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SECRETARIA DA SAÚDE (Continuação)

EXTRATO DE ADITIVO Nº76/2021 AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0063/2020
CEDENTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CESSIONÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA; 
OBJETO: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, a partir de 03 de julho de 2021, o Termo de Cessão nº 0063/2020, cujo objeto é ceder à CESSIONÁRIA, 
o(s) bem(ns) móvel(eis), em conformidade com o Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais Nº. 436/2020, a ser(em) destinado(s) aos interesses da 
CESSIONÁRIA para o desenvolvimento dos serviços e ações no controle e enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), visando a melhoria da qualidade 
de atendimento, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde, a serem vinculados aos interesses e atribuições da 
Prefeitura Municipal de Paraipaba; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.080, de 19 de junho de 1990, no que couber; a Lei nº 8.666/93; no Decreto n° 
33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde em todo o Estado, como medida de enfrentamento à pandemia; no Decreto 
Legislativo nº 543, de 3 de abril de 2020, que decretou estado de calamidade pública no Ceará; na Lei Estadual nº 17.194, de 27 de março de 2020, alterada 
pela Lei Estadual nº. 17.396, de 03 de março de 2021; e na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 03 
de julho de 2021; FORO: Fortaleza - CE; DATA DA ASSINATURA: 10/09/2021; SIGNATÁRIOS: Fernando Luz Carvalho e Gricelli Barbara de Oliveira.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO Nº 102/2021 AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 0006/2021

CEDENTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CESSIONÁRIA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO; 
OBJETO: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, a partir de 04 de setembro de 2021, o Termo de Cessão nº 0006/2021, cujo objeto é ceder ao CESSIO-
NÁRIO, o(s) bem(ns) móvel(eis), em conformidade com o Termo de Responsabilidade de Bem Patrimonial nº 0103/2021, a serem destinado) aos interesses 
da CESSIONÁRIA, para o desenvolvimento dos serviços e ações, no controle e enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), visando a melhoria da 
qualidade de atendimento, o aperfeiçoamento e expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.080, 
de 19 de junho de 1990; no que couber, a Lei nº 8.666/93; no Decreto n° 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde em 
todo o Estado, como medida de enfrentamento à pandemia; no Decreto Legislativo nº 543, de 3 de abril de 2020, que decretou estado de calamidade pública 
no Ceará; na Lei Estadual nº 17.194 de 27 de março de 2020; e na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir 
de 04 de setembro de 2021; FORO: Fortaleza - CE; DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021; SIGNATÁRIOS: Fernando Luz Carvalho e Juliano Ragnini;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021/00331

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; II – EMPRESA FORNECEDORA: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS 
HOSPITALARES LTDA; III – OBJETO: O Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamento hospitalar cujas especificações e 
quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 2020305 – SESA/CÉLULA DE EXECUÇÃO 
DE COMPRAS, que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme 
consta nos autos do Processo nº 07714145/2020. Subcláusula Única – Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente 
por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie aos detentores do Registro de Preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições; IV – EMPRESA E ITENS: OLIDEF CZ IND 
E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA; ITEM: 1; INCUBADORA NEONATAL Incubadora neonatal, microprocessada; Cuba fabricada em 
acrílico transparente duplo com porta frontal e traseira rebatível; Capacidade de carga do leito de pelo menos 10 Kg; Suporte de soro removível com capaci-
dade de carga de pelo menos 1 Kg; Possuir pelo menos 2 (duas) prateleiras auxiliares com capacidade de carga de pelo menos 10 Kg cada para acomodação 
de monitores multiparamétricos, oxímetros de pulso e outros equipamentos que venham a ser utilizados; Umidade e oxigênio servo controlados; Balança 
integrada ao leito com capacidade de pelo menos 10 Kg; Leito radio transparente; Display LCD ou LED; Possuir pelo menos 4 (quatro) portinholas ovais e 
1 (uma) manga íris; O leito deverá permitir no mínimo as seguintes posições: trendelemburg, proclive, inclinação, horizontal baixa e alta; Possuir no mínimo 
os modos de operação pele e ar; Permitir a inibição de alarmes; Deverá possuir pelo menos 4 (quatro) rodízios sendo dois com freios; Possuir no mínimo os 
seguintes alarmes: circulação de ar interrompida, ausência/falta de energia elétrica, alta concentração de O2, baixa concentração de O2, falha no sensor de 
O2, índice/nível de umidade alta, índice/nível de umidade baixa, baixo nível de água, alta temperatura (ar), baixa temperatura (ar), baixa temperatura (pele), 
alta temperatura (pele); Acessórios: 2 (dois) sensores de pele, 1 (um) colchão; Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; 
Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 01 ano contar da data de instalação; Manual de instruções em português; Registro na 
ANVISA vigente; UNID.: UND; QUANT.: 105; VALOR UNITÁRIO.: R$ 29.997,1300; ITEM: 2; BERÇO AQUECIDO Berço aquecido, microprocessado; 
Leito rádio transparente com pelo as abas laterais rebatíveis a fim de facilitar o acesso ao paciente; Capacidade de carga do leito de pelo menos 10 = Kg; 
Possuir pelo menos 01 (uma) bandeja e/ou prateleira auxiliar com capacidade de carga mínima de 10 Kg; Possuir pelo menos 01 (um) suporte de soro com 
capacidade de carga de pelo menos 2 Kg; Deverá possuir pelo menos 4 (quatro) rodízios sendo dois com freios; Display; Possuir pelo menos modo manual e 
modo automático (pele); Possuir no mínimo os seguintes alarmes: falta de energia, alta temperatura, baixa temperatura; Acompanhar: 01 (um) colchão; Todos 
os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz; Garantia mínima de 01 ano a contar da 
data de instalação; Manual de instruções em português; Registro na ANVISA vigente; UNID.: UND; QUANT.: 51; VALOR UNITÁRIO.: R$ 10.638,1300; 
V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210305; VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; 
VII – DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021; VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Vivian Gomes de Sousa Duarte
ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS ADMINISTRAS

*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021/02592

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; II – EMPRESA FORNECEDORA: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP; III – OBJETO: O registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR., cujas especificações e quantitativos 
encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20210629 que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas 
de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 00684323/2021. Subcláusula Única - 
Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida 
a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado 
a preferência, em igualdade de condições; IV – EMPRESA E ITENS: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA-
LARES LTDA – EPP; ITEM: 3; 510179 - SONDA COM BALÃO ESOFÁGICO, N° 16, SENGSTAKE BLACKMORE, DOIS BALOES DE CONTROLE 
TRÊS VIAS PARA TAMPONAMENTO ESOFÁGICO, COMPRIMENTO 100 CM +/-5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - obs; QUANT.: 82,00; 
VALOR UNITÁRIO.: R$ 454,0400; ITEM: 5; 1195060 - SONDA COM BALÃO ESOFÁGICO, N° 18, SENGSTAKE BLACKMORE, DOIS BALOES DE 
CONTROLE TRÊS VIAS PARA TAMPONAMENTO ESOFÁGICO, COMPRIMENTO 100CM +/-5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs; QUANT.: 
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82,00; VALOR UNITÁRIO.: R$ 462,5800; V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210629; VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da sua publicação; VII – DATA DA ASSINATURA: 28/09/2021; VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: 
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Maria Gizele Rocha da Silva
ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS DE RECURSOS BIOMÉDICOS

*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021/07361

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; II – EMPRESAS FORNECEDORAS: ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA; CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA; COMERCIAL MOSTAERT LTDA; T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 
REPRESENTAÇÃO LTDA; ACCORD FARMACÊUTICA LTDA; ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA; ELFA MEDICAMENTOS S.A; NOVARTIS 
BIOCIÊNCIAS SA; III – OBJETO: O registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVEN-
TUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência do edital 
do Pregão Eletrônico nº 20211107 que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro 
lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 03676232/2021. Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, 
exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou inde-
nização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições; IV – EMPRESAS E 
ITENS: ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; ITEM: 6; 839702 - MITOXANTRONA, CLORIDRATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA - obs; QUANT.: 1.550,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 199,1300; CERTA 
MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA; ITEM: 10; 484993 - PACLITAXEL, 6 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML, UNIDADE 
1.0 FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 2.300,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 19,6700; ITEM: 11; 485006 - PACLITAXEL, 6 MG/ML, SOLUÇÃO INJE-
TÁVEL, FRASCO/AMPOLA 25 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 2.050,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 110,6700; COMERCIAL 
MOSTAERT LTDA; ITEM: 18; 384938 - VIMBLASTINA (SULFATO), 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA 10 ML, UNIDADE 
1.0 FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 1.800,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 57,7200; T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO 
LTDA; ITEM: 7; 373550 - OCTREOTIDA ACETATO, 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 MILILITRO - obs; QUANT.: 55.740,00; 
VALOR UNITÁRIO: R$ 40,6830; ITEM: 14; 84649 - TEMOZOLOMIDA, 100 MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA - obs; QUANT.: 5.300,00; 
VALOR UNITÁRIO: R$ 9,6216; ACCORD FARMACÊUTICA LTDA; ITEM: 8; 485013 - PACLITAXEL, 6 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 
AMPOLA 16,7ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA - obs; QUANT.: 3.550,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 40,0000; ITEM: 9; 485020 - PACLITAXEL, 
6 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 2.050,00; VALOR UNITÁRIO: 
R$ 95,0000; ITEM: 17; 402588 - TOPOTECANA (CLORIDRATO), 4 MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, 
UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 600,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 200,0000; ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA; ITEM: 2; 1104100 - 
GEFITINIBE, COMPRIMIDO REVESTIDO, 250 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO - obs; QUANT.: 5.720,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 107,3600; ITEM: 
3; 384215 - GOSSERRELINA (ACETATO), 3,6 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA 
- obs; QUANT.: 1.073,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 491,3400; ELFA MEDICAMENTOS S.A; ITEM: 4; 485060 - IRINOTECANO (CLORIDRATO), 20 
MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 2 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA - obs; QUANT.: 1.500,00; VALOR UNITÁRIO: 
R$ 30,1100; ITEM: 5; 485077 - IRINOTECANO (CLORIDRATO), 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML, UNIDADE 1.0 
FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 1.200,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 42,0000; ITEM: 13; 1058770 - TAMOXIFENO (CITRATO), COMPRIMIDO 
REVESTIDO, 20 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO - obs; QUANT.: 104.800,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 0,6700; ITEM: 15; 377158 - TIOGUANINA, 
40 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO - obs; QUANT.: 10.800,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 7,9300; ITEM: 16; 1087278 - TIROFI-
BANA, CLORIDRATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 
920,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 960,7400; ITEM: 19; 384945 - VINCRISTINA (SULFATO), 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA 
1 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA - obs; QUANT.: 8.100,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 18,6800; NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA; ITEM: 12; 
515908 - RANIBIZUMABE, FRASCO AMPOLA 0,23 ML + AGULHA COM FILTRO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO/
AMPOLA - obs; QUANT.: 100,00; VALOR UNITÁRIO: R$ 3.455,6500; V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20211107; VI – VALIDADE 
DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VII – DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021; VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR 
DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Maria Gizele Rocha da Silva
ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS DE RECURSOS BIOMÉDICOS

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 785/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Infantil Albert Sabin – SESA/HIAS CONTRA-
TADA: EMPRESA BIOCORE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA. OBJETO: 
Aquisição de Nutrição, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRA-
TADA. Paragrafo único: A contratada fornecerá o item 03 a seguir. Conforme citado no contrato. PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o 
item 03, conforme descrito no contrato. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20200334-SESA/NUPLAC e seus anexos, os preceitos do direito 
público, e a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R$ 15.220,80 (quinze mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos) 
pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5797 - 24200204.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 
26/08/2021 SIGNATÁRIOS: Patrícia Jereissati Sampaio e Gabriel Simão Ferreira.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 790/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: CIRURGICA 
IZAMED LTDA.; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assistencial, Cirúrgico, Diagnóstico, Hospitalar, 
Monitorização e Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar a implantação dos serviços programados para 
atender Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta 
da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal 
nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 3.238,00 (três mil duzentos e trinta e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200
014.10.302.631.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.10.449052.24859.1; DATA DA 
ASSINATURA: 15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Silvio Vigido.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 791/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: AUDISERVICE 
ASSISTÊNCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assisten-
cial, Cirúrgico, Diagnóstico, Hospitalar, Monitorização e Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar 
a implantação dos serviços programados para atender Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I 
- Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, 
os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 35.460,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e 
sessenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 2420001
4.10.302.631.10245.10.449052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Douglas Freitas da Silva.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 792/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: PROHOSPITAL 
COMÉRCIO HOLANDA LTDA.; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assistencial, Cirúrgico, Diagnós-
tico, Hospitalar, Monitorização e Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar a implantação dos serviços 
programados para atender Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do 
edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, os preceitos do direito 
público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 1.363,62 (um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois 
centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.1
0.302.631.10245.10.449052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e José Rufino da Silva Neto.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 795/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: G.R. COMÉRCIO 
DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - EIRELI; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assis-
tencial, Cirúrgico, Diagnóstico, Hospitalar, Monitorização e Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar 
a implantação dos serviços programados para atender Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I 
- Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, 
os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação ; VALOR GLOBAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.10.4
49052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Wagner França Bezerra.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 797/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: MSB COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP ; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assistencial, Cirúrgico, Diag-
nóstico, Hospitalar, Monitorização e Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar a implantação dos serviços 
programados para atender Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do 
edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, os preceitos do direito 
público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação ; VALOR GLOBAL: R$ 4.998,00 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.10
.449052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 798/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: CARDIO SISTEMAS 
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assistencial, Cirúrgico, 
Diagnóstico, Hospitalar, Monitorização e Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar a implantação dos 
serviços programados para atender Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência 
do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, os preceitos do direito 
público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 279.450,00 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta 
reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.10.30
2.631.10245.10.449052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Erica Tescaro Araújo Chriguer.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 799/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: VITANET COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP ; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos 
Médico Apoio Assistencial, Cirúrgico, Diagnóstico, Hospitalar, Monitorização e Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, 
para complementar a implantação dos serviços programados para atender Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 
20201823, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao 
cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 170.799,99 
(cento e setenta mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10245.01.449
052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.10.449052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021; 
SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Antônio Silverio de Almeida.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 800/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: R.C. MÓVEIS LTDA.; 
OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assistencial, Cirúrgico, Diagnóstico, Hospitalar, Monitorização e Eletro-
domésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar a implantação dos serviços programados para atender Unidades de 
Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com 
suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a 
partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631
.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.10.449052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 
15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Clélia Machado Pinto Corrêa e José Ricardo Corrêa.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 801/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: JL DISTRIBUIDORA 
EIRELI; OBJETO: Aquisição com instalação/montagem Equipamentos Médico Apoio Assistencial, Cirúrgico, Diagnóstico, Hospitalar, Monitorização e 
Eletrodomésticos, para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, para complementar a implantação dos serviços programados para atender Unidades 
de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 20201823, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com 
suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir 
da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 2.919,68 (dois mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
24200014.10.302.631.10245.01.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.03.449052.24859.1; 24200014.10.302.631.10245.10.449052.24859.1; DATA 
DA ASSINATURA: 15/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Marcos Paulo de Arruda Valente.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 806/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Infantil Albert Sabin - SESA/HIAS. CONTRA-
TADA: EMPRESA BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES ELABORATORIAIS LTDA. 
OBJETO: Aquisição de Nutrição, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da 
CONTRATADA. PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá os itens, conforme contido no contrato. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão 
Eletrônico n° 2020/1017 e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal n° 8.666/1993 com suas alterações, e ainda outras leis especiais 
necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R$ 
140.490,00 (Cento e quarenta mil, quatrocentos e noventa reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5797.24200204.10.302.631.2
0077.03.33903000.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2021 SIGNATÁRIOS: Patrícia Jereissati Sampaio e Gabriel Simão Ferreira.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

*** *** **
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 909/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - Hospital Geral de Fortaleza — SESA/HGF 
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA - COAPH. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de Técnicos de Radiologia, para atender a demanda do Hospital Geral de Fortaleza—HGF, pelo período 
de 180 dias, de acordo com especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. Este objeto será realizado através da Dispensa de licitação, 
tipo menor preço, sob Regime de Execução Indireta: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
269/2021 e seus anexos, os preceitos do direito público, o art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e outras leis especiais, necessárias 
ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza—CE. VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) dias, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 
398.923,20 (Trezentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e três reais e vinte centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
24200184.10.302.631.20077.03.33903900.1.01.00.0.30-5767. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2021 SIGNATÁRIOS: Daniel de Holanda Araújo e José 
Newton Lacerda Carneiro.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 910/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Ceará – SESA/HEMOCE CONTRATADA: EMPRESA NEWLIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: serviço de locação de 02 
(dois) equipamentos analisadores hematológicos, para uso nos hemocentros de Crato e Sobral, com o fornecimento de reagentes e insumos necessários 
para a realização de 12.000 hemogramas/ano (6.000 mil para cada equipamento), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo 
I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o item 01 conforme descrito 
em tabela. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20211035– SESA/HEMOCE e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei 
Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 5984-24200424.10.302.631.20094.01.33903900.1.01.00.0.30 5985-24200424.10.302.631.20094.01.33903900.2.91.00.1.30 6008-
24200424.10.302.631.20094.11.33903900.1.01.00.0.30 6009-24200424.10.302.631.20094.11.33903900.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021 
SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Rômulo César de Oliveira Magalhães.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 938/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Geral de Fortaleza — SESA/HGF CONTRATADA: 
ORTOGÊNESE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de Material de 
órtese e prótese, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I — Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20200838 - SESA/CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS e seus anexos, os preceitos do direito 
público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza—CE. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R$ 205.676,08 (duzentos e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais 
e oito centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.631.20077.03.33903000.1.01.00.0.30 - 5762. DATA DA 
ASSINATURA: 13/10/2021 SIGNATÁRIOS: Daniel de Holanda Araújo e Deivid Guedes Aguiar.

Maria fe Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 954/2021
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ; CONTRATADA: LABORATÓRIOS 
B. BRAUN S.A.; OBJETO: aquisição de Material Médico Hospitalar (Equipo Diversos),com fornecimento de equipamento em regime de Comodato de 
acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA ; FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: edital do Pregão Eletrônico nº 20200010 – SESA/CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS e seus anexos, os preceitos do direito público, e a 
Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 2.352.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.631.10631.03.33903000.1.10.00.0.40; 24200744.10.302.631.20323.03.33903000.1.01.00.0.30; DATA DA ASSI-
NATURA: 05/10/2021; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Regina Santos Ammiratti.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 957/2021

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira – SESA/HGCCO; 
CONTRATADA: LICITA ONLINE EIRELI; OBJETO: aquisição de MATERIAL ELÉTRICO, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA;  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico n° 
20210492, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao 
cumprimento de seu objeto;  FORO: Fortaleza/CE;   VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 23.683,83 
(vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200194.10.302.631.20077.03.33903000.1.00
.00.0.30; 24200194.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30; DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021; SIGNATÁRIOS:  Antonio Eliezer Arrais Mota 
Filho e Diogo Barros de Araújo.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 960/2021

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA/UGP PROEXMAES II; CONTRATADA: CARL ZEISS 
DO BRASIL LTDA; OBJETO: Aquisição de MICROSCÓPIO CIRÚRGICO para complementar a implantação dos serviços programados para atender 
as unidades de saúde do Estado. de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da 
CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico n° 20200264 – SESA e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei 
Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 1.607.142,84 (hum milhão, seiscentos e sete mil, cento e quarenta e dois reais 
e oitenta e quatro centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10241.14.449052.24859.1; DATA DA ASSINATURA: 13/10/2021; 
SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Bruno Silva Vale;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURIDICA

**** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 975/2021
CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - HM/
SESA CONTRATADA: EMPRESA NVTRO - NUTRIÇÃO PARENTAL E ENTERAL LTDA. OBJETO: constitui objeto deste contrato o serviço de 
operacionalização de manipulação e transporte de nutrição parental total pediátrico, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 
Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão eletrônico nº 20210992 e seus anexos, 
os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 
FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R$ 1.108.080,00 (hum milhão, cento e oito mil e oitenta 
reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903900.1.01.00.7.30 24200214.10.302.631.20077.03.
33903900.2.91.00.1.30 - (orçamento 2021). DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e Dione Maria Cavalcante 
de Vasconcelos.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURIDICA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 1012/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA/CEBIO; CONTRATADA: JB FARMA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI; OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar, de acordo com as espe-
cificações e quantitativos previstos no Termo de Referência; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 307/2021 e seus anexos, os preceitos 
do direito público, o art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e outras leis especiais, necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contado a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R$ 248.540,00 (duzentos e quarenta e oito 
mil e quinhentos e quarenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.631.20323.03.33903000.1.01.00.0.30; DATA DA ASSINATURA: 
22/10/2021; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e João Breno Andrade Jorge;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURIDICA

*** *** ***
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 271/2021
PROCESSO Nº: 03696403/2021 / VIPROC /SESA  OBJETO: Aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (item 4), de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, pelo período de 06 (seis) meses  JUSTIFICATIVA: A MÁSCARA DESCARTÁVEL É 
IMPRESCINDÍVEL PARA A PROTEÇÃO POIS TEM A CAPACIDADE DE IMPEDIR A PASSAGEM DE PARTÍCULAS PATOGÊNICAS ORIUNDAS 
DO AR PROTEGENDO TODAS AS VIAS RESPIRATÓRIAS. ITEM CONSTAVA NO PROCESSO Nº 05553150/2019 QUE FOI FINALIZADO NA 
DATA 25/12/2020. ITEM 12, CONSTA NO PROCESSO Nº 05553150/2019 P.E 2019/1119 O QUE FOI FINALIZADO NA DATA 25/12/2020. ITEM 
SEM PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. Reabastecimento de material indispensável para a proteção e prevenção contra o vírus infectante 
COVID-19. Solicitada pela Coordenadoria de Execução de Saúde Prisional -SESAP/Secretaria de Administração Penitenciária – SAP pelo Ofício nº 141/2021 
no dia 26 de Abril de 2021, para que não haja descontinuidade da rotina das Unidades de Saúde do Sistema Prisional do Estado do Ceará  VALOR GLOBAL: 
R$ 35.000,00 ( trinta e cinco mil reais )  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200849.10.301.631.20164.03.339032.29100.1  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e Lei Estadual nº 17.194/2020  CONTRATADA: DISTRIMEDICA COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.  DISPENSA: 25/10/2021 - Tânia Mara Silva Coelho  RATIFICAÇÃO: 25/10/2021 - Livia 
Maria Oliveira de Castro.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 101/2021
PROCESSO Nº: 08838877 / 2021 VIPROC/SESA  OBJETO: Aquisição de 3.584 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro) unidades do medicamento 
importado ORKAMBI (LUMACAFTOR + IVACAFTOR, 200MG + 125MG), com o fito de dar atendimento às demandas judiciais que tiveram suas 
decisões deferidas para o fornecimento do referido fármaco  JUSTIFICATIVA: Trata-se da solicitação de aquisição de medicamento importado, conside-
rando a necessidade de atendimento de pacientes provenientes de demandas judiciais, em desfavor do Estado do Ceará, que determina o fornecimento do 
medicamento LUMACAFTOR + IVACAFTOR, 200MG + 125MG. O medicamento não possui Ata de Registro de Preço, por se tratar de um medicamento 
importado, a Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos – CEGBI encontra-se sem estoque  VALOR GLOBAL: 1.153.077,44 ( um milhão, 
cento e cinquenta e três mil, setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos, )  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.
10100.0.3  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso I, do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações  CONTRATADA: MULTICARE PHAR-
MACEUTICALS LTDA  DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: 25/10/2021 - Sandra Gomes Matos Azevedo  RATIFICAÇÃO: 25/10/2021 - Lívia 
Maria Oliveira de Castro.      

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

 *** *** ***
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº001/2021

FIXA NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS COOPERATIVAS    Art.1° - 
Para fins de Instrução Normativa considera-se:  I – Jornada de trabalho: tempo em que o cooperado se encontra à disposição de seu empregador aguardando 
ou executando ordens; II – Horário de trabalho: período compreendido entre o início e o fim de um dia de trabalho; III – Ocorrência: qualquer situação que 
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acarrete ausências, atrasos, saídas antecipadas ou impossibilidade do registro da frequência diária;  Art.2º - A jornada de trabalho dos cooperados deverá 
obedecer os padrões nos respectivos contratos;  Art.3º - A jornada de trabalho deverá ser cumprida de acordo com as necessidades assistenciais, devendo ser 
estabelecidas pelas chefias imediatas;  Art.4º - Incumbe ao cooperado: I – Registrar o ponto no Sistema Eletrônico suas entradas e saídas; II – Apresentar a 
chefia imediata as eventuais justificativas de atrasos, ausências, saídas antecipadas e trocas;  Art.5º - Compete ao Gestor do Contrato orientar os cooperados 
para o fiel cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa;   Art.6º - Os setores devem encaminhar as escalas de serviços do mês subsequente e as 
intercorrências até o dia 20 (vinte) de cada mês para as Cooperativas, bem como a Cooperativa deverá encaminhar ao setor competente as escalas de serviço 
no máximo até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês;  Art.7º – As cooperativas deverão enviar o registro de ponto dos cooperados a cada 10 (dez) dias aos 
Gestores dos Contratos e a Comissão de Auditoria. Ex: 21/08 a 20/09 (pagamento referente a setembro);  Art.8º - Limitar o número de justificativas de 
ausência do registro de ponto, até no máximo três (3) ao mês;  Art.9º - A comunicação e substituição do cooperado obrigatoriamente deve ser formalmente 
realizada pela chefia e/ou Plantão Administrativo junto à Cooperativa;  Art.10 – O servidor e cooperado são responsáveis pelo seu registro de ponto eletrônico, 
havendo a obrigatoriedade de serem comunicadas as intercorrências;   Art.11 –  Os atestos deverão constar no Processo de Pagamento das Cooperativas com 
assinatura do Gestor do Contrato;  Art.12 – As justificativas das intercorrências deverão ser apresentadas no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) ao Gestor 
do Contrato;  Art.13 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.  HOSPITAL SÃO JOSÉ 
DE DOENÇAS INFECCIOSAS, Fortaleza, 14 de outubro de 2021.

Francisco Edson Buhamra Abreu
DIRETOR GERAL

*** *** ***
NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº431/2021

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, denominada simplesmente CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, CEP: 60.060-440, neste ato, representada pela Secretá-
ria-Executiva Administrativo-Financeira da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Sra. Lívia Maria Oliveira de Castro, portadora do RG nº 90005042645 
e inscrita no CPF sob o nº. 472.220.003-30, residente e domiciliada em Fortaleza/CE, vem, com fundamento no art. 58, inciso II, c/c art. 78, inciso XII e 
art. 79, inciso I, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, NOTIFICAR e INFORMAR à empresa KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA – ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 32.140.118/0001-01, localizada na Rua José Batista dos Santos, nº 320, Quadra C, Lotes 34, 35 e 36, Bairro Pajuçara, Maracanaú/CE, 
CEP: 61.932-625, representada pela Sra. Kecia Nayara Barbosa da Silva, portadora do RG nº 2007009013587 e inscrita no CPF sob o nº 057.183.913-43, A 
INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 469/2021 que tem como objeto a aquisição de materiais de consumo eletrônicos e TVs 
SMART 43 polegadas, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 20211238 e em 
observância aos preceitos legais e à CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA estabelecida entre as partes.  Revestida de prerrogativas, dentre elas o poder de rescisão 
por conveniência do interesse público, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, por intermédio do seu Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro, 
comunica a rescisão, concedendo o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para manifestação da contratada. Publique-se o presente termo na imprensa oficial 
e notifique-se a empresa. Após a notificação, com ou sem a manifestação da notificada, retorne-se os autos ao Jurídico desta SESA para a análise e parecer 
acerca do andamento do procedimento. Fortaleza/CE, 26 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA-EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AJUSTE Nº007/2021

TRANSFERIDOR: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; BENEFICIÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/
CE; OBJETO: Transferência de recursos financeiros ao BENEFICIÁRIO, visando a aquisição de 01 (uma) ambulância para o Município de Forquilha/CE, 
referente ao projeto MAPP – 4512, em conformidade com o Plano de Trabalho, parte integrante deste termo independente de transcrição; FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Diretrizes Orçamentárias vigente; Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Estadual nº 119/2012, alterada pela Lei Complementar Estadual 
n˚ 178/2018; no Decreto Estadual nº 32.811/2018, alterado pelo Decreto Estadual nº 32.873/2018, e nas demais legislação aplicável; FORO: Fortaleza/CE; 
VALOR GLOBAL: R$ 106.326,66 (cento e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos); DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura; DATA: 21/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Edinardo Rodrigues Filho.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURIDICA

*** *** ***
TERMO DE AJUSTE Nº008/2021

TRANSFERIDOR: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; BENEFICIÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENA-
FORTE/CE; OBJETO: transferência de recursos financeiros ao BENEFICIÁRIO, visando a aquisição de 02 (duas) ambulâncias para o Município de 
Penaforte/CE, referente ao projeto MAPP – 4541, em conformidade com o Plano de Trabalho, parte integrante deste termo independente de transcrição.; 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Diretrizes Orçamentárias vigente; Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Estadual nº 119/2012, alterada pela Lei 
Complementar Estadual n˚ 178/2018; no Decreto Estadual nº 32.811/2018, alterado pelo Decreto Estadual nº 32.873/2018, e nas demais legislação aplicável; 
FORO: Fortaleza/CE; VALOR GLOBAL: R$ 225.333,34 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.11230.01.444042.10100.1; 24200154.10.302.631.11230.01.444042.10000.1; 24200154.10.302.631.11230.01.
444042.30100.1; 24200154.10.302.631.11230.01.444042.30000.0; DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; DATA: 
21/10/2021; SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Rafael Ferreira Angelo.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº00234700/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 37,23 (trinta e sete reais e vinte e três centavos), junto ao SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDÉ – SAAE Canindé inscrito no CNPJ sob o nº. 07.113.566/0001-79, referente a prestação dos 
serviços objeto do Contrato nº. 189/2014, no período de janeiro de 2021. Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº00234921/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 153,73 (cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), junto 
ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDÉ – SAAE Canindé inscrito no CNPJ sob o nº. 07.113.566/0001-79, referente a 
prestação dos serviços objeto do Contrato nº. 189/2014, no período de janeiro de 2021. Fortaleza, 19 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE
PROCESSO Nº03135070/2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 545,88 (quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), 
junto ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATU – SAAE Iguatu inscrito no CNPJ sob o nº. 07.508.138/0001-45, referente a 
prestação dos serviços objeto do Contrato nº. 505/2018, no período de abril de 2021.Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº03309876/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer Refe-
rencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 34,28 (trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), junto ao SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDÉ – SAAE Canindé inscrito no CNPJ sob o nº. 07.113.566/0001-79, referente a prestação dos 
serviços objeto do Contrato nº. 189/2014, no período de abril de 2021. Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº04118462/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 409,60 (quatrocentos e nove reais e sessenta centavos), junto ao 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATU – SAAE Iguatu inscrito no CNPJ sob o nº. 07.508.138/0001-45, referente a prestação 
dos serviços objeto do Contrato nº. 505/2018, no período de maio de 2021. Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº04551530/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 135,63 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), junto 
ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDÉ – SAAE Canindé inscrito no CNPJ sob o nº. 07.113.566/0001-79, referente a 
prestação dos serviços objeto do Contrato nº. 189/2014, no período de maio de 2021. Fortaleza, 19 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº04551840/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer Refe-
rencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 34,28 (trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), junto ao SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDÉ – SAAE Canindé inscrito no CNPJ sob o nº. 07.113.566/0001-79, referente a prestação dos 
serviços objeto do Contrato nº. 189/2014, no período de maio de 2021. Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº05187735/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 571,03 (quinhentos e setenta e um reais e três centavos), junto ao 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATU – SAAE Iguatu inscrito no CNPJ sob o nº. 07.508.138/0001-45, referente a prestação 
dos serviços objeto do Contrato nº. 505/2018, no período de junho de 2021. Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº05721316/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 145,88 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), 
junto ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDÉ – SAAE Canindé inscrito no CNPJ sob o nº. 07.113.566/0001-79, referente 
a prestação dos serviços objeto do Contrato nº. 189/2014, no período de junho de 2021. Fortaleza, 19 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE
PROCESSO Nº05721537/2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer Refe-
rencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 34,28 (trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), junto ao SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANINDÉ – SAAE Canindé inscrito no CNPJ sob o nº. 07.113.566/0001-79, referente a prestação dos 
serviços objeto do Contrato nº. 189/2014, no período de junho de 2021. Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DA AUTORIDADE CONTRATANTE

PROCESSO Nº06691097/2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 e pela Lei 
Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, com 
sede na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, em conformidade com a Orientação Normativa nº. 9/2011 da Advocacia-Geral da União – AGU e com o entendimento expresso no Parecer 
Referencial nº. 3/2021/SPJUR/SESA, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 1.089,91 (mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), 
junto ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATU – SAAE Iguatu inscrito no CNPJ sob o nº. 07.508.138/0001-45, referente a 
prestação dos serviços objeto do Contrato nº. 505/2018, no período de julho de 2021. Fortaleza, 20 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
TERMO DE COMPROMISSO Nº019/2021

I - Doc. Nº 019/2021 – Termo de Compromisso que entre si celebram O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE, e o COMANDO DA AERONÁUTICA / ESQUADRÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA – ES-FZ 
/ HOSPITAL DE AERONAUTICA DE RECIFE – HARF para os fins que nele se declaram; II – OBJETO: prestação de Serviços Especializados de 
Assistência Hemoterápica pelo HEMOCE à Compromissária, que se trata de ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SEM AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, 
na forma de fornecimento de hemocomponentes prontos para uso, com exames imuno-hematológicos pré-transfusionais realizados, e procedimentos hemo-
terápicos de Aférese Terapêutica e Recuperação Intraoperatória de Sangue (RIOS); III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 199, §4º, da Constituição 
Federal; Decreto 7.508, de 28/06/2011 que regulamenta a Lei Federal nº 8080, de 19/09/1990; Decreto 3990, de 30/10/2001 que regulamenta o art. 26 da Lei 
Federal nº 10.205, de 21/03/2001; Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n° 05 de 28/09/2017, RDC da ANVISA n° 34 de 11/06/2014, Portaria 
Estadual nº 1836, de 10/07/12, a Lei nº 8.666/93, no que couber, e alterações posteriores; IV - FORO: Fortaleza/CE; V - DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) 
meses contados da data da sua assinatura, devendo ser publicado em Diário Oficial; VI - VALOR: não tem; VII - DATA DE ASSINATURA: 18/10/2021; 
VIII – SIGNATÁRIOS: Lívia Maria Oliveira de Castro e Anderson da Costa Souza.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20210847
O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº. 07.954.571/0001-04, localizada na Av. Almirante Barroso, nº. 
600, Praia de Iracema, em Fortaleza-CE, representada pelo Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Dr. Fernando Luz Carvalho, portador da OAB/
CE nº. 18.062 e inscrito no CPF sob o nº. 915.281.193-04, tendo em vista a Homologação referente ao Pregão Eletrônico n° 20210847 SESA, Processo 
VIPROC Nº 02157975/2021 que tem por objeto “MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no 
Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20210847 – SESA/CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS”, considerando os critérios 
legais e observados os preceitos da Lei Federal nº 8.666/1993, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação aos GANHADORES, conforme especificações 
constantes no Edital:

ITEM EMPRESA VENCEDORA QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
2 PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA 50 R$ 1.135,0000 R$ 56.750,00

TOTAL A SER REGISTRADO EM ATA:  R$ 56.750,00

Fortaleza/CE, 19 de agosto de 2021.
Fernando Luz Carvalho

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº16/2021

PROCESSO: 09090060/2021  
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO - HSM, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da 
Lei nº 9.809/1973, a fim de atender as necessidades do HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO - HSM, inscrito no CNPJ sob 
o número 07.954.571/0037-15, com sede nesta capital, na Rua Vicente Nobre Macedo S/N, Messejana, Fortaleza/CE, CONSIDERANDO as informações 
e documentos existentes no processo em epígrafe RESOLVE de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 e a alínea “a” do §2º do art. 22 do Decreto nº 
93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 91.573,66 (Noventa e um mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), junto à COOPE-
C-CE - COOPERATIVA DOS PSIQUIATRAS DO ESTADO DO CEARÁ, inscrita no CNPJ sob nº 04.235.295/001-36, referente a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, prestados no período de 01/08/2021 a 05/08/2021. HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR 
FROTA PINTO - HSM, em Fortaleza, 26 de outubro de 2021.

Frederico Emmanuel Leitão Araújo
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO - HSM

*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº21/2021

PROCESSO:08236800/2021
O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973, a fim de atender às necessidades 
do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, inscrito no CNPJ sob o número 07.954.571/0022-39, com sede na Avenida Frei Cirilo nº 3480, 
Bairro Messejana, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da 
Lei Federal nº 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 321.179,84 (trezentos e vinte um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 
junto à COOPANEST – COOPERATIVA DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ, inscrita no CNPJ sob o n° 11.807.245/0001-41, cujo 
objeto é Contratação de Prestação de Serviços Especializados de Médicos Anestesistas, para atender as necessidades do Hospital de Messejana Dr. Carlos 
Alberto Studart Gomes, referente ao período de 16/07/2021 a 22/07/2021 HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, 
em Fortaleza - CE, 19 de outubro de 2021.

Francisco Daniel de Sousa
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA 

Republicar por incorreção.

*** *** ***
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TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº24/2021
PROCESSO:07847694/2021

O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973, a fim de atender às necessi-
dades do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, inscrito no CNPJ sob o número 07.954.571/0022-39, com sede na Avenida Frei Cirilo 
nº 3480, Bairro Messejana, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 
1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 2.815.674,10 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e setenta e quatro 
reais e dez centavos), junto à COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ LTDA - CEMERGE, inscrita no CNPJ sob o 
n° 03.200.244/0001-06, cujo objeto é contratação da prestação de serviços especializados de Médico Emergencistas, referente ao mês de julho de 2021. 
HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, em Fortaleza - CE, 20 de outubro de 2021.

Francisco Daniel de Sousa
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA

*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº38/2021

PROCESSO Nº09634817/2021
O DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – HGF, com fundamento no art. 72 da Lei n° 9.809/1973, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
Decreto 34.048/2021, a fim de atender às necessidades da Unidade de Saúde Hospital Geral de Fortaleza, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0014-
29, com sede na Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza/Ce, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, 
RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1° e 2°, da Lei Federal n° 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 50.974,01, junto a empresa CENTRO DE 
INCENTIVO À PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS, inscrito no CNPJ sob o n°  20.777.243/0001-48, referente à prestação dos serviços especializados de 
técnicos em radiologia, no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2021. Fortaleza-CE, 27 de outubro de 2021.

Daniel de Holanda Araújo
DIRETOR GERAL DO HGF

*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº121/2021

PROCESSO:08836513/2021
A SECRETÁRIA EXECUTIVA-ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual n°. 16.710/2018, a fim 
de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante 
Barroso n° 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, em conformi-
dade com o art. 63 da Lei nº 4.320/1964, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 1.735,55 (Hum mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta 
e cinco centavos), junto à empresa BANCO DO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0001-91, cujo objeto é a prestação dos serviços de 
Débito Automático para recebimento de contrapartidas dos convênios, Fortaleza/CE, prestados no mês de Agosto / 2021. SECRETARIA DA SAÚDE DO 
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO

*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº122/2021

PROCESSO:09774570/2021
A SECRETÁRIA EXECUTIVA-ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual n°. 16.710/2018, a fim 
de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante 
Barroso n° 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, em conformi-
dade com o art. 63 da Lei nº 4.320/1964, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 1.664,78 (Hum mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta 
e oito centavos), junto à empresa BANCO DO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0001-91, cujo objeto é a prestação dos serviços de 
Débito Automático para recebimento de contrapartidas dos convênios, Fortaleza/CE, prestados no mês de Setembro/2021. SECRETARIA DA SAÚDE 
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de outubro de 2021.

Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO

*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 09110591/2021
Eu, MARIA CLAUDIA COELHO SAMPAIO, no uso de suas atribuições, confe-ridas pela Decreto 34.048, de 28 de abril de 2021, a fim de atender as 
necessida-des do Centro de Saúde Escola Meireles CSM, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0017-71, com sede na Av. Antônio Justa, 3113 Meireles, 
CONSIDE-RANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RE-SOLVE, de acordo com art. 63, § 1º e 2º , da Lei Federal nº 
4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 2.484,09 (Dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), junto ao COOCIRURGE 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA), inscrito no CNPJ sob o nº 02.985.391/0001-76, referente 
à prestação aos plantões no mês Agosto no período 21/07/2021 à 08/08/2021. Fortaleza/CE, 01 de outubro de 2021.

Maria Claudia Coelho Sampaio
ORDENADORA DE DESPESAS

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA MEIRELES/CSM

*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO:09603660/2021
A SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual nº. 16.710/2018 e pela Lei Estadual 
nº. 17.527/2021, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede 
Avenida Almirante Barroso nº 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, 
em conformidade com o art. 63 da Lei nº. 4.320/1964, reconhecer a obrigação de pagar no valor de R$ 68.373,19 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e 
três reais e dezenove centavos), junto ao INSTITUTO BUTANTAN, inscrito no CNPJ sob o nº. CNPJ nº 61.189.445/0001-56, referente ao ressarcimento de 
despesa de transporte de vacinas de São Paulo/SP à Fortaleza/CE, adquiridas por meio do Contrato nº. 781/2021. Fortaleza-CE, em 20, de outubro de 2021.

Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

*** *** ***
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº32/2021
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº253/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04026916/2021
Considerando solicitação apresentada nos autos, à folha nº 160, para alterar o valor global da  Dispensa de Licitação nº 253/2021, publicada no Diário Oficial 
do Estado em 27 de agosto de 2021, tendo como objeto a aquisição de 18.480 unidades do medicamento DEKAS PLUS SOFTGELS FRASCO COM 
60 SOFTGELS, a fim de atender 77 (setenta e sete) pacientes de decisão judicial proferida em desfavor do Estado do Ceará, diagnosticados com Fibrose 
Cística (CID10:E84), a serem fornecidos pela empresa TANNER PHARMACEUTICALS DO BRASIL CONSULTORIA DE MERCADO LTDA, 
inscrita no nº 19.734.620/0001-82,  via importação direta, passando seu valor global inicialmente de R$ R$ 60.918,48 (sessenta mil, novecentos e dezoito 
reais e quarenta e oito centavos) para o valor global atualizado monetariamente de R$ 66.308,6088 (sessenta e seis mil, trezentos e oito reais, seis mil, oitenta 
e oito décimos de milésimo de centavos). Somos pela rerratificação da Dispensa de Licitação supracitada, permanecendo inalteradas e ratificadas as demais 
informações.Fortaleza/CE, 26 de outubro de 2021.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETÁRIA-EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Declaro que estou de acordo com a justificativa apresentada e, em cumprimento ao que determina o art. 26, da Lei Federal n° 8.666/1993, HOMOLOGO e 
RATIFICO a pre-sente dispensa de licitação. Fortaleza/CE, 26 de outubro de 2021.

Livia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA-EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

*** *** ***
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PORTARIA N°9/2021-DG/HSJ-CE O DIRETOR DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 78 combinado com o art. 120 da Lei no 9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do inciso I do art. 123, da citada Lei, 
a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, ao servidor JOSÉ NILSON FERREIRA DOS SANTOS, que exerce a função de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, matrícula no 403.901-1-1, lotado neste Hospital, a importância de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), à conta da 
Dotação classificada na Nota de Empenho no 40712/2021, Fonte de Recursos - Fonte: 91 SIH/SUS - Elemento de Despesa 339039 SERVIÇO DE TERCEIRO. 
A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa 
ser comprovada 15 (quinze) dias após concluído o prazo da aplicação. Em Fortaleza-CE, ao(s) 21 de outubro de 2021.

Francisco Edson Buhamra Abreu
DIRETOR GERAL

*** *** ***
PORTARIA N°10/2021-DG/HSJ-CE O DIRETOR DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 78 combinado com o art. 120 da Lei no 9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do inciso I do art. 123, da citada Lei, 
a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, ao servidor JOSÉ NILSON FERREIRA DOS SANTOS, que exerce a função de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, matrícula no 403.901-1-1, lotado neste Hospital, a importância de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), à conta da Dotação classificada 
na Nota de Empenho no 40713/2021, Fonte de Recursos - Fonte: 91 SIH/SUS - Elemento de Despesa 339030 AQUISIÇÃO. A aplicação dos recursos a que 
se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) 
dias após concluído o prazo da aplicação. Em Fortaleza-CE, ao(s) 21 de outubro de 2021.

Francisco Edson Buhamra Abreu
DIRETOR GERAL

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº20190006 – ESP/NUGAD

PROCESSO Nº04632790/2019
OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos EMPREGADOS sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da área de VIGILÂNCIA ARMADA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) para a ESCOLA 
DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES – ESP/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos 
neste Termo. EMPRESA ONLINE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. CNPJ: 14.101.611/0001-30

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR TOTAL

01
Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da área de VIGILÂNCIA ARMADA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) 
para a ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES – ESP/CE, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos neste Termo.

R$ 27.110,03 R$ 325.320,40

VALOR GLOBAL R$ 325.320,40

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas na Lei No 12.140/93 e no inciso II, do Art. 5º, do Decreto nº 31.129, de 21 de fevereiro 2013, HOMOLOGA/ADJUDICA, o objeto acima, 
Adjudicado pelo pregoeiro, conforme Aviso de Resultado Final de Licitação, às folhas 777, do processo administrativo nº 04632790/2019. Importa a presente 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO no valor global de R$ 325.320,40 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos).

Marcelo Alcantara Holanda
SUPERINTENDENTE

FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 05/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE,inscrita no CNPJ n° 39.432.947/0001-07, com sede localizada à Av. Dom Luis n° 
807, andar 12, Meireles, Fortaleza/CE, neste ato representada, pela sua Diretora-Presidente, a Sra. Josenília Maria Alves Gomes CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no CNPJ n° 34.028.316/0010-02, com sede localizada à Rua Senador Alencar, n° 38, Centro, 
Fortaleza/CE, neste ato representada, pela Sra. Alessandra Candice da Cruz Ferreira.. OBJETO: Prestação de Serviços postais de Cartas, Cartões-postais, 
e, Correspondências Agrupadas (malote), que são prestados em regime de monopólio pela referida empresa pública. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A 
presente contratação fundamenta-se no processo administrativo n°04063870/2021, nos preceitos de direito público e no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93 
FORO: Para dirimir questões oriundas deste contrato, será competente o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária de Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: O prazo 
de vigência do contrato, em conformidade com o inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93 será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, podendo-se 
prorrogar por meio de aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses. VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos 
em conformidade com a cláusula sexta do contrato DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação são provenientes da Dotação 
Orçamentária 4.01.07.08.01.0005-0. Os recursos são oriundos da Fonte 00 (Tesouro), como aporte inicial para implantação da Fundação Regional de Saúde 
- FUNSAÚDE, conforme disposto nos Decretos n° 33.818/2020, n° 33.934/2021 e n° 34.087/2021. DATA DA ASSINATURA: 04 de outubro de 2021 
SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE:Josenília Maria Alves Gomes e CONTRATADA: Alessandra Candice da Cruz Ferreira.

Artur Hemídio Barreto Coelho
ADVOGADO CHEFE

Fortaleza, 15 de outubro de 2021.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL 

PORTARIA Nº889/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados no Departamento de Recuperação 
de Ativos – Núcleo Juazeiro do Norte, a viajar para Fortaleza, em objeto de serviço, com a finalidade de participar do Curso Básico de Investigação de Crimes 
de Lavagem de Dinheiro - 2021; conforme processo nº 07300741/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 06/08/2021; concedendo-lhes 
diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa 
correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 10 de agosto de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se             

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº889/2021-DIFIN DE 10 DE AGOSTO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR (R$) TOTAL (R$)
Francisco Lucivânio Soares Correia Inspetor V 02 a 06/08/2021 Juazeiro do Norte para Fortaleza 4,5 61,33 275,98
Heverton César Soares Landim Inspetor V 02 a 06/08/2021 Juazeiro do Norte para Fortaleza 4,5 61,33 275,98

TOTAL - - - - - - 551,96

*** *** ***
PORTARIA Nº1187/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajar para Brasília/DF, em 
objeto de serviço, com a finalidade de realizar visitas a outras Unidades de Polícia civil daquele estado para troca de experiências e aprimoramento do plano 
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de segurança; conforme processo nº 09496210/2021, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do 
Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA 
DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 01 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1187/2021-DIFIN DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/
FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO

DIÁRIAS AJUDA 
DE 

CUSTO 
(R$)

PASSAGEM 
(R$)

TOTAL 
(R$)QTD VALOR 

(R$) ACRÉS. TOTAL 
(R$)

Diego Barreto Moreira Delegado IV 03 a 
05/10/2021

Fortaleza 
– Brasília 
- Fortaleza

2,5 166,49 60% 665,96 166,49 2.325,10 3.157,55

Gustavo Augusto 
Malta de Santa Cruz 
Pernambuco

Delegado IV 03 a 
05/10/2021

Fortaleza 
– Brasília 
- Fortaleza

2,5 166,49 60% 665,96 166,49 2.325,10 3.157,55

TOTAL 6.315,10

*** *** ***
PORTARIA Nº1188/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora ALINE DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ, ocupante do cargo de Escrivão de 
Polícia Civil, lotada na Delegacia Municipal de Bela Cruz, matrícula nº 301263-1-9, a viajar para Fortaleza, no período de 13 a 17/09/2021, com a finali-
dade de realizar  o Curso de Aperfeiçoamento no Sistema SIP3W, ofertado pela Academia Estadual de Segurança Pública-AESP-CE; conforme processo nº 
08967170/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 27/09/2021, concedendo-lhe quatro diárias e meia, no valor unitário de R$ 61,33 
(sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R$ 275,98 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), de acordo com o artigo 3º, 
alínea “b” do § 1º do art. 4º, art. 5° e seu § 1°; art. 10, classe V do Anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta 
da dotação orçamentária da Superintendência Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 01 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
PORTARIA Nº1192/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Combate 
à Corrupção, a viajar para Teresina/PI, em objeto de serviço, com a finalidade de realizar diligências policiais de reconhecimento e vigilância; conforme 
processo nº 09102424/2021, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, 
de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 
CIVIL, em Fortaleza, 01 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1192/2021-DIFIN DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR (R$) ACRESCIDOS TOTAL (R$)
Alexandre Galdino Viana Inspetor V 04 a 08/10/2021 Fortaleza para Teresina/PI 4,5 141,95 40% 894,28
Antônio Gilberto Pinheiro Inspetor V 04 a 08/10/2021 Fortaleza para Teresina/PI 4,5 141,95 40% 894,28
Wellington Mendes da Silva Inspetor V 04 a 08/10/2021 Fortaleza para Teresina/PI 4,5 141,95 40% 894,28

TOTAL - - - - - - - 2.682,84

*** *** ***
PORTARIA Nº1194/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos e Cargas, a viajar para Tianguá, em objeto de serviço, com a finalidade de localizar veículo com suspeita de ter sido clonado, Missão 
que culminou na prisão de FRANCINILDO RUFINO DE QUEIROZ; conforme processo nº 09213420/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta 
DIFIN em 27/09/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 
de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, 
em Fortaleza, 01 de setembro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1194/2021-DIFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.     

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR (R$) TOTAL (R$)
Deive Romão dos Santos Inspetor V 21 a 23/09/2021 Fortaleza para Tianguá 2,5 61,33 153,32
Juliana de Souza Pitombeira Inspetor V 21 a 23/09/2021 Fortaleza para Tianguá 2,5 61,33 153,32
Thiago Lima Santos Inspetor V 21 a 23/09/2021 Fortaleza para Tianguá 2,5 61,33 153,32

TOTAL - - - - - - 459,96

*** *** ***
PORTARIA Nº1196/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no uso 
de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados no Departamento de Polícia 
Especializada, a viajar para Sobral, em objeto de serviço, com a finalidade de participar de reuniões com autoridades do município; conforme processo nº 
09206998/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 27/09/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º 
do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência 
da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 01 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1196/2021-DIFIN DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/
FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO

DIÁRIAS
QTD VALOR (R$) ACRESCIDOS TOTAL (R$)

Ricardo Gonçalves Pinheiro Delegado III 20 a 22/09/2021 Fortaleza para Sobral 2,5 77,10 20% 231,30
Veibequenede Cavalcante Nogueira Inspetor V 20 a 22/09/2021 Fortaleza para Sobral 2,5 61,33 20% 183,99

TOTAL - - - - - - - 415,29

*** *** ***
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PORTARIA Nº1198/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, em objeto de serviço, com a fina-
lidade de realizar diligências policiais e cumprimento de Mandado de Prisão; conforme processo nº 09521010/2021, que chegou autorizado para pagamento 
nesta DIFIN em 01/10/2021, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, 
de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 
CIVIL, em Fortaleza, 04 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1198/2021-DIFIN DE 04 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/ 
FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO

DIÁRIAS
QTD VALOR (R$) ACRESCIDOS TOTAL (R$)

Marcos Aurélio Elias de França Delegado IV 29/09/2021 a 
01/10/2021 Fortaleza para Natal/RN 2,5 166,49 40% 582,71

Diego Henrique Eufrásio 
de Azevedo Inspetor V 29/09/2021 a 

01/10/2021 Fortaleza para Natal/RN 2,5 141,95 40% 496,82

Odilo Monteiro Nogueira Neto Inspetor V 29/09/2021 a 
01/10/2021 Fortaleza para Natal/RN 2,5 141,95 40% 496,82

TOTAL - - - - - - - 1.576,35

*** *** ***
PORTARIA Nº1199/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Capturas 
e Polinter, a viajar para TIMON/MA, em objeto de serviço, com a finalidade de recambiar o preso MAURO BATISTA DA SILVA, conforme determinação 
judicial exarada pela Vara Única da Comarca de Limoeiro do Norte/CE; referente ao processo nº 09589510/2021, que chegou autorizado para pagamento 
nesta DIFIN em 01/10/2021, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, 
de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 
CIVIL, em Fortaleza, 04 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1199/2021-DIFIN DE 04 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR (R$) TOTAL (R$)
José Silvanio Vieira Pinto Inspetor V 06 a 08/10/2021 Fortaleza para Timon/MA 2,5 141,95 354,87
Paulo Sérgio Barroso de Sousa Inspetor V 06 a 08/10/2021 Fortaleza para Timon/MA 2,5 141,95 354,87
Thales Loureiro Ramos Inspetor V 06 a 08/10/2021 Fortaleza para Timon/MA 2,5 141,95 354,87
Winsther Christian Ferreira da Silva Inspetor V 06 a 08/10/2021 Fortaleza para Timon/MA 2,5 141,95 354,87

TOTAL - - - - - - 1.419,48

*** *** ***
PORTARIA Nº1200/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no uso 
de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor RAIMUNDO CAVALCANTE DIAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, 
lotado no Departamento Técnico Operacional, matrícula nº 12759-1-7, a viajar, em objeto de serviço, no período de 27/09/2021 a 01/10/2021, com a finalidade 
de auxiliar a equipe da DIMAP durante vistoria na DDM de Crato e entrega de material de expediente nas Delegacias de Juazeiro do Norte e Iguatu; conforme 
processo nº 09392899/2021, concedendo-lhe quatro diárias e meia, no valor unitário de R$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R$ 
275,98 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do § 1º do art. 4º, art. 5° e seu § 1°; art. 10, classe 
V do Anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Superintendência Polícia Civil.
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 04 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
PORTARIA Nº1201/2021-DIFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Combate 
aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, a viajar para Itapipoca, em objeto de serviço, com a finalidade de realizar levantamentos acerca de investigados e iden-
tificação de patrimônio adquirido supostamente por práticas ilícitas, bem como entregar material apreendido no Depósito Público da Comarca de Itapipoca; 
conforme processo nº 09406636/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 28/09/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 
3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da 
Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 05 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

 Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1201/2021-DIFIN DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR (R$) TOTAL (R$)

Alan Michel Nogueira Inspetor V 28 a 29/09/2021 Fortaleza para 
Itapipoca 1,5 61,33 91,99

William Gama 
Assunção Inspetor V 28 a 29/09/2021 Fortaleza para 

Itapipoca 1,5 61,33 91,99

TOTAL - - - - - - 183,98

*** *** ***
PORTARIA Nº1202/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados no Gabinete do Dele-
gado Geral, a viajar para Sobral, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzir a Delegacia Móvel para apoio a Operação Policial para levantamento e 
identificação de moradores de unidades de Residencial da região em situação de vulnerabilidade após ameaças ou expulsões praticadas por grupos criminosos, 
bem como cumprir Mandados de Prisão, Busca e Apreensão e de Intimação; conforme processo nº 09589811/2021, que chegou autorizado para pagamento 
nesta DIFIN em 01/10/2021, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, 
de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 
CIVIL, em Fortaleza, 05 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.             
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ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1202/2021-DIFIN DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR (R$) ACRESCIDOS TOTAL (R$)
André Nascimento Branco Inspetor V 29/09/2021 a 01/10/2021 Fortaleza para Sobral 2,5 61,33 20% 183,98
Marcus Vinícius Coelho Sá Marrocos Inspetor V 29/09/2021 a 01/10/2021 Fortaleza para Sobral 2,5 61,33 20% 183,98
Ranieri Leite Pinheiro Batista Inspetor V 29/09/2021 a 01/10/2021 Fortaleza para Sobral 2,5 61,33 20% 183,98
TOTAL 551,94

*** *** ***
PORTARIA Nº1205/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia Regional 
de Aracati, a viajar para Fortaleza, em objeto de serviço, com a finalidade de entregar drogas na DENARC para incineração e expedientes na PEFOCE; 
conforme processo nº 09079643/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 08/10/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 
3º; alínea “a”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da 
Superintendência da Polícia Civil.  SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 08 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.            

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1205/2021-DIFIN DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR (R$) TOTAL (R$)
Raonir Cesar Oliveira do Nascimento Inspetor V 16/09/2021 Aracati para Fortaleza 0,5 61,33 30,66
Clecio Cavalcante Alves Inspetor V 16/09/2021 Aracati para Fortaleza 0,5 61,33 30,66
TOTAL 61,32

*** *** ***
PORTARIA Nº1206/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia Regional de 
Aracati, a viajar para Fortaleza, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzir o menor infrator J.G.G.P para Unidade de Internação; conforme processo 
nº 09208303/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 08/10/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, § 1º 
do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência 
da Polícia Civil.  SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 08 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.             

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1206/2021-DIFIN DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR(R$) TOTAL(R$)
Fábio Salviano de Sousa Sobrinho Inspetor V 20/09/2021 Aracati para Fortaleza 0,5 61,33 30,66
Guilherme Maciel Barbosa Inspetor V 20/09/2021 Aracati para Fortaleza 0,5 61,33 30,66
TOTAL 61,32

*** *** ***
PORTARIA Nº1208/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia Regional 
de Brejo Santo, a viajar para Juazeiro do Norte, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzir o preso JEFTER PAULO CARDOSO BATISTA, à 
PEFOCE, para a realização de Exame ad cautelam e, em seguida, para recolhimento na Cadeia Pública local de Juazeiro do Norte; conforme processo nº 
09206530/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 08/10/2021, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, § 1º 
do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência 
da Polícia Civil.  SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 08 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.             

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1208/2021-DIFIN DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR(R$) ACRESCIDOS TOTAL(R$)
Fillipe José Coutinho Alves Inspetor V 18/09/2021 Brejo Santo para Juazeiro do Norte 0,5 61,33 20% 36,79
Márcio Fernandes Sousa da Silva Inspetor V 18/09/2021 Brejo Santo para Juazeiro do Norte 0,5 61,33 20% 36,79
TOTAL 73,58

*** *** ***
PORTARIA Nº1209/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia Regional 
de Brejo Santo, a viajar para Crato e Juazeiro do Norte, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzir os presos CÍCERA LOPES RIBEIRO e CÍCERO 
DE SOUZA OLIVEIRA, respectivamente, para a Cadeia Pública local de Crato e para a Cadeia Pública local de Juazeiro do Norte; conforme processo nº 
09164810/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 08/10/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, § 1º 
do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência 
da Polícia Civil.  SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 08 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.             

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1209/2021-DIFIN DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

 NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR(R$) TOTAL(R$)
Fillipe José Coutinho Alves Inspetor V 17/09/2021 Brejo Santo para Crato e Juazeiro do Norte 0,5 61,33 30,66
Márcio Fernandes Sousa da Silva Inspetor V 17/09/2021 Brejo Santo para Crato e Juazeiro do Norte 0,5 61,33 30,66
TOTAL 61,32

*** *** ***
PORTARIA Nº1210/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 
CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia 
Regional de Brejo Santo, a viajar para Crato e Juazeiro do Norte, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzir os presos WELLINÁRIA DE SOUZA 
MARTINIANO, para a Cadeia Pública local de Crato e LEONARDO FERREIRA PAES e VANDEILSON SOUSA OLIVEIRA para a Cadeia Pública 
local de Juazeiro do Norte; conforme processo nº 09409830/2021, que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 08/10/2021; concedendo-lhes 
diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa 
correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil.  SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 08 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.             



190 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº247  | FORTALEZA, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1210/2021-DIFIN DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR(R$) TOTAL(R$)
Josimar Correia de Melo Inspetor V 25/09/2021 Brejo Santo para Crato e Juazeiro do Norte 0,5 61,33 30,66
Orlando Wagner Gomes Pereira Inspetor V 25/09/2021 Brejo Santo para Crato e Juazeiro do Norte 0,5 61,33 30,66
Renilson dos Santos Silva Inspetor V 25/09/2021 Brejo Santo para Crato e Juazeiro do Norte 0,5 61,33 30,66
TOTAL 91,98

*** *** ***
PORTARIA Nº1211/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia Regional de 
Campos Sales, a viajar para Crato e Assaré, em objeto de serviço, com a finalidade de participar de Operação Policial; conforme processo nº 08739437/2021, 
que chegou autorizado para pagamento nesta DIFIN em 08/10/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º 
e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil.  
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 08 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.             

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1211/2021-DIFIN DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO
DIÁRIAS

QTD VALOR(R$) TOTAL(R$)
Bruno Fonseca de Albuquerque Lima Delegado IV 02 a 03/09/2021 Campos Sales para Crato e Assaré 1,5 64,83 97,24
Francisco Aliélson da Silva Sousa Inspetor V 02 a 03/09/2021 Campos Sales para Crato e Assaré 1,5 61,33 91,99
TOTAL 189,23

*** *** ***
PORTARIA Nº1221/2021-DIFIN O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia Municipal 
de Limoeiro do Norte, a viajar para Fortim, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzir os presos ABRAÃO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR 
e GERMANO LUCAS DE LIMA LEITÃO para a Cadeia Pública local de Fortim; conforme processo nº 09021947/2021, que chegou autorizado para 
pagamento nesta DIFIN em 08/10/2021; concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto 
nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil.  SUPERINTENDÊNCIA DA 
POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 11 de outubro de 2021.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.             

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1221/2021-DIFIN DE 11 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS
QTD VALOR(R$) TOTAL(R$)

Francisco Policarpo Souza Freitas Inspetor V 14/09/2021 Limoeiro do Norte para Fortim 0,5 61,33 30,66
José Erivan Júnior Inspetor V 14/09/2021 Limoeiro do Norte para Fortim 0,5 61,33 30,66
Klayw Herbeth de Sousa Silva Inspetor V 14/09/2021 Limoeiro do Norte para Fortim 0,5 61,33 30,66
TOTAL 91,98

POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ

PORTARIA Nº021/2021-GC (FORA DO ESTADO) O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso das suas 
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os MILITARES nominados no Anexo Único desta portaria, a viajarem em objeto de serviço para fora do 
Estado, no período de 06 a 08 de outubro de 2021, cumprindo o roteiro Fortaleza/CE – Belo Horizonte/MG – Fortaleza/CE, por via aérea, com o objetivo 
de acompanhar e checar a confecção, bem como o devido cumprimento dos prazos necessários no tocante ao recebimento dos uniformes adquiridos por esta 
Corporação, concedendo-lhes diárias, de acordo com os artigos 1º, 2° e 3º; alínea “b” do § 1º e § 3° do art. 4º; arts. 5º; arts. 6°, 9º, 10 e 11; classe II do anexo 
I, combinado com o disposto no anexo III do Decreto nº 30.719, de 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da 
Polícia Militar do Ceará. QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 01 de outubro de 2021.

Francisco Márcio de Oliveira
CORONEL COMANDANTE-GERAL DA PMCE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº021/2021 - GC, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/ 
FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO

DIÁRIAS
PASSAGENS 
AÉREAS TOTAL

QUANT. VALOR ACRÉSC. SUBTOTAL AJUDA DE 
CUSTO

Klênio Savyo 
Nascimento de Sousa CEL QOPM II

06 a 08/10/2021      
Fortaleza/CE– Belo 

Horizonte/MG 
– Fortaleza/CE 

2,5 236,56 50% 887,10 236,56 - 1.123,66

 Claudia Rivele Souza da Silva CAP QOPM II 2,5 236,56 50% 887,10 236,56 - 1.123,66
Jorge Maciel Alecrim 1°TEN  QOPM II 2,5 236,56 50% 887,10 236,56 - 1.123,66
TOTAL  R$ 11.209,21 14.580,19

*** *** ***
PORTARIA Nº024/2021-GC (FORA DO ESTADO) O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso das suas 
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os MILITARES nominados no Anexo Único desta portaria, a viajarem em objeto de serviço para fora do 
Estado, no período de 13 a 14 de outubro de 2021, cumprindo o roteiro Fortaleza/CE – Brasília/DF – Fortaleza/CE, por via aérea, com o objetivo de tratar 
junto a SEGEN/MJ de assuntos relacionados ao Convênio n° 880772/2018, concedendo-lhes diárias, de acordo com os artigos 1º, 2° e 3º; alínea “b” do § 1º 
e § 3° do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6°, 9º, 10 e 11; classe II, do anexo I, combinado com o disposto no anexo III do Decreto nº 30.719, de 27 de outubro 
de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Militar do Ceará.  QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 08 
de outubro de 2021.

Francisco Márcio de Oliveira
CORONEL COMANDANTE-GERAL DA PMCE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº024/2021 - GC, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

NOME CARGO/ 
FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO

DIÁRIAS
PASSAGENS 
AÉREAS TOTAL

QUANT. VALOR ACRÉSC. SUBTOTAL AJUDA DE 
CUSTO

Klênio Savyo Nascimento de Sousa CEL QOPM II

13 a 
14/10/2021      

Fortaleza/
CE– Brasília/DF 
– Fortaleza/CE

1,5 236,56 60% 354,84 236,56 - 804,30

 Jamyla Lima Saboya de Castro 1° TEN QOPM II
São Luís/

MA– Brasília/
DF – Fortaleza/CE

1,5 236,56 60% 354,84 236,56 - 804,30

Alexandro Souza de Meneses SUBTENENTE 
PM II

Fortaleza/
CE– Brasília/DF 
– Fortaleza/CE

1,5 236,56 60% 354,84 236,56 - 804,30

TOTAL  R$ 4.356,07 6.768,98

*** *** ***
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PORTARIA (COAF) Nº31/2021 O ORDENADOR DE DESPESAS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 
78 combinado com o artigo 120 da Lei nº 9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do inciso I do artigo 123, da citada Lei, 
a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, ao POLICIAL MILITAR, JOSE MAGELA ALMEIDA DE MESQUITA, matrícula nº 107.390-
1-2, lotado na COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA MILITAR DO CEARÁ, a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), à 
conta da Dotação classificada na Nota de Empenho nº 8061. A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta 
e cinco) dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) dias após concluído o prazo da aplicação. POLÍCIA MILITAR 
DO CEARÁ, em Fortaleza, 16 de julho de 2021.

Francisco Ricardo Vieira Catarina – CEL QOPM
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
EDITAL Nº001/2021-CCPM/PMCE.

ESTABELECE AS NORMAS E FIXA O PERÍODO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO 
DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2022, NOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
CEARÁ E O COORDENADOR DOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEM TORNAR 
PÚBLICO, a abertura das inscrições do processo seletivo de admissão de novos alunos para o ano de 2022, nos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio do 1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDGARD FACÓ (Fortaleza), nos 6º, 7º e 8º anos 
do Ensino Fundamental e nos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio do 2º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR CORONEL HERVANO MACÊDO JÚNIOR 
(Juazeiro do Norte), no 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio do 3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR TENENTE MÁRIO 
LIMA (Maracanaú) e no 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio do 4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR MINISTRO JARBAS 
PASSARINHO (Sobral), de acordo com a Lei nº 12.999, de 14 de janeiro de 2000, e as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A realização das etapas e fases deste processo seletivo é da responsabilidade técnica e operacional da empresa LEGALLE CONCURSOS E 

SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., com exceção da matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo, obedecidas as normas deste Edital;
1.2. O certame também será coordenado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, com interveniência da Polícia Militar 

do Ceará e da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará, de conformidade com as normas, condições e disposições estabelecidas neste Edital;
1.3. As provas serão realizadas nos municípios sedes dos respectivos Colégios da Polícia Militar para o qual o candidato se inscreveu;
1.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação incondicional das normas do processo seletivo de admissão, contidas nos comunicados, neste 

Edital, e em outros a serem eventualmente divulgados;
1.5. Não serão fornecidas por telefone ou e-mail informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos;
1.6. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico da 

seleção https://www.legalleconcursos.com.br.
2. DA VALIDADE E ABRANGÊNCIA
2.1. O processo seletivo de que trata o presente Edital destina-se única e exclusivamente ao preenchimento das vagas referentes ao ano letivo de 

2022 previstas no subitem 4.1.
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. Constituição da República Federativa do Brasil;
3.2. Constituição do Estado do Ceará;
3.3. Lei Estadual nº 12.559, de 29 de dezembro de 1995; (Lei do Incentivo a Doação de Sangue)
3.4. Lei Federal nº 9.394, de 02 de dezembro de 1996; (LDBEN)
3.5. Lei Estadual nº 12.999, de 14 de janeiro de 2000; (Lei de criação dos Colégios Militares Estaduais)
3.6. Lei Estadual nº 13.440, de 28 de janeiro de 2004; (Lei que Alterou a Lei nº 12.999/2000)
3.7. Lei Estadual nº 13.844, de 27 de novembro de 2006; (Lei que dispõe sobre a isenção das taxas de concursos públicos estaduais às pessoas que 

concluíram seus estudos em entidades de Ensino Público)
3.8. Lei Estadual nº 14.859, de 28 de dezembro de 2010; (Lei que define o conceito de pobreza, a forma de sua comprovação e dá outras providências)
3.9. Lei Estadual nº 15.175, de 28 de junho de 2012; (Lei Estadual de Acesso à Informação)
3.10. Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; (Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista)
3.11. Lei Estadual nº 16.929, de 09 de julho de 2019; (Lei Estadual Obrigando a Apresentação do Cartão de Vacinação)
3.12. Lei Estadual nº 17.261, de 13 de agosto de 2020; (Lei Estadual Obrigando o uso de Máscaras)
3.13. Decreto Estadual nº 26.052, de 10 de novembro de 2000; (Regula a Lei de Criação dos CME);
3.14. Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004; (Promoção da Acessibilidade às PPD);
3.15. Decreto Estadual nº 34.298, de 16 de outubro de 2021; (Liberação de 100% de Alunos);
3.16. Portaria nº 948/2007, de 07 de janeiro de 2008, do Ministério da Educação - Política Nacional de Inclusão;
3.17. Portaria nº 0025/2021-CCPM/PMCE – Nomeação da Comissão Coordenadora do processo seletivo, publicada no BI nº 039, 1º de outubro de 2021.
4. DO QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
4.1. Serão ofertadas o total de 1.526 (mil, quinhentas e vinte e seis) vagas disponibilizadas dentro dos limites de idade estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação do Ceará, conforme o quadro a seguir:
4.1.1. 1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDGARD FACÓ (FORTALEZA)

TURNO MANHÃ TARDE

TOTAL 
GERAL

FAIXA 
ETÁRIA

 
CATEGORIA

SÉRIE
  

DEPENDENTE
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

NÃO 
DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

DEPENDENTE
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

NÃO 
DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA 31/03/2016

1º Ano do 
Ens. Fund. 10 - 10 - 10 - 10 - 40

Nascido no 
período de 

01/01/2015 a
2º Ano do 
Ens. Fund. 17 - 17 - 27 1 27 1 90 Nascido a partir 

de 01/01/2014
3º Ano do 
Ens. Fund. 3 - 3 - 17 - 17 - 40 Nascido a partir 

de 01/01/2013
4º Ano do 
Ens. Fund. 3 - 3 - 4 - 4 - 14 Nascido a partir 

de 01/01/2012
6º Ano do 
Ens. Fund. 20 1 20 1 20 1 20 1 84 Nascido a partir 

de 01/01/2010
7º Ano do 
Ens. Fund. 8 - 8 - 15 - 15 - 46 Nascido a partir 

de 01/01/2009
8º Ano do 
Ens. Fund. 11 - 11 - 13 - 13 - 48 Nascido a partir 

de 01/01/2008
9º Ano do 
Ens. Fund. 7 - 7 - 13 - 13 - 40 Nascido a partir 

de 01/01/2007
1º Ano do 

Ens. Médio 3 - 3 - 8 - 8 - 22 Nascido a partir 
de 01/01/2006

2º Ano do 
Ens. Médio 8 - 8 - 14 - 14 - 44 Nascido a partir 

de 01/01/2005
3º Ano do 

Ens. Médio 7 - 7 - 10 - 10 - 34 Nascido a partir 
de 01/01/2004

TOTAL DE 
VAGAS 97 1 97 1 151 2 151 2 502 -------
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4.1.2. 2º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR CORONEL HERVANO MACÊDO JÚNIOR (JUAZEIRO DO NORTE)
TURNO MANHÃ TARDE

TOTAL 
GERAL

FAIXA 
ETÁRIACATEGORIA 

SÉRIE DEPENDENTE
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

NÃO 
DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

DEPENDENTE
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

NÃO 
DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

6º Ano do 
Ens. Fund. 17 - 17 - 17 - 17 - 68 Nascido a partir 

de 01/01/2010
7º Ano do 
Ens. Fund. 14 - 14 - 14 - 14 - 56 Nascido a partir 

de 01/01/2009
8º Ano do 
Ens. Fund. 15 - 15 - 16 - 16 - 62 Nascido a partir 

de 01/01/2008
1º Ano do 

Ens. Médio 31 2 31 2 36 2 36 2 142 Nascido a partir 
de 01/01/2006

2º Ano do 
Ens. Médio 4 - 4 - 5 - 5 - 18 Nascido a partir 

de 01/01/2005
3º Ano do 

Ens. Médio - - - - 11 - 11 - 22 Nascido a partir 
de 01/01/2004

TOTAL DE 
VAGAS 81 2 81 2 99 2 99 2 368 -------

4.1.3. 3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR TENENTE MÁRIO LIMA (MARACANAÚ)
TURNO MANHÃ TARDE

TOTAL 
GERAL

FAIXA 
ETÁRIA

 
CATEGORIA 

SÉRIE
DEPENDENTE

DEPENDENTE 
COM 

DEFICIÊNCIA
NÃO 

DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

DEPENDENTE
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

NÃO 
DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

9º Ano do 
Ens. Fund. 17 - 17 - 17 - 17 - 68 Nascido a partir 

de 01/01/2007
1º Ano do 

Ens. Médio 36 2 36 2 36 2 36 2 152 Nascido a partir 
de 01/01/2006

2º Ano do 
Ens. Médio 6 - 6 - 10 - 10 - 32 Nascido a partir 

de 01/01/2005
3º Ano do 

Ens. Médio - - - - 14 - 14 - 28 Nascido a partir 
de 01/01/2004

TOTAL DE 
VAGAS 59 2 59 2 77 2 77 2 280 -------

4.1.4. 4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR MINISTRO JARBAS PASSARINHO (SOBRAL)
TURNO MANHÃ TARDE

TOTAL 
GERAL

FAIXA 
ETÁRIA

 
CATEGORIA 

SÉRIE
DEPENDENTE

DEPENDENTE 
COM 

DEFICIÊNCIA
NÃO 

DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

DEPENDENTE
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

NÃO 
DEPENDENTE

NÃO 
DEPENDENTE 

COM 
DEFICIÊNCIA

9º Ano do 
Ens. Fund. 17 - 17 - 17 - 17 - 68 Nascido a partir 

de 01/01/2007
1º Ano do 

Ens. Médio 36 2 36 2 36 2 36 2 152 Nascido a partir 
de 01/01/2006

2º Ano do 
Ens. Médio 19 - 19 - 36 2 36 2 114 Nascido a partir 

de 01/01/2005
3º Ano do 

Ens. Médio - - - - 20 1 20 1 42 Nascido a partir 
de 01/01/2004

TOTAL DE 
VAGAS 72 2 72 2 109 5 109 5 376 -------

RESUMO
1º CPM 502
2º CPM 368
3º CPM 280
4º CPM 376

TOTAL GERAL DE VAGAS 1.526

4.2. Vagas para DEPENDENTES: São as vagas destinadas ao preenchimento por parte dos candidatos classificados, dependentes legais de policiais 
militares, bombeiros militares, policiais civis, servidores da perícia forense de carreira do Estado do Ceará em consonância com a Legislação vigente;

4.3. Vagas para NÃO DEPENDENTES: são as vagas destinadas aos demais candidatos classificados (não dependentes);
4.4. Vagas para PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS: são as vagas reservadas para os candidatos portadores de deficiência, de acordo com o Art. 

4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04 e incisos I e II do § 1º, o § 2º, do Art. 1º, da Lei nº 12.764/12;
4.5. As vagas remanescentes dos percentuais previstos no item 4.1 deste edital, destinadas aos candidatos PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS 

serão ocupadas pelos candidatos CLASSIFICÁVEIS NÃO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, observada a ordem de classificação do processo seletivo, 
dentro da respectiva categoria/série e turno.

4.6. As vagas remanescentes dos percentuais previstos no item 4.1 deste edital, destinadas aos candidatos DEPENDENTES, serão ocupadas pelos 
candidatos CLASSIFICÁVEIS - NÃO DEPENDENTES, observada a ordem de classificação do processo seletivo, dentro da respectiva categoria/série e 
turno, conforme previsto na Lei n° 12.999, de 14/01/2000;

4.7. Depois de cumprida todas as etapas anteriores, e ainda assim, existirem vagas remanescentes de um TURNO (manhã/tarde), estas poderão ser 
ocupadas por candidatos CLASSIFICÁVEIS inscritos em outro TURNO, observada a ordem de classificação do processo seletivo, dentro da respectiva 
categoria/série.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. O candidato só poderá realizar uma única inscrição neste processo seletivo;
5.1.2. A inscrição será realizada no período previsto neste Edital, EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, no endereço eletrônico da seleção https://

www.legalleconcursos.com.br.
5.2 DAS INSCRIÇÕES PARA DEPENDENTE
5.2.1. A solicitação de inscrição deverá ser realizada, EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, por um dos responsáveis legais pelo candidato (pai, 

mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor), no período compreendido entre as 08h00 do dia 08/11/2021 às 23h59min do dia 18/11/2021 (horário 
local), na área destinada ao Processo Seletivo de Admissão aos Colégios da Polícia Militar do Ceará, Edital nº 001/2021 - CCPM/PMCE, no endereço 
eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

5.2.1.1. O responsável legal pelo candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor) deverá acessar o site https://www.legalleconcursos.
com.br, digitar o número do CPF do responsável pelo candidato (o CPF será do Pai, Mãe ou responsável legal do candidato menor de idade), preencher todos os 
dados solicitados na ficha de cadastro e confirmar os dados, em seguida, logar no sistema com login e senha individual, criados no ato do cadastro, selecionar 
o ano letivo pretendido, inserir os dados do candidato (criança/adolescente que irá prestar a prova), verificar as informações inseridas e, posteriormente, 
clicar em finalizar inscrição;

5.2.1.2. Ter conhecimento de todas as exigências e informações sobre este Processo Seletivo disponível neste Edital, e/ou comunicados, disponíveis 
no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br;

5.2.1.3. Gerar o Documento de Arrecadação Estadual - DAE e pagá-lo na rede bancária ou credenciada, impreterivelmente, até o dia 19/11/2021;
5.2.1.4. Marcar o campo com o título “INSCRIÇÃO DEPENDENTE” e fazer o UPLOAD (anexar arquivo) de imagem digitalizada, 

OBRIGATORIAMENTE, dos seguintes documentos:
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5.2.1.4.1. Identidade Funcional do responsável legal pelo candidato frente e verso (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor).
5.2.1.4.1.1. No caso da impossibilidade de apresentação da Identidade Funcional por motivo de falecimento do servidor ou outro motivo, deverá 

ser anexada certidão/declaração emitida pelo setor de RH da Instituição a qual pertencia que comprove o grau de dependência do candidato com o servidor.
5.2.1.4.2. Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade (frente e verso) do candidato.
5.2.1.5. A inscrição que for efetuada sem o anexo da documentação correta, será INDEFERIDA e poderá ser ajustada dentro do prazo de recurso 

estipulado neste edital.
5.2.1.6. O responsável legal deverá acessar o site https://www.legalleconcursos.com.br e verificar o edital de Resultado candidatos DEPENDENTES 

E NÃO DEPENDENTES.
5.2.1.7. O responsável que não manifestar recurso dentro do prazo estabelecido neste edital e não reenviar os documentos comprobatórios da 

dependência, estará ciente de que o candidato (concorrente à vaga do ano letivo), não será considerado dentro das vagas de DEPENDENTES e sim, nas 
vagas de NÃO DEPENDENTES, independente das alegações manifestadas, ficando cientes de que não poderá fazê-lo posteriormente em quaisquer esferas, 
de acordo com o edital.

5.2.1.8. Verificar a confirmação de Inscrição (consta pagamento) em 72h00 úteis após a realização do pagamento, diretamente na área do candidato 
no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br. Caso não seja identificado o pagamento após esse prazo o candidato deverá entrar em contato 
com a organizadora por e-mail contato@legalleconcursos.com.br ou pelo telefone 0800-818-0001, para esclarecimentos.

5.3. DAS INSCRIÇÕES PARA NÃO DEPENDENTES
5.3.1. A solicitação de inscrição deverá ser realizada, EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, por um dos responsáveis legais pelo candidato (pai, 

mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor), no período compreendido entre as 08h00 do dia 08/11/2021 às 23h59min do dia 18/11/2021 (horário 
local), na área destinada ao Processo Seletivo de Admissão aos Colégios Militares da Polícia Militar do Ceará, Edital nº 001/2021 - CCPM/PMCE no endereço 
eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

5.3.1.1. O responsável legal pelo candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor) deverá acessar o site https://www.legalleconcursos.
com.br, digitar o número do CPF do responsável pelo candidato (o CPF será do Pai, Mãe ou responsável legal do candidato menor de idade), preencher 
todos os dados solicitados na ficha de cadastro e confirmar os dados, em seguida, logar no sistema com login e senha individual criados no ato do cadastro, 
selecionar o ano letivo pretendido à concorrência, inserir os dados do candidato (criança/adolescente que irá prestar a prova), verificar as informações inseridas 
e, posteriormente, clicar em finalizar inscrição.

5.3.1.2. Ter conhecimento de todas as exigências e informações sobre este Processo Seletivo disponível neste Edital, e/ou comunicados, disponíveis 
no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br;

5.3.1.3. Gerar o Documento de Arrecadação Estadual - DAE e pagá-lo na rede bancária ou credenciada, impreterivelmente até o dia 19/11/2021;
5.3.1.4. Verificar a confirmação de Inscrição (consta pagamento) em 72h00 úteis após a realização do pagamento, diretamente na área do candidato 

no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br. Caso não seja identificado o pagamento após esse prazo o candidato deverá entrar em contato 
com a organizadora por e-mail: contato@legalleconcursos.com.br ou pelo telefone 0800-818-0001 para esclarecimentos.

5.4. DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.4.1. Em conformidade com os ditames constitucionais e leis infraconstitucionais, que trata da inclusão das pessoas com deficiência, a cada ano 

de realização do Processo Seletivo de Admissão aos Colégios Militares da Polícia Militar do Ceará, serão reservadas vagas destinadas a candidatos com 
deficiência, levando-se em consideração o quantitativo de vagas oferecidas para cada um dos Colégios Militares discriminados no item 4 deste Edital;

5.4.2.Os candidatos que desejarem concorrer a essas vagas deverão realizar a inscrição conforme estabelecido no item 5 deste edital, marcar o campo 
com o título “CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA” na ficha de inscrição eletrônica, fazer o UPLOAD (anexar arquivo) de imagem digitalizada 
do Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório com período não superior a 30 dias da data da sua emissão) que comprove a deficiência declarada 
pelo candidato, obedecendo o período descrito no cronograma constante no item 12 deste instrumento.

5.4.3. Caso o candidato com deficiência necessite de condições especiais para a realização da prova, seu responsável, no momento da inscrição, 
deverá marcar o campo com o título “ATENDIMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA” na ficha de inscrição eletrônica, APRESENTAR 
ATESTADO MÉDICO COM PARECER DESCRITIVO DAS NECESSIDADES E COM INDICAÇÃO DO TIPO DE ATENDIMENTO A SER OFERECIDO 
AO CANDIDATO. A não solicitação das condições específicas e comprovação da necessidade através de laudo médico, implicará a realização da prova 
nas mesmas condições dos demais candidatos;

5.4.4. Candidatos com transtornos funcionais que não se enquadrem na Portaria nº 948/2007, de 07 de janeiro de 2008, do Ministério da Educação 
- Política Nacional de Inclusão, e que necessitem de condição específica para realização da prova, deverão apresentar laudo ou parecer técnico descritivo do 
fato e constante dos requisitos para adaptabilidade do local da prova (original ou cópia autenticada em cartório com período não superior a 30 dias da data 
da sua emissão);

5.4.5. A inscrição no processo seletivo, para todo e qualquer efeito, implicará, por parte do responsável, a aceitação irrestrita das condições, normas 
e exigências constantes nas presentes instruções e estabelecidas pela Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará, não cabendo a alegação do 
desconhecimento, tanto do Edital do concurso quanto de todos os atos expedidos e divulgados sobre o processo seletivo.

5.5. DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA TIRADENTES
5.5.1. Para os candidatos que concluírem a educação infantil na Creche Escola Tiradentes e queiram se beneficiar do direito previsto na Lei Estadual 

nº 13.440/2004, bem como, o descrito no item 8.10 deste Edital, deverão obrigatoriamente realizar a inscrição conforme o item 5, marcar o campo com o título 
“ALUNO DA CRECHE ESCOLA TIRADENTES” na ficha de inscrição eletrônica e fazer o UPLOAD (anexar arquivo) de imagem digitalizada de declaração 
emitida pela Creche Escola Tiradentes, CNPJ nº 07.074.792/0004-30, obedecendo o período descrito no cronograma constante no item 12 deste instrumento.

5.5.2. A declaração deverá ser emitida em papel timbrado da Creche Escola Tiradentes e assinada pelo seu Diretor(a), CONSTANDO A INSCRIÇÃO 
NO CNPJ.

5.5.3. O resultado da solicitação prevista no item anterior será publicado, após verificação da autenticidade, no endereço eletrônico https://www.
legalleconcursos.com.br, conforme data prevista no cronograma constante no item 12 deste instrumento.

5.6. DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
5.6.1. O processo de inscrição somente será concluído com:
5.6.1.1. O correto preenchimento dos campos estabelecidos no item 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5;
5.6.1.2. O atendimento às condições estabelecidas no item 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5;
5.6.1.3. O pagamento do Documento de Arrecadação Estadual - DAE referente à inscrição;
5.6.1.4. A concordância do candidato de aceitação de todos os termos do Edital, na ficha eletrônica de inscrição, efetuada por marcação específica, 

por ocasião da inscrição dará o aceite e a concordância com as normas do edital.
5.6.2. O candidato fica ciente de que:
5.6.2.1. A Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará e a Empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. - EPP não se 

responsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;

5.6.2.2. As inscrições serão aceitas EXCLUSIVAMENTE por meio da internet e implicam no conhecimento integral destas disposições e a tácita 
aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham definidas neste Edital, nas normas legais pertinentes, em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para realização do certame, acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento;

5.6.2.3. As inscrições serão homologadas após a efetivação do pagamento do Documento de Arrecadação Estadual - DAE;
5.6.2.4. Será INDEFERIDA a inscrição com pagamento efetuado por um valor inferior ao estabelecido no Documento de Arrecadação Estadual - 

DAE, da mesma forma se aplica as solicitações de inscrições cujo Documento de Arrecadação Estadual - DAE for pago após a data do vencimento, conforme 
estipulado no cronograma do item 12 deste Edital;

5.6.2.5. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira/exclusiva responsabilidade do responsável legal do candidato;
5.6.2.6. Não será aceito pedido de alteração dos dados cadastrais após efetivação da inscrição, com exceção de correção de grafia/digitação do nome 

do candidato (a), número do documento de RG, endereço, telefones de contato e e-mail;
5.6.2.7. A alteração cadastral, correção de grafia, somente poderá ser realizada no dia da prova escrita, mediante a apresentação do documento 

original a ser alterado e entrega de cópia do mesmo para o Fiscal da Sala na qual está lotado para realização da prova, bem como preenchimento de ficha de 
alteração cadastral apontando a informação a ser corrigida;

5.6.2.8. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e as provas do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou 
irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas, PODENDO SER RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINALMENTE 
O AUTOR DO ATO;

5.6.2.9. O responsável pelo candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e aceita que, caso o candidato venha a ser aprovado, no período 
constante no item 12, deverá entregar os documentos exigidos neste Edital;

5.6.2.10. Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência;
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5.6.3. O responsável legal pelo candidato que preencher a ficha eletrônica de inscrição com dados ou informações inverídicas ou entregar ou apresentar, 
a qualquer tempo, documentos falsos, incompletos, adulterados ou vencidos ou ainda aquele que entregar ou apresentar documento em desacordo com este 
Edital, terá sua INSCRIÇÃO CANCELADA, tornando-se sem efeito quaisquer atos decorrentes dessa inscrição, sendo, consequentemente, eliminado do 
processo seletivo, PODENDO SER RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINALMENTE O AUTOR DO ATO;

5.6.4. As Inscrições homologadas serão publicadas no endereço eletrônico, de acordo com o cronograma previsto no item 12 deste Edital;
5.6.5. As inscrições serão analisadas, sendo deferidas apenas aquelas que atenderem aos critérios previstos neste Edital;
5.6.6. Nos termos do contrato vigente, Empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda., prestará apoio técnico e administrativo no município 

correspondente a cada Colégio, conforme a seguir: 1º CPM-GEF (Av. Treze de Maio, nº 1096, Sala 406, Bairro Fátima, Fortaleza/CE), 2º CPM-CHMJ (Av. 
Leão Sampaio, nº 1300, Bairro Lagoa Seca, Sala 02, Juazeiro do Norte/CE), os endereços dos 3º CPM-TML (Av. I, nº 57, Business Place, Torre 2, Bairro 
Jereissati I, Maracanaú/CE) e 4º CPM-MJP (Rua José Júlio, nº 617, Bairro Centro, Sobral/CE), durante a realização de todas as etapas da Seleção Pública, 
compreendendo 05 (cinco) dias, que antecede o período de inscrição até 05 (cinco) dias posteriores a realização da matrícula dos candidatos classificáveis.

6. DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
6.1. O responsável legal pelo candidato que, apesar de não ser portador de deficiência, necessitará de condições especiais para a realização da prova 

escrita deverá realizar a inscrição conforme estabelecido no item 5, marcar o campo com o título “ATENDIMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO 
DA PROVA” na ficha de inscrição eletrônica, fazer o UPLOAD (anexar arquivo) de imagem digitalizada do Laudo Médico que comprove o atendimento 
especial(original ou cópia autenticada em cartório com período não superior a 30 dias da data da sua emissão), obedecendo o período descrito no cronograma 
constante no item 12 deste Edital;

6.2. O Laudo Médico deverá atestar o motivo pelo qual requer o referido atendimento, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do 
médico responsável por sua emissão, bem como, o CID da enfermidade;

6.3. Não haverá, em qualquer hipótese, a realização de provas fora dos horários e locais marcados para todos os candidatos;
6.4. O candidato que requerer condição especial de prova participará do processo seletivo em igualdade de condições com os demais, NO QUE SE 

REFERE AO CONTEÚDO, À AVALIAÇÃO, À DURAÇÃO E AO HORÁRIO DAS PROVAS;
6.5. O responsável legal pelo candidato que não marcar o campo com o título “ATENDIMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA” 

e não fizer o UPLOAD (anexar arquivo) do Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório com período não superior a 30 dias da data da sua 
emissão), quando do preenchimento da ficha de inscrição eletrônica dentro do prazo estabelecido no cronograma constante no item 12 deste instrumento, 
NÃO terá prova especial preparada seja qual for o motivo alegado;

6.6. A relação dos candidatos, que tiverem a Solicitação de Atendimento Especial para realização da prova escrita deferida, será divulgada no endereço 
eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br, de acordo com o Cronograma do Processo Seletivo conforme o item 12 deste edital.

7. DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
7.1. A taxa de inscrição, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), deverá ser paga EXCLUSIVAMENTE por meio de Documento de Arrecadação 

Estadual - DAE, gerado, juntamente com a ficha eletrônica de inscrição, no endereço eletrônico da seleção https://www.legalleconcursos.com.br, não sendo 
aceito depósito em conta ou qualquer outra forma de pagamento que não tenha sido feito com a utilização do Documento de Arrecadação Estadual – DAE. Os 
boletos deverão ser gerados através do endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br. Boletos gerados fora do site da banca não serão DEFERIDOS 
e terão suas inscrições automaticamente canceladas;

7.2. O Documento de Arrecadação Estadual - DAE para pagamento da taxa de inscrição será gerado após o preenchimento da ficha eletrônica de 
inscrição, devendo ser pago até a data limite 19/11/2021;

7.3. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o responsável legal deverá certificar-se de que o candidato está enquadrado nas normas e 
condições estabelecidas neste Edital, pois não haverá devolução de taxa em nenhuma hipótese;

7.4. O responsável legal pelo candidato deverá verificar a confirmação de Inscrição (consta pagamento) em até 72h00 após a realização do pagamento, 
diretamente na área do candidato no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br. Caso não seja identificado o pagamento após esse prazo o 
responsável legal pelo candidato deverá entrar em contato com a organizadora pelo telefone 0800-818-0001;

7.5. A Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará e a Empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. não se responsabilizarão 
por Documento de Arrecadação Estadual - DAE cujo código de barras for digitado erroneamente e o pagamento redirecionado para outro fim que não o da 
taxa de inscrição deste Processo Seletivo;

7.6. A Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará e a Empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. não se responsabilizarão 
por problemas decorrentes do processo de recebimento da taxa de inscrição deste Processo Seletivo, por parte da instituição financeira arrecadadora, que 
possam acarretar indeferimento do pedido de inscrição do candidato;

7.7. Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por um valor inferior ao estabelecido no Documento de Arrecadação Estadual - DAE, da 
mesma forma se aplica às solicitações de inscrições cujo boleto for pago após a data do vencimento.

7.8. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
7.8.1. A solicitação da isenção da taxa de inscrição dar-se-á da seguinte forma:
7.8.1.1. O responsável pelo candidato deverá preencher devidamente todos os campos disponibilizados no requerimento de inscrição, marcar o 

campo com o título “ISENÇÃO DE PAGAMENTO” na ficha de inscrição eletrônica, fazer o UPLOAD (anexar arquivo) de imagem digitalizada de um dos 
documentos idôneos à comprovação do estado de pobreza, na forma da lei:

7.8.1.1.1. Fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais, no nome do responsável legal do candidato (pai, mãe, pessoa 
que detenha a guarda judicial ou tutor);

7.8.1.1.2. Fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais, no nome do responsável legal do candidato (pai, mãe, 
pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor);

7.8.1.1.3. Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, httpss://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_
cidadao/index.php, no nome do responsável legal do candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor);

7.8.1.1.4. Comprovante de renda per capita mensal inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar, comprovada através do envio de 
cópia da carteira de trabalho dos responsáveis legais do candidato, (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor);

7.8.1.2. No caso de insuficiência, ou dúvida quanto à veracidade da documentação, poderá ser exigida, para o deferimento do benefício, a sua 
complementação;

7.8.1.3. Não serão aceitos no processo de isenção de taxa de inscrição documentos que apresentem emendas, rasuras, divergência de dados e outras 
irregularidades;

7.8.2. Será desconsiderado o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição quando houver omissão ou informações inverídicas;
7.8.3. A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção e da documentação apresentada é de inteira responsabilidade do responsável 

legal pelo candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas, utilizado documentos falsos, por 
crime contra a fé pública, que acarretará eliminação do processo seletivo;

7.8.4. O deferimento ou não da solicitação de isenção será de acordo com as condições definidas neste edital;
7.8.5. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para continuar a pleitear a sua inscrição na seleção deverão pagar a taxa de 

inscrição;
7.8.6. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos, 

estará automaticamente excluído da seleção;
7.8.7. Os pedidos de isenção de taxa deverão ser efetuados da data de 08/11/2021, dentro do horário das 08:00 às 23h59min;
7.8.8. Pedidos efetuados posteriormente ao horário especificado conforme item acima, não serão apreciados.
8. DA AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ADMISSÃO
8.1. O processo seletivo para admissão de novos alunos tem caráter classificatório para candidatos de ambos os sexos para preenchimento das vagas, 

conforme estabelecido no item 4 deste Edital, e constará de exame de conhecimentos de conteúdos curriculares correspondentes ao ANEXO ÚNICO, deste Edital;
8.2. O presente processo seletivo constará de:
8.2.1. Sondagem das habilidades cognitivas destinadas aos candidatos do 1º ano do Ensino Fundamental, com provas subjetivas, com 10 (dez) questões 

de Língua Portuguesa e 10 (dez) questões de Matemática, cada questão valendo a quantidade de escores correspondente à complexidade de informações 
exigidas no padrão de respostas;

8.2.2. Exames de conhecimentos para o 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, com provas objetivas 
de múltipla escolha (A; B; C; D), com uma única resposta correta, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez) questões de Matemática. Cada 
questão terá como peso 1 (um) ponto;

8.3. Para os candidatos inscritos no 1º ano do Ensino Fundamental, submetidos às Sondagens das Habilidades Cognitivas, considerar-se-ão 
CLASSIFICADOS aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e estiverem dentro do número das vagas ofertadas, sendo as vagas preenchidas 
na ordem decrescente das notas obtidas nas referidas sondagens, até o limite das vagas previstas no subitem 4.1;
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8.4. Serão considerados CLASSIFICADOS os candidatos do 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, 
que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) em cada prova (Português e Matemática), e estiverem dentro do número das vagas ofertadas, sendo as 
vagas preenchidas na ordem decrescente das notas obtidas nas avaliações escritas, até o limite das vagas previstas no subitem 4.1;

8.5. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e que não estiverem dentro do número das vagas ofertadas serão denominados 
CLASSIFICÁVEIS;

8.6. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco) em uma das provas (Português ou Matemática) serão denominados NÃO CLASSIFICADOS;
8.7. Ocorrendo empate nas notas, ocupará a vaga o candidato de maiores acertos em Português, em seguida, maiores acertos em Matemática, por último, 

o de maior idade, considerando dia, mês e ano, em conformidade com a faixa etária prevista no subitem 4.1, permanecendo o empate será procedido sorteio;
8.7.1. O sorteio dar-se-á através do sistema da Loteria Federal, sendo a data escolhida a do primeiro dia útil após a APLICAÇÃO DA PROVA 

OBJETIVA, salvo na condição de não existir sorteio pela loteria federal neste dia, será obtido como dia útil o primeiro sorteio após a data da PUBLICAÇÃO 
DO RESULTADO PRELIMINAR;

8.7.2. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado 
do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal imediatamente posterior ao dia da efetiva realização da Prova Objetiva, segundo os critérios a seguir:

8.7.2.1. Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente;
8.7.2.2. Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será decrescente;
8.8. As avaliações escritas e as sondagens das habilidades cognitivas serão realizadas em local, data e horário constantes no cartão de inscrição que 

será disponibilizado, conforme calendário constante no item 12;
8.9. O conteúdo programático para as avaliações e sondagens constantes no Anexo Único deste Edital, será disponibilizado no endereço eletrônico 

da seleção: https://www.legalleconcursos.com.br;
8.10. O aluno que concluir a educação infantil na Creche Escola Tiradentes, CNPJ nº 07.074.792/0004-30, pertencente à Caixa Beneficente dos 

Militares do Ceará, reconhecida em Portaria do Comando Geral da PMCE como destinada prioritariamente a dependentes de militares desta Corporação, 
receberá 01 (um) ponto a mais no resultado final do Processo de Seleção para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, respeitada a ordem 
classificatória, dentro das vagas existentes (previsto na Lei nº 13.440/2004).

9. DOS RECURSOS
9.1. Será admitido recurso administrativo contestando:
9.1.1. O indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo;
9.1.2. O indeferimento do pedido:
9.1.2.1. De inscrição;
9.1.2.2. De inscrição como dependente;
9.1.2.3. De inscrição concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD);
9.1.2.4. De inscrição como aluno da Creche Escola Tiradentes;
9.1.2.5. De condições especiais (total ou parcial) para realização das provas.
9.1.3. A formulação e/ou o conteúdo de questão e/ou o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e da sondagem de habilidades cognitivas;
9.1.4. O resultado preliminar da análise dos recursos do Gabarito Oficial Preliminar e/ou os enunciados das questões das provas objetivas e da 

sondagem de habilidades cognitivas.
9.2. Os recursos deverão ser interpostos, somente no site do Processo Seletivo, no prazo de 01 (UM) DIA seguinte ao da divulgação do fato que for 

gerador do recurso, devendo ser feito exclusivamente mediante o preenchimento do formulário digital, a partir das 8 HORAS ÀS 17 HORAS DO DIA DO 
PRAZO RECURSAL;

9.3. Na apresentação dos recursos o candidato deverá fundamentar e argumentar com precisão lógica, consistente e concisa, e com a indicação 
precisa daquilo em que se julgar prejudicado;

9.4. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do prazo estabelecido e no formulário digital específico disponibilizado no site da seleção 
https://www.legalleconcursos.com.br.

9.5. Os pontos relativos a questões das provas objetivas, que eventualmente sejam anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem suas 
provas corrigidas;

9.6. A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais de 1(um) candidato, será dada a conhecer coletivamente;
9.7. A banca organizadora (empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda.), no âmbito administrativo, é a única instância para julgamento 

de recurso;
9.8. Não caberá recurso contra o indeferimento da inscrição nos seguintes casos:
9.8.1. O candidato que estiver fora da faixa etária, prevista no item 4.1;
9.8.2. Não ter realizado o pagamento da taxa de inscrição, por qualquer motivo;
9.9. DAS DECISÕES RESULTANTES DA ANÁLISE E JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS NÃO CABERÃO RECURSOS 

ADICIONAIS EM QUAISQUER ESFERAS;
9.10. A interposição de recurso deverá ser encaminhada via área de acompanhamento do candidato no endereço eletrônico da seleção: https://www.

legalleconcursos.com.br devendo ser elaborado de forma clara, consistente e objetiva. Os Recursos inconsistentes ou intempestivos serão preliminarmente 
indeferidos.

10. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1. O local de realização das Provas, para o qual deverá se dirigir o candidato, será divulgado na Área de Acompanhamento do Candidato disponível 

no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br, sendo de exclusiva responsabilidade do seu responsável legal a verificação de confirmação 
da sua inscrição até o prazo descrito no cronograma, bem como a identificação correta de seu local de realização da prova escrita e o comparecimento no 
horário determinado;

10.2. A impressão do Cartão de Identificação é de inteira responsabilidade dos candidatos e/ou seus responsáveis;
10.3. O(S) PORTÃO(ÕES) DO(S) LOCAL(IS) DE PROVA SERÁ(ÃO) FECHADO(S), IMPRETERIVELMENTE, NOS HORÁRIOS CONSTANTES 

NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES COGNITIVAS E AS PROVAS OBJETIVAS, HORÁRIO LOCAL;
10.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário 

fixado para o fechamento dos portões, munido de documento de identidade ou certidão de nascimento (original ou fotocópia autenticada), e do(s) seguinte(s) 
material(is):

10.4.1. Candidatos inscritos para o 1º ano do Ensino Fundamental – lápis preto, caixa de lápis colorido, borracha e apontador;
10.4.2. Candidatos inscritos para o 2º, 3º e 4º ano do Ensino Fundamental – lápis preto, borracha e apontador;
10.4.3. Candidatos inscritos para o 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio – caneta esferográfica de cor azul 

ou preta, fabricada em material transparente (PREFERENCIALMENTE);
10.4.3.1 Todo candidato deverá portar Máscara de Proteção individual posicionada corretamente sobre o nariz e a boca, bem como trazer consigo 

outra Máscara de Proteção extra para eventual substituição e, PREFERENCIALMENTE, álcool em gel para próprio uso, sendo que candidatos sem máscaras 
não terão acesso as salas de aplicação de prova, ficando assim ELIMINADOS do processo seletivo.

10.4.3.1.1. De acordo com o § 7º do Art. 3º da Lei Federal nº 14.019/2020, ficam excepcionado(a)s da obrigação constante no item anterior as pessoas 
com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer 
o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica.

10.4.4. O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato, sob pena 
de impedimento ao acesso ao local de prova;

10.5. Não será permitido:
10.5.1. O ingresso nas salas ou a permanência no local de prova de candidatos sem o documento de identidade ou certidão de nascimento (original 

ou fotocópia autenticada), sendo sequer admitida possibilidade de recepção posterior ou ainda sob o argumento de eventual trânsito em mãos de terceiros;
10.5.1.1 Não será aceito como documento de identidade, nos termos do presente Edital, o modelo eletrônico (identidade digital), conforme subitem 10.14.
10.5.2. A entrada de pessoas não credenciadas pela Comissão de Seleção nas salas onde estiverem sendo realizadas as avaliações;
10.5.3. Iniciada a prova, o candidato ausentar-se da sala, exceto nos casos de necessidades de atendimento médico de emergência, devidamente 

autorizados pelo Coordenador do Setor de provas ou para ir ao banheiro e, neste caso, será acompanhado por um Fiscal de Prova;
10.5.4. A entrada de qualquer candidato ao local destinado à realização das provas, após o fechamento dos portões;
10.5.5. O ingresso ou permanência de pessoas estranhas ao processo seletivo, na data da execução das provas, nos locais delimitados para aplicação 

das mesmas;
10.6. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário diferente dos predeterminados no Edital ou em comunicado. 

Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, qualquer que seja a causa ou hipótese.
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10.7. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que faltar à prova escrita ou chegar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões 
e/ou deixar as dependências da escola destinada sem entregar seu Caderno de Prova para o 1º, 2º, 3º e 4º ano do Ensino Fundamental e deixar de entregar 
seu Cartão Resposta para o 6º, 7º, 8º e 9º ano do Fundamental e 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.

10.8. A prova terá a duração total de 03 (três) horas, não podendo nenhum candidato retirar-se da sala de prova antes de ter completado 01h00 (uma 
hora) após o seu início, mediante sinalização da comissão de aplicação da prova, salvo, a qualquer tempo para fazer uso de sanitário ou por motivo de força 
maior, desde que nas dependências do local de prova, e sob acompanhamento do fiscal do processo seletivo;

10.9. Será permitido o acesso dos pais ou responsáveis dos candidatos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, para acomodarem os candidatos nas 
respectivas carteiras, sob o controle do fiscal de sala, até, no máximo, 15 minutos antes do início da prova.

10.10. Não será permitido o acesso de pais ou responsáveis dentro das salas onde ocorrerão as provas dos 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, 
devendo aguardar a saída do candidato no local estipulado pela organização. Os pais que se negarem a deixar os locais de prova mediante pedidos dos 
Coordenadores escolares ou tentar forçar a entrada nas salas de aplicação de prova, serão convidados a se retirar das dependências da escola, ficando o 
candidato automaticamente eliminado do processo seletivo por desacato à coordenação.

10.11. Não será permitido o acesso de pais ou responsáveis de candidatos inscritos para o 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos 
do Ensino Médio, dentro das DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA, DEVENDO O MESMO LEVAR O CANDIDATO ATÉ O PORTÃO E O CANDIDATO 
ENTRAR SOZINHO NA ESCOLA,  e os pais ou responsáveis aguardar a saída do candidato no local estipulado pela organização, os pais que se negarem 
a deixar os candidatos entrarem sozinhos nos locais de prova, mediante pedidos dos Coordenadores escolares ou tentar forçar a entrada nas dependências da 
escola, serão convidados a se retirar, ficando o candidato automaticamente eliminado do processo seletivo por desacato à coordenação.

10.12. Para os 1º, 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, o candidato deverá responder as questões no próprio caderno de questões, sendo o 
preenchimento deste de sua inteira responsabilidade, atendendo as seguintes especificações:

10.12.1. A sondagem das habilidades cognitivas, referentes ao 1º do Ensino Fundamental, será lida para os candidatos, em sala de aula, pelo fiscal 
responsável;

10.12.2. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emenda ou rasura, ainda que legível;

10.13. Para o 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, e os demais anos do Ensino Médio, o candidato utilizará Cartão-Resposta, sendo o 
preenchimento deste de sua inteira responsabilidade, atendendo as seguintes especificações:

10.13.1. O candidato deverá transcrever as respostas do Caderno de Questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a 
correção das provas. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste Edital e no próprio Cartão-Resposta. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato;

10.13.2. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emenda ou rasura, ainda que legível;

10.14. Se houver alteração por força de impugnações de gabarito oficial, correção de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os 
respectivos candidatos;

10.15. Os gabaritos oficiais serão divulgados no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br, de acordo com o cronograma do Processo 
Seletivo;

10.16. A realização das provas dar-se-á de forma individual, não sendo permitida a comunicação entre os candidatos, o porte ou uso de aparelhos 
eletrônicos, tais como telefones celulares, computadores, “notebooks”, “tablets”, “smartphones”, “iPods” ou similares, relógio, fone de ouvido, máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia), 
quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.), bolsas, pochetes, sacolas ou similares nem lápis contendo gravação de qualquer informação 
privilegiada em relação ao conteúdo programático do processo seletivo.

10.17. Será permitido o uso de água para saciar a sede, desde que em vasilhame transparente, sem rótulo ou etiqueta, e de pequeno lanche, acondicionado 
ou reacondicionado em embalagem transparente sem rótulo ou etiqueta, devendo tanto a água como o lanche ficarem debaixo da carteira e serem usados 
somente com a devida autorização do fiscal de sala.

10.18. Os cadernos de questões deverão ser entregues diretamente aos fiscais de sala, sendo que nenhum candidato poderá sair da sala, portando 
seu caderno de prova.

10.19. Os cadernos de prova, posterior as datas de aplicação, serão guardados em posse da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. 
e posterior a homologação do Processo Seletivo serão incinerados.

11. DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
11.1. Das Condições que acarretam a desclassificação e eliminação:
11.1.1. Deixar de atender às exigências contidas neste Edital;
11.1.2. For considerado não classificado no exame intelectual;
11.1.3. Faltar ou chegar atrasado para a realização da prova;
11.1.4. Retirar-se da sala de aplicação das provas sem o consentimento do fiscal de prova;
11.1.5. Estabelecer comunicação, durante a realização das provas, por qualquer meio com outros candidatos ou pessoas estranhas ao processo seletivo;
11.1.6. Emprestar ou solicitar material a outro candidato;
11.1.7. Os candidatos dos 1º, 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental que deixarem de entregar o caderno de questões ao término da prova;
11.1.8. Os candidatos dos demais anos que deixarem de entregar o caderno de questões e o Cartão-Resposta ao término da prova;
11.1.9. Usar, tentar usar ou portar material que possa ser utilizado para fraudar ou tentar fraudar a realização das provas;
11.1.10. Deixar de apresentar documento que identifique legalmente o candidato, por ocasião da realização da prova;
11.1.11. Tratar com falta de urbanidade ou não acatar as determinações emanadas dos colaboradores envolvidos no processo seletivo;
11.1.12. For constatado, a qualquer tempo, ter o candidato se utilizado/ beneficiado de procedimento irregular ou ilícito;
11.1.13. Deixar de comparecer ao respectivo Colégio da Polícia Militar que prestou o concurso o pai ou responsável legal para a realização da 

matrícula do candidato classificado ou classificável, conforme calendário constante no item 12 deste de edital;
11.1.14. Adentrar, o pai ou responsável legal do candidato, sem permissão da coordenação geral de execução da prova, nos locais de aplicação das 

provas;
11.1.15. Os candidatos com deficiência, que não apresentarem, no momento da matrícula, atestados e/ou laudos médicos que comprovem sua 

deficiência, de acordo com o constante no Art. 4º do Decreto nº 3298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04 e incisos I e II do § 1º e § 2º do Art. 1º da Lei nº 
12.764/12 - expedidos e assinados no ano do processamento da inscrição, com original ou cópia autenticada em cartório ou, se for considerada improcedente 
a sua condição.

12. DO CRONOGRAMA
 Nº EVENTOS DATAS
01 Inscrições dos Candidatos, EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, no endereço eletrônico da seleção https://www.legalleconcursos.com.br 08/11/2021(segunda) a 18/11/2021 (quinta)

02 Solicitação de Isenção da taxa de inscrição, EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, no 
endereço eletrônico da seleção https://www.legalleconcursos.com.br 08/11/2021 (segunda)

03 Resultado dos pedidos de Isenção de Taxa. 15/11/2021 (segunda)
04 Prazo de recurso contra o Resultado das Isenções de Taxa. 16/11/2021 (terça) das 08h00 às 17h00
05 Resultado dos recursos contra o edital de Isenção de Taxa. 18/11/2021 (quinta)
06 Data final para o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual - DAE. 19/11/2021 (sexta)

07 Deferimento (aceitação) ou indeferimento (não aceitação) dos pedidos de atendimento especial para realização da prova; inscrição como 
aluno da Creche Escola Tiradentes; inscrição como dependente; inscrição como portador de deficiência (PcD) e Inscrições Deferidas. 22/11/2021 (segunda)

08 Interposição de recurso contra o indeferimento (não aceitação) dos pedidos de atendimento especial para realização da prova; 
inscrição como aluno da Creche Escola Tiradentes; inscrição como dependente; inscrição como portador de deficiência (PcD). 23/11/2021 (terça)

09 Resultado dos recursos contra o indeferimento (não aceitação) dos pedidos de atendimento especial para realização da prova; 
inscrição como aluno da Creche Escola Tiradentes; inscrição como dependente; inscrição como portador de deficiência. 24/11/2021 (quarta)

10 Convocação para Prova Objetiva e Sondagem das Habilidades Cognitivas; Disponibilização do 
Cartão de Identificação, contendo data, horário e local de aplicação das provas. 26/11/2021 (sexta)

11
Aplicação da Sondagem das Habilidades Cognitivas para o 1° ano do Ensino Fundamental e avaliação escrita para os outros 
anos dos ensinos Fundamental e Médio, da cidade de FORTALEZA-CE e aplicação da avaliação escrita para os anos do 
Ensino Fundamental e Médio nas cidades de SOBRAL-CE, MARACANAÚ-CE e JUAZEIRO DO NORTE-CE.

05/12/2021 (domingo)

12
Divulgação das questões da Sondagem das Habilidades Cognitivas do1° ano do Ensino Fundamental e dos Gabaritos Preliminares 
dos outros anos dos ensinos Fundamental e Médio, da cidade de FORTALEZA-CE, e, Gabaritos Preliminares dos anos do 
Ensino Fundamental e Médio nas cidades de SOBRAL-CE, MARACANAÚ-CE e JUAZEIRO DO NORTE-CE.

06/12/2021 (segunda)

13
Interposição de recurso contra as questões da Sondagem de Habilidades Cognitivas do 1° ano do Ensino Fundamental e do Gabarito Preliminar 
dos outros anos dos ensinos Fundamental e Médio, da cidade de FORTALEZA-CE, e, interposição de recurso contra as questões dos Gabaritos 
Preliminares dos anos do Ensino Fundamental e Médio nas cidades de SOBRAL-CE, MARACANAÚ-CE e JUAZEIRO DO NORTE-CE.

07/12/2021 (terça)
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 Nº EVENTOS DATAS

14 Resultado dos recursos contra o Gabarito Preliminar e Sondagem das Habilidades Cognitivas; 
Gabarito Oficial Final, após análise de recursos; Resultado Preliminar do Certame. 10/12/2021 (sexta)

15 Interposição de recurso contra o Resultado Preliminar. 13/12/2021 (segunda)

16
Resultado dos recursos contra o Resultado Preliminar; Resultado Oficial do Certame. Disponibilização da documentação necessária à 
matrícula no httpss://www.legalleconcursos.com.br (boleto para de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual - DAE referente à 
matrícula escolar 2022, Ficha de matrícula, relação do material escolar, Termo de responsabilidade mútua e questionário sociocultural)

15/12/2021 (quarta)

17 Matrícula dos candidatos classificados no certame, conforme cronograma constante no item 13.1. deste instrumento. 17 e 20/12/2021 (sexta e segunda)
18 Convocação dos candidatos classificáveis para preenchimento das vagas remanescentes nos respectivos Colégios da Polícia Militar. 22/12/2021 (quarta)
19 Matrícula dos candidatos classificáveis nas sedes dos respectivos Colégios da Polícia Militar. 23/12/2021 (quinta) Das 08h00 às 11h00

13. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
13.1. Serão matriculados os candidatos classificados, dentro do limite de vagas estabelecidas para cada ano e turno, de acordo com o previsto no 

item 4, ficando o responsável pelo candidato na obrigação de dirigir-se à Secretaria Escolar do respectivo Colégio da Polícia Militar, no período constante 
abaixo, para efetuar a matrícula:

DATA E HORÁRIO 1º CPM-GEF 2º CPM-CHMJ 3º CPM-TML 4º CPM-MJP
17/12/2021 (sexta) (08h00 às 11h00) 1º e 2º anos Ensino Fundamental 6º e 7º anos Ensino Fundamental 9º ano Ensino Fundamental 9º ano Ensino Fundamental
17/12/2021 (sexta) (13h00 às 16h00) 3º, 4º e 6º anos Ensino Fundamental 8º ano Ensino Fundamental 1º ano Ensino Médio 1º ano Ensino Médio

20/12/2021 (segunda) (08h00 às 11h00) 7º, 8º e 9º anos Ensino Fundamental 1º ano Ensino Médio 2º ano Ensino Médio 2º ano Ensino Médio
20/12/2021 (segunda) (13h00 às 16h00) 1º, 2º e 3º anos Ensino Médio 2º e 3º anos Ensino Médio 3º ano Ensino Médio 3º ano Ensino Médio

22/12/2021 (quarta) (às 08h00) CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICÁVEIS
23/12/2021(quinta) (08h00 às 11h00) MATRÍCULA DOS CLASSIFICÁVEIS

13.2. No ato da matrícula, o responsável legal do candidato selecionado deverá comparecer ao respectivo Colégio da Polícia Militar, na data estabelecida 
acima, munido dos originais e das cópias reprográficas dos documentos abaixo elencados, obrigatoriamente, sob pena de indeferimento da matrícula:

13.2.1. Recibo de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual - DAE referente à matrícula escolar 2022 (boleto disponível no site https://
www.legalleconcursos.com.br);

13.2.2. Cópia autenticada da certidão de nascimento ou fotocópia com original;
13.2.3. Cópia autenticada do RG e CPF do responsável financeiro do candidato ou fotocópia com original;
13.2.4. Cópia do comprovante de residência, com data de até 60 (sessenta) dias antes da data da matrícula;
13.2.5. 06 (seis) fotografias recentes 3x4, com data, fardado com o uniforme do Colégio da Polícia Militar, de frente, busto, cabeça descoberta 

com cabelo cortado em máquina 02, nas laterais e, máquina 03 em cima, no caso do candidato do sexo masculino e cabelo preso tipo rabo de cavalo para as 
candidatas, no caso de cabelo curto pode estar solto desde que não ultrapasse a nuca;

13.2.6. Apresentação do material escolar de acordo com a relação fornecida no site https://www.legalleconcursos.com.br;
13.2.7. Termo de Responsabilidade Mútua assinado (disponível no site https://www.legalleconcursos.com.br), em que o pai ou responsável legal 

pelo candidato assume o compromisso de respeitar e acatar todas as Leis, Normas, Regulamentos e Regimento Escolar, inclusive as específicas das escolas 
de tradição militar;

13.2.8. Declaração de conclusão ou histórico escolar do ano anterior;
13.2.9. Cópia do Cartão do Bolsa Família – se tiver;
13.2.10. Carteira de vacinação conforme Lei Estadual nº 16.929, de 09 de julho de 2019;
13.2.11. Para os candidatos dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares, policiais civis de carreira e peritos forenses do Estado do 

Ceará, além da documentação acima, cópia autenticada do RG funcional ou fotocópia com original do respectivo servidor responsável;
13.2.12. Para os candidatos dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares, policiais civis de carreira, peritos forenses do Estado do 

Ceará que não sejam filhos biológicos, comprovante legal de dependência;
13.2.13. Questionário sociocultural preenchido (disponível no site https://www.legalleconcursos.com.br);
13.2.14. Pasta Escolar;
13.2.15. Ficha de matrícula (disponível no site https://www.legalleconcursos.com.br);
13.2.16. Atestado médico de aptidão (apto ou inapto) para prática de educação física.
13.2.17. Para os candidatos portadores de deficiência, além da documentação acima, deverão apresentar laudo médico que comprove a deficiência.
14. DA CHAMADA DOS CLASSIFICÁVEIS
14.1. Para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes, serão convocados os candidatos classificáveis, conforme resultado final do certame, 

divulgado no endereço eletrônico https://www.legalleconcursos.com.br, de acordo com a data prevista no item 12 do presente Edital;
14.2. A chamada dos candidatos classificáveis ocorrerá da seguinte forma:
14.2.1. No dia 22/12/2021, às 08h00, IMPRETERIVELMENTE, o responsável legal pelo candidato classificável deverá comparecer na sede do 

respectivo Colégio da Polícia Militar, onde será realizada a chamada dos candidatos classificáveis;
14.2.2. A chamada dos candidatos classificáveis será feita verbalmente por três vezes consecutivas. Se, ao final da 3ª chamada, o responsável legal 

ou o próprio candidato, se maior de idade, não se apresentar, automaticamente proceder-se-á a chamada do próximo candidato classificável imediatamente 
posterior, até o preenchimento da vaga remanescente;

14.2.3. Serão asseguradas as vagas por ordem de classificação aos presentes dentro do limite de vagas ociosas, tomando como parâmetro o previsto 
no item 4 deste edital.

15. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICÁVEIS
15.1. O responsável legal pelo candidato deverá comparecer a sede do respectivo Colégio da Polícia Militar para o qual prestou o concurso para a 

efetivação da matrícula de acordo com o calendário contido no item 13.1. deste edital;
15.2. No ato da matrícula serão exigidos os materiais e documentos constantes no subitem 13.2.
16. DA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELO PROTOCOLO SANITÁRIO
16.1. Visando à proteção individual e coletiva, e como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente da pandemia da COVID-19, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 14.019, de 02 de julho de 2020 c/c a Lei Estadual nº 17.261, de 13 de 
agosto de 2020, O USO DE MÁSCARA FACIAL SERÁ OBRIGATÓRIO para os responsáveis e todos os candidatos durante todo o tempo de permanência 
no local de prova;

16.2. O candidato deverá utilizar máscara de proteção facial, descartável ou reutilizável, mantendo a boca e o nariz cobertos.
17. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
17.1. O Coordenador dos Colégios da Polícia Militar do Ceará designará uma Comissão Coordenadora do processo seletivo de que trata o Edital nº 

001/2021 – CCPM/PMCE, podendo o presidente do Colegiado nomear as subcomissões necessárias para o fiel andamento dos trabalhos;
17.2. O presente Edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico da seleção:  https://www.legalleconcursos.com.br;
17.3. A Assessoria de Comunicação Social da CCPM e a Assessoria de Comunicação Social da PMCE providenciarão, também, a divulgação do 

processo seletivo junto à Corporação e à comunidade cearense;
17.4. O resultado final do processo seletivo, com a relação dos candidatos classificados e classificáveis, será divulgado no endereço eletrônico da 

seleção: https://www.legalleconcursos.com.br, conforme o cronograma de datas no item 12 deste edital;
17.5. Nenhum candidato classificado no processo seletivo e devidamente matriculado será submetido a exame de progressão parcial (ascensão de 

série/ano);
17.6. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Coordenadora do processo seletivo.

Fortaleza/CE, 26 de outubro de 2021.
Ricardo de Almeida Porto – Cel PM

COORDENADOR DOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
MAT. 103.434-1-0

De acordo:
EM _____/_____/2021

Francisco Márcio de Oliveira – CEL QOPM
COMANDANTE-GERAL DA PMCE

MAT. 103.439-1-7
Aprovo:
EM _____/_____/2021.

Sandro Luciano Caron de Moraes
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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ANEXO ÚNICO
PROGRAMA DE ESTUDOS ESPECÍFICOS PARA AS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO DO 1º CPM-GEF (FORTALEZA-CE), 
2° CPM-CHMJ (JUAZEIRO DO NORTE-CE), 3° CPM-TML (MARACANAÚ-CE) E 4° CPM-MJP (SOBRAL-CE).
OBS: TODO CONTEÚDO REFERE-SE À SÉRIE ANTERIOR
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA DE ATIVIDADES COGNITIVAS
1. Reconhecimento das vogais;
2. Coordenação motora fina;
3. Memória visual;
4. Figuras idênticas;
5. Memória auditiva;
6. Escrita do nome completo da criança;
7. Noções de espessura, tamanho, posição, tempo, espaço, volume e quantidade;
8. Números e numerais;
9. Conjunto: = e ≠;
10. Identificação viso-motora (traços e pintura).
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1. Interpretação de texto;
2. Alfabeto maiúsculo e minúsculo;
3. Vogais e consoantes;
4. Ordem alfabética;
5. Formação de palavras;
6. Divisão silábica;
7. Formação de frases.
MATEMÁTICA
1. Sistema de numeração;
2. Antecessor e sucessor;
3. Ordem crescente e decrescente;
4. Números ordinais;
5. Dezena e dúzia;
6. Formas geométricas: triângulo, retângulo, quadrado e círculo;
7. Escrita por extenso;
8. Sequência numérica;
9. Adição e subtração sem reagrupamento;
10. Problemas.
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1. Ortografia;
2. Letras maiúsculas e minúsculas;
3. Ordem alfabética;
4. Vogais e consoantes;
5. Divisão silábica;
6. Encontros consonantais;
7. Dígrafos;
8. Paragrafação;
9. Ponto final, exclamação, interrogação; dois pontos e travessão;
10. Sílaba tônica;
11. Acento agudo e circunflexo;
12. Substantivos (classificação e variação);
13. Adjetivo;
14. Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA
1. Sistema de numeração decimal;
2. Adição e subtração;
3. Multiplicação e divisão;
4. Problemas;
5. Noções de medidas: tempo, comprimento, capacidade e massa;
6. Geometria: triângulo, círculo, quadrado, retângulo, cubo, cilindro, cone, paralelepípedo, esfera, perímetro, faces e arestas.
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1. Ortografia;
2. Ordem alfabética;
3. Encontro vocálico e consonantal;
4. Dígrafos;
5. Sílaba tônica (identificar);
6. Sílabas (monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas);
7. Sinônimos e antônimos;
8. Sinais de pontuação: ponto final; vírgula; travessão; interrogação; exclamação;
9. Tipos de frase;
10. Substantivo (classificação e variação);
11. Adjetivos.
12. Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA
1. Sistema de numeração decimal;
2. Adição e subtração com reagrupamento;
3. Multiplicação e divisão;
4. Problemas;
5. Noções de medidas: tempo, comprimento, capacidade e massa;
6. Geometria: triângulo, círculo, quadrado, retângulo, cubo, cilindro, cone, paralelepípedo, esfera, perímetro, faces e arestas.
7. Sistema monetário;
8. Dobro e triplo.
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1. Interpretação de texto;
2. Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos;
3. Sílaba: divisão silábica e sílaba tônica;
4. Acentuação gráfica;
5. Sinônimos, antônimos e homônimos;
6. Ortografia: emprego de algumas letras (“s”, “z”, “x”, “ch”, “j”, “g”, “c”, “ss”, “s”, “ç”, “r”, “rr”, “u” e “l” finais);
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7. Substantivo: classificação e flexão, gênero, número e grau;
8. Artigos definidos e indefinidos;
9. Adjetivo, adjetivos pátrios e locuções adjetivas;
10. Pronomes pessoais (reto, oblíquo e tratamento), possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos;
11. Advérbios;
12. Preposições;
13. Verbos: pessoa e número; tempos verbais; modo indicativo.
14. Sujeito e predicado;
15. Conjunção.
MATEMÁTICA
1. Sistema de numeração decimal;
2. Adição e subtração (problemas);
3. Decimais;
4. Leitura e construção de um gráfico;
5. Multiplicação e divisão com números naturais;
6. Expressões numéricas com todos os sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves);
7. Múltiplos e divisores;
8. Números fracionários;
9. Porcentagem;
10. Medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade e massa;
11. Perímetro e área;
12. Geometria.
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1. Interpretação Textual;
2. Ortografia. Fonema e Letra. Dígrafo. Encontro Consonantal. Encontros Vocálicos.
3. Divisão silábica. Sílaba tônica e sílaba átona. Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
4. Linguagem verbal e não verbal;
5. Elementos da comunicação;
6. Norma-padrão e variedades de prestígio;
7. Variações linguísticas e gírias;
8. Substantivo: classificação, flexão de gênero, número e grau;
9. Adjetivo: classificação, flexão de gênero, número e grau;
10. Pronomes: Pessoais, de Tratamento, Possessivos e Demonstrativos;
11.Verbo: Conjugações, Flexões de número e pessoa, Flexões de tempo e modo, Tempos verbais do modo indicativo.
MATEMÁTICA
1. Operação com números naturais;
2. Múltiplos e divisores;
3. Frações;
4. Números decimais;
5. Porcentagem;
6. Figuras geométricas espaciais;
7. Figuras geométricas planas;
8. Medidas de comprimento, tempo, superfície, volume, capacidade e massa.
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1. Interpretação textual;
2. Ortografia;
3. Acentuação gráfica;
4. Verbos: classificação;
5. Advérbios;
6. Preposição;
7. Pronome pessoal;
8. Sujeito (simples e composto);
9. Predicado (verbal e nominal);
10. Verbos de ligação e predicativo do sujeito;
11. Verbo transitivo direto e transitivo indireto;
12. Objeto direto e indireto;
13. Adjunto adnominal;
14. Adjunto Adverbial.
MATEMÁTICA
1. Números inteiros;
2. Operações com números inteiros;
3. Números racionais;
4. Operações com números racionais;
5. Equação do 1º grau com duas variáveis;
6. Razão e proporção;
7. Matemática financeira (porcentagem e juros simples).
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1. Interpretação textual;
2. Classes gramaticais;
3. Ortografia;
4. Pronomes relativos;
5. Sujeito e predicado;
6. Predicativo;
7. Vozes do verbo;
8. Figuras de sintaxe;
9. Conjunções coordenativas e subordinativas.
MATEMÁTICA
1. Números racionais, irracionais e reais;
2. Polinômios (estudo geral, operações: adição algébrica, multiplicação e divisão);
3. Produtos notáveis;
4. Fatoração de polinômios;
5. Frações algébricas (simplificação, adição, subtração, multiplicação e divisão);
6. Equações fracionárias;
7. Ângulos formados por duas retas paralelas com uma reta transversal;
8. Estudo do triângulo (elementos, ângulos, classificação, altura, mediana, bissetriz, congruência, propriedades);
9. Estudo dos quadriláteros (soma das medidas dos ângulos internos);
10. Os paralelogramos (retângulo, losango e quadrado) e os trapézios;
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11. Estudo da circunferência (posições relativas: de uma reta e uma circunferência, de duas circunferências, ângulo central, ângulos inscritos).
1º ANO DO ENSINO MÉDIO
PORTUGUÊS
1. Interpretação de texto;
2. Período composto por coordenação e subordinação;
3. Oração coordenada;
4. Oração subordinada (substantivas, adverbiais adjetivas);
5. Figuras de linguagem;
6. Ortografia (novo acordo ortográfico);
7. Estrutura e formação das palavras;
8. Concordância nominal;
9. Concordância verbal;
10. Regência Verbal.
MATEMÁTICA
1. Potenciação e radiciação;
2. Equação do 2º grau e as equações redutíveis a ela;
3. Função de 1º e 2º graus;
4. Inequação de 1º e 2º graus, inequação produto;
5. Semelhança de triângulos;
6. Feixe de retas paralelas cortadas por transversais;
7. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo;
8. Relações métricas na circunferência;
9. Áreas de superfícies planas.
2º ANO DO ENSINO MÉDIO
PORTUGUÊS
1. Interpretação textual;
2. Linguagens e variações linguísticas;
3. Acentuação gráfica;
4. Ortografia;
5. Palavras parônimas e homônimas;
6. Funções de Linguagem;
7. Linguagem denotativa e conotativa;
8. Figuras de Linguagem (de palavras, de sintaxe e de pensamento);
9. Estrutura das palavras;
10. Formação de palavras (composição e derivação).
MATEMÁTICA
1. Conjunto;
2. Logaritmo;
3. Funções (afim, quadrática, modular, exponencial);
4. Inequações;
5. Progressão Aritmética;
6. Progressão Geométrica;
7. Teorema de Tales;
8. Relações trigonométricas.
3º ANO DO ENSINO MÉDIO
PORTUGUÊS
1. Interpretação de texto;
2. Ortografia;
3. Morfologia do Português – classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, preposição e conjunção;
4. Sintaxe do Português: frase, oração e período; sujeito e predicado; predicação verbal; adjunto adnominal; complemento nominal; predicativo do sujeito 
e do objeto; aposto; vocativo;
5. Coesão e coerência.
MATEMÁTICA
1. Matrizes: Definição; representação de uma matriz; tipos de matrizes; operações com matrizes; matriz inversa;
2. Sistemas Lineares: tipos de sistemas; resolução de um sistema linear (regra de Cramer e escalonamento);
3. Discussão de um Sistema Linear;
4. Determinantes de 2ª e 3ª ordem;
5. Análise combinatória: fatorial de um número natural; arranjo simples; combinação simples; permutação simples;
6. Probabilidade;
7. Geometria espacial: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera (áreas e volumes dessas figuras).

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO 

Nº DO DOCUMENTO 10/2021
CONTRATANTE: FSPDS COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATADA: LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELE-
TIVO DE INGRESSO DE NOVOS ALUNOS NO ANO LETIVO DE 2022 NOS COLÉGIOS DA PMCE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O PRESENTE 
CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210039-PMCE/CCPM, E SEUS ANEXOS, OS PRECEITOS 
DO DIREITO PÚBLICO,E A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 COM SUAS ALTERAÇÕES ,E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO 
CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO. CONFORME SACC Nº 1185785 FORO: FICA ELEITO O FORO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CAPITAL DO 
ESTADO DO CEARÁ PARA DIRIMIR QUAISQUER QUESTÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO, QUE NÃO PUDEREM SER 
RESOLVIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.. VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS 
A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DESSE CONTRATO É DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS 
A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.. VALOR GLOBAL: R$ 244.500,00 DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E 
QUINHENTOS REAIS. pagos em MOEDA CORRENTE NACIONAL ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO 
DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10200010.06.122
.523.20393.03.33903900.2.70.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 19 DE OUTUBRO DE 2021 SIGNATÁRIOS: RICARDO DE ALMEIDA PORTO e 
ANDERSON VINICÍOS BRANCO LUTZER.

Ricardo de Almeida Porto - CEL PM
COORDENADOR DOS COLÉGIOS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº327/2021 - CMDO/CBMCE - O CORONEL COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 
CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 37º, § 2º, da Lei na 13.438, de 07 de janeiro de 2004 (DOE de 09/01/2004) RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o TC QOBM JOSÉ EDIR PAIXÃO DE SOUSA - MF 125970-1-0, para exercer a função de Ouvidor Setorial do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Ceará. Art. 2º - Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em 
contrario. QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza - Ce, aos 19 de outubro 
de 2021. Em Fortaleza - CE, ao(s) 19 de outubro de 2021.

Ronaldo Roque de Araújo - CEL CG BM 
CORONEL COMANDANTE GERAL DO CBMCE
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PERÍCIA FORENSE DO CEARÁ

O(A) PERITO-GERAL no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Pará-
grafo Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso I, da 
Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR, a Pedido o(a) servidor(a) JUTS ERICO CAVALCANTE DIAS, matrícula 16805211, do 
Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DNS-2, integrante da Estrutura organizacional do(a) PERICIA 
FORENSE DO ESTADO DO CEARA, a partir de 18 de Outubro de 2021. PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA, Fortaleza, 22 de outubro de 2021. 

Julio Cesar Nogueira Torres 
PERITO-GERAL 

Sandro Luciano Caron de Moraes 
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

*** *** ***
O(A) PERITO-GERAL no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Pará-
grafo Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, 
da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR, de Ofício o(a) servidor(a) LUCIANO CARLOS LEAO, matrícula 16806617, do Cargo 
de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Supervisor de Núcleo, símbolo DAS-1, integrante da Estrutura organizacional do(a) PERICIA 
FORENSE DO ESTADO DO CEARA, a partir de 22 de Outubro de 2021. PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA, Fortaleza, 27 de outubro de 2021. 

Julio Cesar Nogueira Torres 
PERITO-GERAL 

Sandro Luciano Caron de Moraes 
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

*** *** ***
O(A) PERITO-GERAL no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo 
Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, da Lei 
Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR, de Ofício o(a) servidor(a) FRANCISCO HUGO LEANDRO, matrícula 16898015, do Cargo 
de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Supervisor de Núcleo, símbolo DAS-1, integrante da Estrutura organizacional do(a) PERICIA 
FORENSE DO ESTADO DO CEARA, a partir de 22 de Outubro de 2021. PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA, Fortaleza, 28 de outubro de 2021. 

Julio Cesar Nogueira Torres 
PERITO-GERAL 

Sandro Luciano Caron de Moraes 
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

*** *** ***
PORTARIA N°297/2021 - O PERITO GERAL DA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº14.055, de 07 de janeiro de 2008, RESOLVE designar os 
SERVIDORES, Ana Paula Teixeira Bastos Sobreira, Coordenadora de Planejamento e Gestão, matrícula nº 300.129-1-7; Lauro Ferreira Rocha Júnior, 
Supervisor do Núcleo de Orçamentos e Projetos, matrícula nº 106.154-1-0; Maria José da Silva Castro, Supervisora do Núcleo de Execução Financeira, 
matrícula nº 300.303-1-1; Sheyla de Souza Vidal, Supervisora do Núcleo de Materiais e Patrimônio, matrícula nº 300.308-1-9; Francisca Sônia dos Santos 
Freire, Assessora Técnica, matrícula 300.311-1-3; João Esmerino de Mesquita, Coordenador da Tecnologia da Informação, matrícula nº 300.320-9-8, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente destinada a avaliar os bens considerados pendentes (móveis) da PEFOCE, com respectivo 
inventário; Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 026/2020- GAB. PEFOCE, publicada no DOE de 05/03/2020; Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da 
sua publicação. PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de outubro de 2021.

Julio César Nogueira Tôrres
PERITO GERAL

Registre-se e publique-se.

SECRETARIA DO TURISMO 

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº18/2013
I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO TURISMO – SETUR E A 
EMPRESA L.E PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA;  II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA 
DO TURISMO – SETUR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.671.077/0001-93;  III - ENDEREÇO: Avenida Washington Soares, nº 999, Pavilhão Leste, 
2º Mezanino, Bairro: Edson Queiroz, CEP: 60811-341;  IV - CONTRATADA: L.E PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.537/0001-09;  V - ENDEREÇO: Avenida Dom Luis, nº 500, Aldeota, CEP 60.160-230, Fortaleza/CE;  VI - FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se este Termo Aditivo nos artigos 65, inciso II, alínea “d” e 58, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, no 
Despacho exarado pela Senhora Gerente do Centro de Eventos do Ceará, parecer jurídico, autorização e demais elementos consubstanciados nos autos do 
Processo nº 04945946/2021, parte que compõe este Termo, independente de transcrição;  VII- FORO: Fortaleza- CE;  VIII - OBJETO: O presente Termo 
Aditivo tem por objeto a estipulação do repasse à CONCESSIONÁRIA pelos serviços objeto da cláusula segunda do pacto original, referente ao período 
de 30 de janeiro a 30 de agosto de 2021, que se dará diretamente pela CONCEDENTE, mediante dotação própria ou repasse de terceiros, pela quantia de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada mês, sem quaisquer acréscimos, seja a que título for;  IX - VALOR GLOBAL: ;  X - DA VIGÊNCIA: ;  XI - DA 
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não colidirem com as disposições ora estipu-
ladas;  XII - DATA: ;  XIII - SIGNATÁRIOS: Arialdo de Mello Pinho (Secretário do Turismo) e Luiz Eduardo Barreira Cidrão (L.E PARTICIPAÇÕES E 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA). .

Paulo Cesar Franco de Castro
ASSESSORIA JURÍDICA- ASJUR

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 27/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, situada na Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz - Centro de Eventos 
do Ceará – Pavilhão Leste, 2º mezanino, Fortaleza – CE, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.671.077/0001-93. CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ, com endereço na Avenida Barão de Studart, nº 1980, 
bairro Aldeota, CEP: 60120-024, inscrita no CNPJ sob o nº 03.768.202/0001-76. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a execução do Programa de 
Capacitação para Emergência em Altura do Teleférico de Ubajara, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de 
Referência e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento a Dispensa de Licitação nº 05/2021 
integrante do processo administrativo Viproc nº 10141462/2021, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento 
e vinte) dias, contados a partir da assinatura. O prazo de execução do objeto contratual é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço. VALOR GLOBAL: R$ 36.826,26 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) pagos em conformidade com 
este instrumento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 36100006.23.695.371.20622.08.339039.10000.0.3. DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2021. 
SIGNATÁRIOS: Arialdo de Mello Pinho (Secretário do Turismo) e Paulo André de Castro Holanda (Diretor do Departamento Regional do SENAI do Ceará).

Paulo César Franco de Castro
ASSESSORIA JURÍDICA
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CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso I, da Lei Complementar n° 98, de 13 de junho de 
2011 c/c o Art. 32, inciso I da Lei nº 13.407, de 02 de dezembro de 2003 e, CONSIDERANDO os fatos constantes no Conselho de Disciplina referente ao 
SPU nº 190127032-4, instaurado através da Portaria CGD nº 047/2021, publicada no D.O.E. nº 028, datado de 04/02/2021, visando apurar a responsabilidade 
disciplinar do policial militar SD PM Gilberto Silva Viana Filho, o qual teria, supostamente, praticado agressão física em face do Sr. José Augusto dos Santos, 
no dia 23/01/2019, por volta das 17h40min, no bar “Adega Grill”, localizado na Rua Rosinha Sampaio, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza/CE; CONSI-
DERANDO que durante a instrução do presente procedimento, restou evidenciado que o aconselhado faleceu em 04/01/2021, conforme cópia da Certidão 
de Óbito, registrado sob a matrícula n° 018762 01 55 2021 4 00033 213 0022824 95, constante à fl. 47, oriundo do Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Antônio Bezerra; CONSIDERANDO o Relatório Final nº 90/2021, da Autoridade Sindicante, cujo entendimento, pautado nos princípios que regem o devido 
processo legal, foi sugerir o arquivamento do feito, em razão da extinção da punibilidade da transgressão disciplinar pela morte do aconselhado, com o fulcro 
no Art. 74, I, da Lei n° 13.407/03, in verbis: “extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar pela passagem do transgressor da reserva remunerada para 
a reforma ou morte deste”; CONSIDERANDO que a Orientadora da CESIM/CGD, através do Despacho nº 10395/2021 à fl. 52, assim como o Coordenador 
da CODIM/CGD, por intermédio do Despacho nº 12644/2021 às fls. 53/54, ratificaram o posicionamento da Autoridade Sindicante; RESOLVE: a) Acatar 
o teor do Relatório Final n° 90/2021, constante das fls. 48/51, e arquivar a presente Sindicância Administrativa instaurada em desfavor do policial militar 
SD PM GILBERTO SILVA VIANA FILHO – M.F. nº 304.421-1-3, tendo em vista a extinção da punibilidade pela morte do sindicado, nos termos do 
Art. 74, inc. I, da Lei nº 13.407/2003 (Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA - CGD, em Fortaleza, 21 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 5º, inc. I, da Lei Complementar n° 98, de 13 de junho de 2011 
c/c Art. 32, inc. I da Lei nº 13.407, de 02 de dezembro de 2003, CONSIDERANDO os fatos constantes da Sindicância Administrativa Disciplinar, referente 
ao SPU nº 190441716-4, instaurada sob a égide da Portaria CGD Nº 363/2020, publicada no D.O.E CE nº 228, de 14 de outubro de 2020, visando apurar a 
responsabilidade disciplinar do SD PM JOSÉ GERARDO NEVES RIOS NETO, por suposta prática de transgressão disciplinar passível de apuração a cargo 
deste Órgão de Controle Disciplinar. De acordo com a exordial, o aludido militar teria sido indiciado através do Inquérito Policial nº. 319-132/2019, oriundo 
da Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú-CE, em razão de, supostamente, ter incorrido no crime de lesão corporal (artigo 129, §9º do CPB), cumu-
lado com o artigo 7º, inc. I, da Lei nº 13.340/2006 (Maria da Penha), tendo como vítima a companheira do militar, Lisley Victória Lopes do Vale, fato 
ocorrido em 22 de abril de 2019, no município de Maracanaú/CE, sendo tais fatos corroborados pelo laudo de lesão corporal; CONSIDERANDO que este 
subscritor realizou a análise de submissão deste procedimento ao Núcleo de Soluções Consensuais, NUSCON – CGD, não sendo tal benefício concedido em 
razão de, a priori, não terem sido preenchidos os pressupostos da Lei n° 16.039/2016 (fls. 61/62); CONSIDERANDO que durante a instrução probatória, o 
sindicado fora devidamente citado à fl. 67, sendo juntada a defesa prévia aos autos às fls. 72/75, oportunidade em que arrolou 02 (duas) testemunhas, as quais 
prestaram declarações às fls. 101 e 107, em ato contínuo, o sindicado fora ouvido em termo de qualificação e interrogatório, estando o interrogatório do 
acusado anexado na mídia à fl. 115, apresentando a defesa, por fim, alegações finais às fls. 120/129; CONSIDERANDO que em sede de Alegações Finais 
(fls. 120/129), a defesa arguiu que enquanto o sindicado dormia, fora surpreendido com golpes na altura do tórax, sendo bruscamente acordado pela sua 
companheira Lisley Victória Lopes do Vale, tendo esta confessado que estava transtornada por ter visto uma foto do sindicado com outra mulher no celular 
deste. Narrou a defesa que, neste momento, Lisley Victória Lopes do Vale começou a agredir fisicamente o sindicado, tendo este apenas se defendido das 
agressões, usando para tanto, moderadamente da força necessária para o momento e em legítima defesa. Posteriormente ao ocorrido, afirmou a defesa que o 
sindicado e Lisley Victória Lopes do Vale reataram o relacionamento e que a aludida senhora desistiu de dar continuidade nas acusações de agressão física. 
Por fim, o defendente requereu a absolvição do sindicado por ausência de provas e consequentemente, o arquivamento desta sindicância disciplinar; CONSI-
DERANDO que o exercício do poder disciplinar tem como pressuposto a devida demonstração de que os fatos irregulares imputados efetivamente ocorreram, 
o que se promove por meio da prova, a qual serve de motivação fática das punições administrativas aplicadas aos servidores transgressores. Nesse diapasão, 
resta ao Estado a obrigação de provar a culpa do acusado, com supedâneo em prova lícita robusta, com elementos de convicção suficientes e moralmente 
encartada aos autos. O Poder Público só poderá apenar alguém mediante a certeza de que as acusações imputadas ao processado estão devidamente compro-
vadas, porquanto o feito disciplinar não pode ser decidido com base em conjecturas, mas com elementos que consolidem o convencimento; CONSIDERANDO 
que as testemunhas de defesa, Valdenir da Silva Veras (fl. 101) e Pedro Joseano Costa da Silva (fl. 107), informaram que não presenciaram os fatos, que 
tudo que sabem sobre a relação do sindicado e Lisley Victória Lopes do Vale é que era uma relação conturbada em razão dos ciúmes que Lisley sentia do 
sindicado e, em razão disso, brigavam muito. Asseveraram que nunca souberam de nenhuma agressão por parte do sindicado em face de Lisley Victória 
Lopes do Vale, ressaltando que inclusive o relacionamento de ambos terminou e o único contato que ainda possuem é em razão do filho do casal, estando o 
sindicado hoje casado com outra mulher; CONSIDERANDO que outras testemunhas arroladas pela Autoridade Sindicante não compareceram para prestarem 
termo de depoimento, sendo uma destas a suposta vítima, Lisley Victória Lopes do Vale, conforme consta nas certidões de não comparecimento (fls. 80, 84, 
89, 98 e 99); CONSIDERANDO que em sede de Qualificação e Interrogatório (mídia em anexo, fl. 115), o interrogado afirmou, em síntese, que se recorda 
dos fatos e quando estes aconteceram estava dormindo, sendo acordado com um tapa no rosto e com gritaria por Lisley Victória Lopes do Vale, ficando o 
interrogado sem saber o que estava acontecendo, quando a então companheira começou a expulsá-lo de casa afirmando que o sindicado tinha outra mulher, 
inciando assim, as trocas de agressões. Asseverou o sindicado que Lisley fez a denúncia porque queria prejudicá-lo, pois esta sempre iniciava brigas e ele 
nunca revidava, contudo, nesse dia ele revidou para se defender, entretanto, negou ter lesionado Lisley. Por fim, asseverou que  atualmente não está mais 
com Lisley, estando casado com outra pessoa e ela também, sendo a relação entre ambos tranquila; CONSIDERANDO que embora o Laudo Pericial (fls. 
33/34) realizado em Lisley Victória Lopes do Vale ateste a existência de lesões corporais, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que tais 
lesões foram causadas pelo sindicado, uma vez que a vítima sequer compareceu neste órgão disciplinar para ratificar as acusações constantes na portaria 
inaugural e confirmar que as lesões que constam no laudo pericial são, de fato, resultantes de agressões físicas praticadas pelo sindicado; CONSIDERANDO 
o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que não há provas contundentes (testemunhal ou pericial) para caracterizar transgressões disciplinares 
praticadas pelo sindicado, posto que restou insuficiente para sustentar a aplicação de uma reprimenda disciplinar ao acusado; CONSIDERANDO que, nessa 
senda e, diante do acima explicitado, não restaram comprovadas as acusações descritas no raio apuratório, haja vista a insuficiência de prova cabal nesse 
sentido; CONSIDERANDO que o princípio do in dúbio pro reo, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, posto que a dúvida em 
relação à existência ou não de determinado fato, deverá ser resolvida em favor do imputado; CONSIDERANDO que sendo conflitante a prova e não se 
podendo dar prevalência a esta ou aquela versão, é prudente a decisão que absolve o réu; CONSIDERANDO que às fls. 69/70, constam os assentamentos 
funcionais do sindicado, os quais demonstram que o aludido militar foi incluído na PMCE em 13 de junho de 2018, contando com mais de 03 (três) anos de 
serviço, 02 (dois) elogios registrados por bons serviços prestados, sem registro de punição disciplinar, classificado atualmente no comportamento BOM; 
CONSIDERANDO que às fls. 130/147, a Autoridade Sindicante emitiu Relatório Final Nº. 82/2021, no qual firmou o seguinte posicionamento, in verbis: 
“[…] Diante do exposto, esta Sindicante sugere Arquivamento do presente feito, por inexistir provas que possa substanciar a prática de transgressão disciplinar 
por parte do sindicado, conforme prevê o Art. 439, alínea e do CPPM, c/c Artigo 73 da Lei 13.407/2003 [...]”; CONSIDERANDO que através do Despacho 
à fl. 143, a então Orientadora da CESIM/CGD, homologou o Relatório Final da Autoridade Sindicante e, no mesmo sentido, o Coordenador da CODIM/
CGD, fls. 144/116, ratificou o referido entendimento; CONSIDERANDO, por fim, que a Autoridade Julgadora, no caso, o Controlador Geral de Disciplina, 
acatará o relatório da Autoridade Processante (Sindicante ou Comissão Processante) sempre que a solução estiver em conformidade às provas dos autos, 
consoante descrito no Art. 28-A, § 4° da Lei Complementar n° 98/2011; RESOLVE, por todo o exposto: a) Acatar o Relatório Final nº 82/2021 de fls. 
130/142 e Absolver o sindicado SD PM JOSÉ GERARDO NEVES RIOS NETO - M.F. nº 309.035-3-6, com fundamento na inexistência de provas 
suficientes para a condenação, em relação às acusações constantes da exordial, ressalvando a possibilidade de instauração de novo feito, caso surjam novos 
fatos ou evidências posteriormente à conclusão dos trabalhos deste processo, conforme prevê o Parágrafo único e inc. III do Art. 72, do Código Disciplinar 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (Lei nº 13.407/2003) e, por consequência, arquivar a presente Sindicância em desfavor 
do mencionado militar; b) Nos termos do art. 30, caput da Lei Complementar 98, de 13/06/201, caberá recurso, em face desta decisão no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, dirigido ao Conselho de Disciplina e Correição (CODISP/CGD), contados a partir do primeiro dia útil após a data da intimação pessoal do 
acusado ou de seu defensor, segundo o que preconiza o Enunciado n° 01/2019-CGD, publicado no DOE n° 100 de 29/05/2019; c) Decorrido o prazo recursal 
ou julgado o recurso, a decisão será encaminhada à Instituição a que pertença o servidor para o imediato cumprimento da medida imposta; d) Da decisão 
proferida pela CGD será expedida comunicação formal determinando o registro na ficha e/ou assentamentos funcionais do servidor. No caso de aplicação 
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de sanção disciplinar, a autoridade competente determinará o envio imediato a esta Controladoria Geral de Disciplina da documentação comprobatória do 
cumprimento da medida imposta, em consonância com o disposto no Art. 34, §7º e §8º, Anexo I do Decreto Estadual nº. 33.447/2020, publicado no D.O.E 
CE nº 021, de 30/01/2020, bem como no Provimento Recomendatório nº 04/2018 – CGD (publicado no D.O.E CE nº 013, de 18/01/2018). PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA – CGD, em Fortaleza, 21 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO.

*** *** ***
O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 5º, inciso I, da Lei Complementar n° 98, de 13 de junho de 
2011 c/c Art. 32, inciso I da Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003, e CONSIDERANDO os fatos constantes do Conselho de Disciplina registrado sob 
o SPU n° 15736343-0, instaurado sob a égide da Portaria CGD nº 025/2017, publicada no D.O.E. CE nº 017, de 24 de janeiro de 2017, visando apurar a 
responsabilidade disciplinar do militar estadual ST BM ANTÔNIO ROGÉRIO CAMPOS DOS SANTOS, acusado, em tese, de ter praticado atos libidinosos 
não consentidos contra a então adolescente de iniciais C.S.A., fato ocorrido no dia 09/03/2005. Consta ainda no raio apuratório, que o militar figurou como 
réu nos autos da ação penal nº 1046603-75.2000.8.06.0001, que tramitou na 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza-CE; CONSIDERANDO que os 
fatos em comento vieram à tona através do ofício nº 2224/2015-GAB/CMD, oriundo do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, datado de 18/11/2015 (fls. 
09), pertinente à ação penal nº 1046603-75.2000.8.06.0001, que tramitou na 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, em que o militar em tela figurou 
como réu, tendo sido condenado a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, na oportunidade em grau de recurso de apelação ao TJCE. 
Da mesma forma, consta nos autos, acompanhando a comunicação supra, a manifestação (denúncia) nº 0616940, datada de 09/09/2015, oriunda da Contro-
ladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), ofício nº 2060/215 – Gab.Cmd., datado de 20/10/2015, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, ofício nº 
1066/2015, proveniente da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, datado de 28/10/2015, informação nº 263/2015/ASSJUR, datado de 12/11/2015, 
da Assessoria Jurídica do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e o ofício nº 2224/2015 – Gab.Cmd., datado de 18/11/2015, do Corpo de Bombeiros Militar 
do Ceará, constantes às fls. 04/09; CONSIDERANDO a título ilustrativo, pelos mesmos motivos, e em observância ao princípio da independência das 
instâncias, o acusado foi condenado no âmbito na 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, nas tenazes do Art. 213, caput (estupro), c/c o Art. 226, 
I (concurso de duas ou mais pessoas), ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicando-se a lei penal vigente por 
ser mais favorável. Com efeito, inconformado com o decreto condenatório, interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
tendo a 2ª Câmara Criminal/TJCE, reformado a sentença de primeiro grau, apenas para determinar a alteração do regime fechado para o semiaberto, e 
mantendo inalterado o quantum da pena, conforme certidão datada de 21 de março de 2018, às fls. 362; CONSIDERANDO que durante a instrução probatória 
o acusado foi devidamente citado (fls. 144/145) e apresentou Defesa Prévia às fls. 149/154, momento processual em que arrolou 03 (três) testemunhas, 
ouvidas às fls. 270/271, fls. 272/274 e fls. 275/277. Demais disso, a Comissão Processante ouviu duas testemunhas (fls. 229/231 e fls. 244/246), inobstante 
haver diligenciado no sentido de intimar as demais, porém sem êxito. Posteriormente, o acusado foi interrogado às (fls. 370/373), em seguida abriu-se prazo 
para apresentação da Defesa Final (fls. 374); CONSIDERANDO que em sede de defesa prévia (fls. 149/154), em apertada síntese, o defensor legal, após 
pontuar o objeto da acusação, passou a enaltecer a conduta pessoal e profissional do aconselhado. Assentou que as imputações não passavam de assédio 
moral por parte do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, à época. Ademais, consignou que pretendia provar o contrário, demonstrando assim, a 
improcedência da imputação. Por fim, requereu de pronto a declaração da sua inocência, pois não teria cometido os fatos narrados na Exordial, e caso, não 
se entendesse pela absolvição, pleiteou a juntada do exame de corpo de delito efetuado na vítima, além do resumo de assentamentos e da ficha individual do 
acusado. Demais disso, arrolou-se 03 (três) testemunhas; CONSIDERANDO contudo, que em face das alegações preliminares supra, durante o transcorrer 
da instrução processual, a defesa não trouxe nenhum elemento que comprovasse a perseguição (assédio moral). Desse modo, é cediço que o ônus da prova 
cabe a quem alega. Noutro sentido, a juntada da documentação requerida foi devidamente atendida. E, por fim, no que concerne ao pleito de se declarar de 
pronto a absolvição do aconselhado, é necessário sublinhar que as controvérsias narradas na exordial, não se revelam exclusivamente de direito, carecendo, 
portanto, de maior acervo probante necessário ao deslinde da causa, e, respectivo encerramento da instrução. Ao passo que, a segurança jurídica é no Estado 
de Direito, caracterizada como uma das suas vigas mestras, pois no douto dizer de Sérgio Ferraz e Adílson Dallari, observa-se que: “A Administração não 
pode ser volúvel, errática em suas opiniões. (…) à Administração não se confere, porém, o atributo da leviandade. A estabilidade da decisão administrativa 
é uma qualidade do agir administrativo, que os princípios da Administração Pública impõem”. Nesse sentido, há necessidade da discussão acerca de matéria 
fática circunscrita ao caso concreto, a fim de evitar a mera ilação sobre a impossibilidade de aplicação da norma, não se vislumbrando, portanto, qualquer 
ilegalidade a justificar o manejo do presente feito, haja vista que a instrução é a fase em que são colhidos todos os elementos indiciários e probatórios do 
cometimento ou não da falta disciplinar pelo servidor, razão pela qual é de fundamental importância realizar todas as diligências capazes de esclarecer os 
fatos ora em apuração; CONSIDERANDO que das testemunhas indicadas pela Comissão Processante, dentre as quais a ofendida (fls. 229/231), exsurgem 
revelações importantes que aclarearam os fatos em comento. Nessa perspectiva, da simples leitura dos depoimentos, restaram rechaçadas as teses expendidas 
pela defesa (razões iniciais/finais), quando arguiu de forma geral, a inexistência de prova e/ou de indícios para a condenação. Nessa senda, depreende-se que 
inobstante, a vítima haver aduzido que em razão do tempo teria esquecido dos detalhes dos fatos, é natural que não queira rememoriar o ocorrido, entretanto, 
mesmo com seu comportamento relutante, constata-se que ela não chega a eximir o aconselhado da responsabilidade, apesar de já haver transcorrido mais 
de 13 (treze) anos, pois corrobora com as declarações anteriores, no sentido de indicar que o militar no momento da ação encontrava-se em sua companhia, 
assim como da outra pessoa condenada em coautoria na ação penal, tendo inclusive chegado à residência em que se deu o ocorrido, no interior de um veículo, 
modelo Fusca, guiado e de propriedade do aconselhado. Em suma, atribuiu a não recordação precisa dos eventos, em razão de naquela noite haver ingerido 
bebida alcoólica com os acusados. Ao passo que a outra testemunha, às fls. 244/246 (condenado nos autos da ação penal junto com o militar), de forma geral, 
além de negar qualquer participação no ocorrido, depreende-se das suas declarações a intenção de imputar a exclusividade da violência sexual sofrida pela 
vítima à pessoa do aconselhado, imprimindo assim, outra versão para os fatos; CONSIDERANDO ainda, que as supracitadas testemunhas, bem como outras, 
também foram ouvidas em sede inquisitorial (conforme cópia do I.P. nº 312-00188/2005 – Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente, 
às fls. 299/313), da mesma forma na ação penal nº 1046603-75.2000.8.06.0001, especificamente à fl. 366 – mídia DVD-R e fls. 316/323), sobre o pálio do 
contraditório, oportunidade em que narraram os fatos de forma mais detalhada, apresentando versões coerentes e correlatas acerca do desenrolar dos acon-
tecimentos e que inclusive resultaram no indiciamento e posterior condenação do militar por estupro na forma consumada; CONSIDERANDO que sem 
relação às testemunhas arroladas pela defesa (fls. 270/271, fls. 272/273 e fls. 275/276), infere-se que estas tomaram conhecimento dos fatos por “ouvir dizer” 
de terceiros e/ou do próprio aconselhado, fragilizando assim a valoração dos seus depoimentos, restringindo-se, de forma geral, a tecerem declarações sobre 
a conduta pessoal/funcional do bombeiro militar processado, logo não puderam contribuir para o esclarecimento do evento; CONSIDERANDO que nada 
obstante as testemunhas terem elogiado a conduta funcional do referido servidor, o comportamento do acusado mostrou-se incompatível com o que se espera 
de um profissional inclinado para a missão da Segurança Pública (salvar vidas), tendo em vista o seu manifesto descompromisso com a função inerente ao 
seu cargo; CONSIDERANDO que aduz-se do interrogatório do militar (fls. 370/373), de modo geral, que este refutou veementemente as acusações. Entre-
tanto, cotejando suas declarações neste Processo Regular, verifica-se uma série de contradições em face da dinâmica do ocorrido em relação aos seus próprios 
depoimentos anteriores (fls. 30/31 – nos autos do I.P e fls. 314/315 – no curso da ação penal). Da mesma forma, em relação às demais testemunhas, espe-
cialmente ante as versões do outro coautor, nos autos do I.P (fls. 35/36), no processo-crime, às fls. 316/317, assim como neste Conselho de Disciplina (fls. 
244/246); CONSIDERANDO que do mesmo modo, não obstante o aconselhado ter optado por refutar as acusações e apresentar outra narrativa para os fatos, 
por ocasião de seu interrogatório neste Processo Regular (fls. 370/373), infere-se ainda que tentou de forma subliminar gerar dúvida quanto à autoria do 
ocorrido, imputando-a, ao amigo, (condenado em concurso de pessoas na ação penal que apurou os mesmos fatos), destoando assim das suas versões reali-
zadas em sede inquisitorial às fls. (30/31 e fls. 366 – mídia DVD-R), e nos autos do processo-crime (fls. 316/317 e fls. 366 – mídia DVD-R); CONSIDE-
RANDO que, ao se manifestar em sede de Razões Finais (fls. 381/390), a defesa do ST BM Campos, em síntese, expôs os fatos, ora objeto da presente 
acusação e respectivo enquadramento legal. Na sequência, passou a ressaltar o perfil profissional do aconselhado, com vasto tempo de serviço ativo, atualmente 
classificado na condição do comportamento excelente e sem nenhuma mácula disciplinar que desabone sua conduta. Assentou que o compêndio processual 
não comportaria prova robusta a fim de nortear um juízo condenatório. Na oportunidade, pontuou-se que a vítima não teria acusado o militar de tê-la moles-
tado, e que o depoimento neste Processo Regular, do indivíduo condenado na ação penal em coautoria com o aconselhado, apresentava uma série de contra-
dições. Da mesma forma, aduziu que o militar teria sido prejudicado na ação penal, face uma defesa técnica insuficiente. Na mesma esteira, ressaltou que 
para uma condenação, a pretensão deduzida na acusação deverá ser amplamente provada. Enfatizou que a ausência da certeza conduz à absolvição (princípio 
in dúbio pro reo), devendo o réu ser absolvido quando insuficientes às provas, havendo, portanto somente meras suspeitas ou suspeitas infundadas no caso 
em questão. Asseverou que apesar da relevância das palavras da vítima nos crimes de natureza sexual, uma condenação não pode pautar-se exclusivamente 
sobre essa condição, posto que deixaria margem para a dúvida. Demais disso, aduziu que o fato motivador da presente apuração fora alcançado pelo instituto 
da prescrição, haja vista que o suposto evento teria ocorrido em 09/03/2005 e a Administração Pública só passou a investigá-lo, 10 (dez) anos e 10 (dez) 
meses após o ocorrido. In casu, fez-se referência ao art. 74, inc. II, § 1º, alínea “d”, da Lei nº 13.407/2003, e no mesmo contexto, nomeou alguns julgados 
do STJ e STF sobre a temática prescricional; CONSIDERANDO que na sequência, foi realizada a Sessão de Deliberação e Julgamento (fls. 391), conforme 
previsão do Art. 98 da Lei nº 13.407/2003. Na oportunidade, a Trinca Processual, manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: “[…] O senhor Presidente 
abriu a sessão de deliberação e julgamento às 09:30 horas, tendo seus membros decidido que o aconselhado, ST BM ANTÔNIO ROGÉRIO CAMPOS DOS 
SANTOS – M.F.: 104.432-1-0: I – Por unanimidade de votos, É CULPADO das acusações constantes na portaria, e; II – Por unanimidade de votos, ESTÁ 
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INCAPACITADO de permanecer na situação ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. (grifou-se) […]”; CONSIDERANDO que em seguida, 
a Comissão Processante emitiu o Relatório Final nº 308/2018, às fls. 392/416, no qual, enfrentando os argumentos apresentados nas razões finais, firmou o 
seguinte posicionamento, in verbis: “[…] Posto isto, esta Comissão Processante, após percuciente e detida análise dos depoimentos e documentos carreados 
aos vertentes autos, bem assim, dos argumentos apresentados pela Defesa do aconselhado, concluiu e, em tal sentido, emitiu parecer, por unanimidade de 
votos, nos termos do que assim prevê o art. 98, §1º, I e II, da Lei 13.407/2003, que a praça acusada: 1. É culpada das acusações; 2. Está incapacitada de 
permanecer na ativa do CBMCE (grifou-se) […]”; CONSIDERANDO que conforme o Despacho nº 8999/2018, do Orientador da CEDIM (fls. 418), este 
pontuou que: “[…] 3. Do que foi analisado, infere-se que a formalidade pertinente ao feito restou atendida. 4. Em conformidade com o art. 21, IV, do Decreto 
31.797/2015, ratifico o entendimento da comissão processante. (grifou-se) […]”, cujo entendimento foi ratificado pelo Coordenador da CODIM, por meio 
do Despacho nº 9200/2018 (fls. 419): “[…] 2. Vistos e analisados os autos, HOMOLOGO o entendimento do Orientador da Célula de Conselho de Disciplina 
Militar – CEDIM, constantes nas fls. 418. (grifou-se) […]”; CONSIDERANDO que diferente do que arguiu a defesa, em sede de razões finais (fls. 381/390), 
afirmando-se que o compêndio processual não comportaria prova robusta a fim de nortear um juízo condenatório. Ocorre que, os resultados demonstram que 
a materialidade/autoria transgressiva, restou igualmente comprovada através dos termos das testemunhas/declarantes, pois de suas narrativas evidenciaram-se 
a ratificação (integral) das acusações em desfavor do aconselhado, quando dos seus depoimentos, desde os autos do Inquérito Policial (I.P nº 00188/2005, 
de Portaria nº 00189/2005 – Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente), durante a instrução criminal (nº 1046603-75.2000.8.06.0001), 
seja na 12ª Vara Criminal da Comarca de fortaleza/CE (Juízo de 1º grau), seja no âmbito da 2ª Câmara Criminal do TJCE (recurso de apelação), que confirmou 
a condenação, assim como neste Processo Regular; CONSIDERANDO que, conforme pode-se constatar, ainda no tocante à pretensa falta de prova suscitada, 
concernente à autoria, é necessário ressaltar que analisando-se o conteúdo probante, mormente as declarações das vítimas/testemunhas e os laudos periciais 
que atestaram a violência sexual, verifica-se que há elementos concretos da conduta do aconselhado, na prática dos atos libidinosos contra a vítima, como 
ficou fartamente demonstrado; CONSIDERANDO que nesse diapasão, a palavra da vítima mostrou-se de fundamental importância para a elucidação dos 
fatos, constituindo elemento hábil de convicção de preponderante importância a fundamentar um veredito condenatório, posto, firme, coerente e seguro, 
consolidada pelos demais elementos acostados aos autos, conforme se extrai dos depoimentos das demais testemunhas, aliado às demais provas técnicas 
(Inquérito Policial nº 312-00188/2005 – Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente, Ação Penal nº 1046603-75.2000.8.06.0001 – 12ª 
Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE e Recurso de Apelação 1046603-75.2000.8.06.0001 – TJCE), às fls. 366 – DVD-R); CONSIDERANDO que, 
vale ressaltar que a vítima e as demais testemunhas do caderno processual, não demonstraram qualquer motivação a ponto de sugerir que a denúncia trans-
parecesse ato de possível retaliação/vingança contra o aconselhado ou seu amigo. Logo, não foi demonstrado nos autos a existência de qualquer clima de 
desavença entre a vítima e/ou sua prima, contra o aconselhado e/ou seu amigo, pelo contrário, posto que até então mantinham uma relação amigável; CONSI-
DERANDO no que se refere ao fato da defesa ter aduzido que em nenhum momento a vítima, teria acusado textualmente o aconselhado de ter praticado ato 
libidinoso contra sua vontade, tal afirmação não encontra resguardo, pois em seu termo de declarações prestado ainda em sede do Inquérito Policial nº 
312-188/2005, à fl. 312, esta aferiu que, in verbis: “[…] QUE, não lembra quem foi dos dois, ou se os dois lhe estuprou, fato ocorrido em uma casa abando-
nada na rua Raimundo Bezarril; QUE, recorda que foi pega a força e chorando pedia para não ser abusada; QUE, afirma que depois de ter sido abusada o 
(…) e o (…) foram lhe deixar na porta da casa do seu avô; […]”. Nessa esteira, é importante destacar que o termo foi prestado em outubro de 2005, portanto, 
07 (sete) meses após a ocorrência em questão, dessa forma o estreito lapso temporal decorrido, permitiu que a vítima relatasse a dinâmica dos eventos, de 
forma mais verossímil. Frise-se ainda, que a ofendida foi submetida a exame pericial no dia subsequente, o qual indicou (fls. 285/286): “(…) hímen reduzido 
a carúnculas, apresentando sangue no introito da vagina e ânus com roturas, esquimose e edema, causado por objeto contundente (…)”. No mesmo sentido, 
a vítima aferiu em Juízo que (fls. 318/319), in verbis: “(…) a declarante tinha dezessete anos; que foi levada pelos acusados para uma casa abandonada; que 
a declarante estava muito embriagada; que os acusados fizeram relação vaginal e anal com a declarante; que depois que a declarante chorou e gritou, os 
acusados levaram a declarante para casa; que fez exame no dia seguinte; que a declarante ficou com o ânus lesionado (…) que a declarante ingeriu bebida 
alcoólica com os acusados e ficou tonta; que não lembra com qual dos dois teve relação sexual; que sabe que saiu com os dois; que os dois acusados se 
ofereceram para deixar a declarante em casa; que antes de deixar a declarante em casa, levaram a declarante para uma casa desconhecida da declarante; que 
a declarante chorava e pedia para deixar a declarante em casa; (…)”. Nesse contexto, ressalte-se que a denunciante foi ouvida em Juízo no ano de 2008, e 
ratificou a acusação em desfavor do aconselhado e de seu amigo, ocasião em que mais uma vez não especificou se apenas um ou os dois mantiveram relação 
sexual, entretanto, os 02 (dois) estavam em sua companhia durante todo o transcorrido do tempo, ou seja, desde a saída do estabelecimento comercial (bar) 
até ser deixada na residência do avô, inclusive o aconselhado era o condutor e proprietário do veículo e o seu amigo não sabia dirigir, verifica-se assim, que 
manteve coerência e consonância com as declarações prestadas em sede inquisitorial (I.P); CONSIDERANDO que neste órgão correicional a vítima foi 
ouvida inicialmente no ano de 2016, ou seja, passados 11 (onze) anos desde que sofrera a violência sexual, imputada ao aconselhado. De certo modo, veri-
fica-se que por ocasião da Investigação Preliminar, suas declarações divergem dos termos prestados anteriormente em sede de Inquérito Policial e no Juízo 
Criminal. Na realidade, não causa estranheza a atitude da ofendida, pois, passado mais de uma década, é perfeitamente compreensível/plausível que as vítimas, 
notadamente de crime de natureza sexual, desejem esquecer o fato que lhe trouxe deveras constrangimento e sofrimento, ainda mais, quando já restabelecida 
na sociedade. De outra forma, em sede de Processo Regular (fls. 229/231), depreende-se, que de fato a vítima não atribuiu a conduta delitiva a um autor 
especificamente, na realidade, pelo que se extrai das declarações, a adolescente não soube precisar quem das duas pessoas que a acompanhava naquela 
madrugada ou se mesmo as duas praticaram a violência sexual, entretanto se infere do seu testemunho, corroborado com os outros depoimentos e demais 
elementos de prova constantes nos autos, de que naquela noite/madrugada, a vítima se encontrava na companhia do ST BM Campos e de um amigo do 
mesmo, consumindo bebida alcoólica em um bar, até ser deixada na casa de sua avó, no veículo conduzido pelo aconselhado. Do mesmo modo, não há relatos 
nos autos, de que uma terceira pessoa alheia à conjuntura fática, tenha praticado a violência sexual; CONSIDERANDO dessa forma, que apesar de a denun-
ciante não haver indicado com precisão o autor do estupro, as demais circunstâncias apuradas (vítima em companhia dos dois acusados consumindo bebida 
alcoólica, sua condução em veículo automotor de propriedade do aconselhado e guiado por sua pessoa na companhia do seu amigo, até uma casa, onde 
consumou-se o ato sexual e logo após sua condução até a residência, onde chegou chorando, noticiando o estupro à sua prima, exame de corpo de delito 
positivo para violência de natureza sexual, depoimentos em sede inquisitorial e judicial confirmando o ocorrido, indiciamento em I.P, condenação em processo 
judicial), apontam que o aconselhado em companhia de um amigo, foram os autores do estupro perpetrado contra a adolescente; CONSIDERANDO que de 
qualquer modo, é certo que o ST BM Antônio Rogério Campos dos Santos e um amigo, agiram em comunhão de desígnios, não se mostrando imprescindível 
determinar se um, outro ou ambos efetivamente mantiveram relação sexual com a vítima, posto que enquanto um abusava, o outro viabilizava a prática 
criminosa. Inclusive, ao serem condenados no processo criminal, a fundamentação legal foi também em face dessa condição, vejamos: (Art. 226, I, do CP: 
a pena é aumentada de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas). Desse modo, a prova não deixa qualquer dúvida sobre 
o iter criminis, mostrando-se firme, detalhada e coesa (grifou-se); CONSIDERANDO que quanto ao fato de a defesa aduzir que os fatos narrados pela vítima 
soam incoerente e sem verossimilhança para formar um eventual juízo desfavorável ao aconselhado, não podendo, dessa forma, haver condenação baseada 
unicamente na sua versão, depreende-se da análise dos autos, que as declarações da ofendida guardam harmonia entre si desde o primeiro termo em sede 
inquisitorial (I.P), posteriormente em Juízo, e por fim, perante a Comissão Processante, não se constituindo em ato isolado das demais provas. No caso 
concreto, o único dissenso reside apenas na declaração prestada em sede de Investigação Preliminar nesta CGD, porém se mostra totalmente contrário ao 
colacionado probante, haja vista, que consta nos fólios, farta prova, em total consonância com as declarações da ofendida a indicar a autoria e materialidade 
da transgressão. Cabe ainda frisar, que mesmo após a realização de diligências no sentido de localizar e notificar as demais testemunhas ouvidas em sede 
inquisitorial, bem como em Juízo, (prima, amiga e genitora da vítima), não logrou-se êxito, conforme documentação constante às fls. 168, fls. 199, fls. 202, 
fls. 238/239 e fls. 252. Entretanto, diante da impossibilidade da colheita dos depoimentos das testemunhas supra, em face do compartilhamento (prova 
emprestada) da ação penal que perlustrou os mesmos fatos (fls. 293/298), recepcionou-se as versões apresentadas tanto em sede inquisitorial (I.P), quanto 
em sede do contraditório judicial (ação penal nº 1046603-75.2000.8.06.0001), como meio de prova, suprindo (complementando) assim as respectivas ausên-
cias; CONSIDERANDO que no que se refere a aceitabilidade das provas, mister ressaltar que é admissível em procedimento administrativo a utilização de 
prova emprestada devidamente autorizada, produzida em processo criminal, respeitado o contraditório e a ampla defesa: (STJ – MS: 17126 DF 2011/0129556-9, 
Relator: Ministro Benedito Gonçalves, data de julgamento: 26/02/2014, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, data de publicação: DJe 14/03/2014). Da mesma forma, 
a jurisprudência do STF pacificou esse assunto ao entender como constitucional o compartilhamento da prova obtida em processo administrativo disciplinar. 
Vejamos: “[…] CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA 
FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. (…) 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova empres-
tada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. 
Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (STF – RMS 28774/DF, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe. De 24.08.2016) 
(grifou-se) […]”; “[…] MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. DEMISSÃO DE SERVIDOR FEDERAL POR 
MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO ATO DE DEMISSÃO A MINISTRO DE 
ESTADO DIANTE DO TEOR DO ARTIGO 84, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. 
PROVA LICITAMENTE OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTRUIR 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PODE SER UTILIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (STF – RMS 24194/DF, Primeira Turma, 
rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06.10.2011) (grifou-se) […]”; CONSIDERANDO que esse também é o entendimento firmado e exposto no Manual de Processo 
Administrativo Disciplinar do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU): “No processo administrativo disciplinar, a comissão 
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poderá se utilizar de provas trazidas de outros processos administrativos e do processo judicial, observado o limite de uso da prova emprestada. A prova, 
nesse caso, poderá ser juntada por iniciativa do colegiado ou a pedido do acusado. No caso da existência de prova já obtida com o afastamento do sigilo 
(interceptações telefônicas, sigilo bancário, e sigilo fiscal de terceiros estranhos à investigação) em outro processo, e havendo necessidade de juntada dessa 
prova no processo administrativo disciplinar, a comissão pode requerer diretamente à autoridade competente pelo outro processo o compartilhamento dessa 
prova para fins de instrução probatória, com base na independência atribuída pelo art. 150 da Lei nº 8.112/90. (…) Com o compartilhamento da prova, a 
comissão tem o compromisso de assegurar o seu sigilo, zelando para garantir o cuidado necessário para impedir sua divulgação, sob pena de incidir nas 
infrações estabelecidas nas legislações específicas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis”; CONSIDERANDO que no mesmo sentido, sobre a prova 
emprestada produzida em segredo de justiça, Fredie Didier Jr., citando Eduardo Talamini, discorre que: “[…] a) o terceiro não pode pedir o empréstimo da 
prova produzida em processo em que houve segredo de justiça; b) ‘as partes do processo que tramita sob segredo da Justiça não poderão pretender o emprés-
timo da prova nele produzida para outro em que qualquer delas litigue – quando menos, porque isso afrontaria a garantia do contraditório’. É possível, porém, 
a importação da prova, em tais casos, para um processo que envolva as mesmas partes – não poderá, por exemplo, se no processo importador houver assistente 
ou litisconsorte estranho ao processo de onde se importa a prova (DIDIER JR., 2009, p. 52) […]”; CONSIDERANDO que nessa perspectiva, os depoimentos 
das testemunhas em Juízo, utilizadas como prova emprestada neste Processo Regular, bem como em sede inquisitorial (I.P), corroboram com as declarações 
da ofendida, tornando-as insofismáveis, notadamente o da genitora, às fls. 320/321 e da prima da ofendida, às fls. 322/323; CONSIDERANDO que com 
referência ao fato da defesa arguir que demonstrou fatos idôneos e harmoniosos da existência de circunstâncias que excluem ou colocam em dúvida a autoria 
do fato denunciado. No caso concreto dos autos, a tese em questão, se embasou exclusivamente nas declarações da ofendida em sede de Investigação Preli-
minar/CGD, a qual se encontra integralmente desvinculada da realidade fática e das demais provas constantes nos autos. De qualquer modo, e na mesma 
perspectiva, ainda que houvesse hesitação frente ao demonstrado, o que efetivamente não ocorreu, conforme o instituto do “standard de prova beyond a 
reasonable doubt”: havendo prova além da dúvida razoável da culpabilidade do réu, já é o bastante para a prolação de uma decisão condenatória, levando-se 
em consideração as dificuldades probatórias do caso concreto, assim como em função do delito praticado. Nessa senda, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal 
já faz menção a tal standard desde o ano de 1996 (HC 73.338/RJ, relator min. Celso de Mello, DJ de 19/12/1996). Outrossim, na emblemática ação penal 
(APN 470/MG, rel. min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje de 22/4/2013), o ministro Luiz Fux consignou, com bastante propriedade, que “o critério de 
que a condenação tenha que provir de uma convicção formada para ‘‘além da dúvida do razoável’’ não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade 
aventada pelo acusado já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as dúvidas que surjam das alegações de defesa e das provas favoráveis 
à versão dos acusados não forem razoáveis, não forem críveis diante das demais provas, pode haver condenação”; CONSIDERANDO desse modo, que no 
presente caso concreto, as provas colacionadas durante a instrução do Conselho de Disciplina formam acervo probatório consistente, que demonstra, para 
além da dúvida razoável, a prática da conduta descrita na Portaria Exordial. A título ilustrativo, na mesma esteira, caminhou a decisão do TJ Paulista: […] 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PERTUBAÇÃO PROVA ROBUSTA. AUTORIA E 
MATERIALIDADE PROVADAS ACIMA DE UMA DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A sentença bem analisou a questão posta 
em Juízo e deu a solução correta para o caso, exprimindo o melhor direito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do 
artigo 46, parte final, da Lei n. 9.099/1995. 2. Não há que se cogitar de falta de provas, na medida em que testemunhas ouvidas em Juízo esclareceram em 
detalhes a dinâmica da infração. 3. Penas dosadas de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado, sem glosa do colégio. Recurso conhecido 
e não provido. (TJ – SP – APR: 15002227320188260288 SP 1500222-.73.2018.8.26.0288, Relator: René José Abrahão Strang, Data de Julgamento: 15/07/2020, 
turma recursal Civil e Criminal, Data de Publicação 15/07/2020 (grifou-se); CONSIDERANDO que da mesma forma, é necessário ressaltar, que os depoi-
mentos dos 02 (dois) acusados, desde a fase inquisitorial (I.P) e judicial, notadamente neste Processo Regular, se apresentam saturados de divergências/
contradições, concernentes à real dinâmica do ocorrido, verificando-se de suas partes, uma versão fantasiosa, inconsistente e contraditória. Nesse sentido, 
depreende-se, que o aconselhado por vezes, de forma subliminar e/ou direta acusa o seu amigo e este vice-versa, de ter supostamente praticado a violência 
sexual contra a vítima; CONSIDERANDO que nessa esteira, analisando pormenorizadamente os depoimentos do aconselhado e de seu amigo (ambos 
condenados no âmbito do Poder Judiciário em concurso de pessoas pela prática de estupro), constata-se, das duas partes, o ânimo deliberado de falsear a 
verdade dos fatos, desde o início das investigações, haja vista que as declarações prestadas em sede inquisitorial (Inquérito Policial), em Juízo (Ação Penal) 
e neste Processo Regular, são por demais divergentes entre si, e por consequência, conflitantes com as demais testemunhas. De outra forma, verifica-se que 
as testemunhas arroladas pela defesa em nada acrescentaram na busca da verdade material, restringindo-se a versarem sobre a vida funcional e a conduta 
pessoal do aconselhado; CONSIDERANDO que quanto ao fato de a defesa haver inferido que uma condenação não pode ser baseada em meras suspeitas ou 
suspeitas infundadas, ressalte-se que em sentido contrário, há indícios suficientemente robustos e alicerçados com outras provas do processo. A propósito, 
o Código de Processo Penal, em seu art. 239, atribui, inclusive, aos indícios, valor probante, autorizando o julgador a proferir decreto condenatório: “(…) 
Art. 239 – Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra 
ou outras circunstâncias (…)”. No mesmo contexto, é certo que os indícios, isoladamente, não chegam a constituir prova, posto que para alcançarem esta 
condição precisam se apoiar uns nos outros, uns complementando, interagindo e confirmando uns aos outros. Dessa forma, é em grupo e em interação que 
são capazes de gerar a convicção, o elemento subjetivo que integra o conceito de prova. Nessas condições, prova é o indício ou o conjunto de indícios capazes 
de autorizar a convicção de que um fato existe, existiu ou existirá. Logo, abstrai-se das circunstâncias do evento que não restam dúvidas quanto à efetiva 
participação do aconselhado na prática da conduta delitiva; CONSIDERANDO por fim, a arguição da defesa, de que o fato motivador do presente Conselho 
de Disciplina teria sido alcançado pelo instituto da prescrição, tendo em vista que o evento ocorrera em 09/03/2005 e a Administração Pública só passou a 
investigá-lo a partir de 2015, com menção ao art. 74, II, § 1º, “d”, da Lei nº 13.407/2003, calha assentar que, além do militar em epígrafe, figurar como 
acusado no polo passivo da relação processual estabelecida no presente Conselho de Disciplina (CD), o objeto da acusação também foi perlustrado na esfera 
do Poder Judiciário do Estado do Ceará, tendo sido condenado na 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, nas tenazes do art. 213, caput (estupro), 
c/c o art. 226, I (concurso de duas ou mais pessoas), ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e confirmada posterior-
mente em sede de recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo a 2ª Câmara Criminal/TJCE, por decisão unânime dos seus 
membros mantido inalterado o quantum da sanção, conforme acórdão e respectiva certidão de trânsito em julgado, datada de 21 de maio de 2018 (fls. 350/363); 
CONSIDERANDO que é sabido que há faltas disciplinares que, pela sua maior gravidade e/ou seu caráter doloso, constituem também crimes, as quais 
configuram violação de deveres relativos à disciplina e, ao mesmo passo, ações e/ou omissões previstos na Lei Penal. Prevendo, assim a lei disciplinar, faltas 
que o Código Penal Comum e/ou Militar também reprimem, considerando-os delitos. Sendo assim, quis o legislador ordinário, que em razão dessa FALTA 
CRIME, aspectos mais relevantes, dentre os quias o da prescrição, sejam extraídos da norma penal. Por isso, nesses casos, a prescrição da pretensão execu-
tória é calculada em função da pena aplicada ao tipo penal. Assim sendo, isso revela, de modo inconteste, que coincidindo a prescrição da pena disciplinar 
com a da sanção penal, a matéria desloca-se para o âmbito do Códex Penal, regulando-se pelas normas que ali disciplinam a espécie, donde se deduz, da 
aplicabilidade do paralelismo prescricional das infrações disciplinar e penal; CONSIDERANDO que dessa forma, se infere das ações perpetradas pelo ST 
BM Campos, além de ofenderem valores e deveres afetos à disciplina militar, constituindo infração administrativa (consoante, art. 11, da Lei nº 13.407/2003), 
também se subsumem, às condutas descritas (tipificadas) nas tenazes do art. 213 do CPB (estupro), com prescrição da pena em abstrato em 16 (dezesseis) 
anos, consoante inc. II, do art. 109, e com prescrição da pena em concreto em 12 (doze) anos, consoante inc. III, do art. 109, c/c o § 1o do art. 110, ambos 
do CPB. Nesse contexto, convém ressaltar, que a prescrição da pretensão punitiva (antes da sentença) se opera com a pena em abstrato, enquanto que a 
prescrição da pretensão executória, ocorre somente depois de transitar em julgado a sentença condenatória; CONSIDERANDO que nesse contexto, o art. 
74, II, §1º, “e”, da Lei nº 13.407/2003 (Código Disciplinar PM/BM), dispõe que extingue-se a punibilidade da transgressão pelo fenômeno da prescrição para 
a infração disciplinar compreendida também como crime, no mesmo prazo e condição estabelecida na legislação penal (grifou-se). Diante dessa realidade, 
o STF a respeito da temática “prescrição”, já afirmou ser lícito à Administração a utilização dos prazos prescricionais penais, ainda que a seara criminal não 
fosse deflagrada. Nesse sentido, em decisão da Corte Maior, restou novamente consignado este entendimento: “A jurisprudência está firmada no sentido de 
que, capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido na lei penal (art. 
109 do CP), conforme determina o art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, independentemente da instauração de ação penal. Foi o que registrou esta Corte no 
MS 24.013 (…) (Processo RMS 31.506, Relator Min. Roberto Barroso, Data do julgamento: 30/10/2014, Data da publicação; Fonte> DJ 03/11/2014)”. Na 
mesma esteira, é o posicionamento do STJ: “Ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, devem-se 
aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder 
disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal conde-
natória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou não provimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto 
(artigo 110, parágrafo 1º, combinado com o artigo 109 do Código Penal). (MS 12.043/DF, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA – DESEM-
BARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE – TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/05/2013; (RMS 13.395/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA 
TURMA, DJ 02/08/2004, p. 569)’ (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS nº 45.618/RS (2014/0115374-6), Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 09/06/2015, 
DJe 06/08/2015” (grifo nosso); CONSIDERANDO que com efeito, no presente caso, o termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível 
começa a correr, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 
condicional, conforme intelecção do inc. I, do art. 112, do CPB. In casu, a presente ação transitou em julgado em 21 de maio de 2018, consoante certidão de 
trânsito em julgado às fls. 363, o que dilata o marco final na prescrição para o ano de 2030; CONSIDERANDO que de qualquer modo e na mesma esteira, 
é oportuno frisar que, mesmo os fatos apurados terem ocorrido no dia 09/03/2005, a Portaria Inaugural nº 025/2017, do presente Processo Regular, data do 
dia 17/01/2017 (consoante DOE CE nº 017, de 24/01/2017), interregno que também interrompeu o referido prazo prescricional, quando ainda não existia 
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trânsito em julgado e a prescrição da pretensão punitiva se operava pela pena em abstrato. Nesse sentido, conforme o art. 74, § 2º, da Lei nº 13.407/2003 
(Código Disciplinar PM/BM), o início da contagem do prazo de prescrição de qualquer transgressão disciplinar é da data em que foi praticada, interrompen-
do-se pela instauração de sindicância, de conselho de justificação ou disciplina ou de processo administrativo disciplinar ou pelo sobrestamento destes. Desta 
forma, verifica-se que com a publicação da portaria do presente feito, em data anterior ao marco temporal que se daria a prescrição (09/03/2017), impediu-se 
sua operabilidade; CONSIDERANDO que demais disso, ainda que hipoteticamente considera-se o prazo prescricional a partir do momento em que a auto-
ridade competente toma conhecimento do fato, como suscitou a linha argumentativa da defesa, também não estaria prescrito, tendo em vista que a Autoridade 
Controladora somente teve ciência do ocorrido, no dia 24 de novembro de 2015 (fls. 09); CONSIDERANDO que às fls. 285 dos autos, consta o exame de 
estupro, registrado sob o nº 137365/2005 – PEFOCE (COMEL), datado de 11/03/2005, realizado na vítima, na ocasião, assentou-se que: “(…) Ao exame 
constatamos (…) hímen reduzido a carúnculas, apresentando sangue no introito da vagina (sangue menstrual?). Anus com roturas, equimose e edema 
(grifou-se) (…)”. Igualmente, às fls. 286, consta um segundo exame de corpo de delito (exame atentado violento ao pudor), registrado sob o nº 137368/2005 
– PEFOCE – COMEL, datado de 11/03/2005, realizado na vítima, no âmbito da Perícia Forense do Estado do Ceará – PEFOCE (COMEL), na oportunidade, 
destacou-se, in verbis: “[…] Ao exame constatamos (…) hímen reduzido a carúnculas, apresentando sangue no introito da vagina (sangue menstrual?). Anus 
com roturas, equimose e edema […]”; “[…] RESPOSTA AOS QUESITOS. PRIMEIRO – Houve ruptura himenal recente, ou outro vestígio indicante de ter 
havido conjunção carnal? Sim; Rotura e edema anal. SEGUNDO – Se há vestígio de violência e, no caso afirmativo, qual o meio empregado. Sim; Objeto 
contundente (grifou-se) […]”; CONSIDERANDO desta forma, no caso em análise, a versão da então adolescente, a qual narra o ocorrido com precisão de 
detalhes e total consonância, mostrara-se totalmente coerente e condizente com as demais provas materiais e testemunhais colhidas ao longo da instrução 
processual, mormente com os exames mencionados; CONSIDERANDO que de outro lado, a versão dada pelo acusado encontra-se totalmente dissociada 
do contexto da prova, pois além de afirmar que não teria concorrido para a conduta transgressiva, procurou construir outra narrativa, e ao final apontar o seu 
amigo, como provável autor do estupro, semeando a dúvida sobre o seu comportamento. Nessa toada, a linha defensiva do aconselhado não encontra nenhuma 
ressonância, quer pelas declarações firmes, serenas e coerentes da vítima, quer pela uníssona prova testemunhal produzida, pois inexiste nos autos, qualquer 
indicativo de que a vítima ou sua prima, amiga e ex namorada de um dos coautores, pessoa que apresentou a ofendida ao aconselhado, nutria algum sentimento 
de desafeto contra os 02 (dois) envolvidos; CONSIDERANDO que diante dessa realidade, analisando pormenorizadamente os autos, conclui-se que a provas 
testemunhal, material e circunstancial são suficientes para atribuir a coautoria do fato ao aconselhado. Nesse sentido, inobstante os depoentes, não terem 
presenciado diretamente os fatos, haja vista a natureza do ilícito, cometido preponderantemente às ocultas, seus termos, evidenciam harmonia entre si, forta-
lecendo verossimilhança à narrativa apresentada na acusação; CONSIDERANDO que conforme explicitado, a versão da vítima foi de vital importância na 
elucidação do ocorrido, e só poderia ter sido desprestigiada, se contestada por provas cabais rígidas, o suficiente para demonstrar possível “falácia” de suas 
declarações, o que não ocorreu. Inclusive, a orientação dos Tribunais Superiores é que a palavra da vítima vigora, mesmo diante da inexistência da materia-
lidade da infração, quase impossível nesses casos. Logo, a prova é segura no sentido de apontar o aconselhado como autor da prática dos atos libidinosos em 
questão (fls. 285/286), não havendo nenhuma dúvida a esse respeito, máxime porque a vítima confirmou em Juízo o que já havia dito por ocasião do Inqué-
rito Policial, e apesar de ter demonstrado o sentimento de querer esquecer o ocorrido quando do seu depoimento neste Processo Regular, é manifesta nos 
autos, a ação delituosa do acusado (prática de atos libidinosos de maneira forçada). Nesse contexto, vale ressaltar que nos crimes contra a dignidade sexual 
a palavra da vítima assume especial relevo, tendo em vista que via de regra são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas. Conforme a jurispru-
dência e entendimento dos tribunais superiores, vejamos: “[…] PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL 
– MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AUTORIA 
COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – CREDIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESACOLHI-
MENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. 1) É admissível que a prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável seja efetivada por elementos de convicção diversos 
do laudo pericial, notadamente quando os atos libidinosos diversos da conjunção carnal não deixarem vestígios. 2) No delito de estupro de vulnerável, 
normalmente praticado às escondidas, longe dos olhares de testemunhas de visu, deve-se dar crédito à palavrada vítima, nomeadamente quando ela está em 
harmonia com as demais provas constantes nos autos e se mostra segura e coerente. 3) Apelo não provido. (Grifo nosso). (TJ-AP – APL: 00113730820168030002 
AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Tribunal) (grifou-se) […]”. Na mesma perspectiva: “[…] É cediço 
que esta Corte Superior atribui especial relevo à palavra da vítima nos crimes sexuais. Porém, a conclusão pela culpabilidade depende da coerência com os 
demais elementos de provas carreados aos autos. Precedentes” (AgRg no AREsp 1.631.659/SC, Quinta Turma, j. 09/06/2020) […]”; “[…] É firme o enten-
dimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui 
especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp 1.586.879/MS, Sexta Turma, j. 03/03/2020) […]”; 
CONSIDERANDO que apesar de o depoente refutar a autoria do delito, devemos entender tal negação como exercício do nemo tenetur se detegere, ou seja, 
ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, levando-se ao extremo a aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção do 
estado de inocência. Nessa toada, a prova testemunhal subsistiu imprescindível para o esclarecimento do ocorrido, atribuindo com solidez a autoria ao acusado; 
CONSIDERANDO que a materialidade e a autoria do fato reputam-se devidamente configuradas, por intermédio das declarações da vítima em consonância 
com os demais depoimentos, assim como pelos laudos de corpo de delito. E, em que pese os argumentos da defesa de que não constam dos autos provas 
suficientes a indicar a autoria do aconselhado, o arcabouço probatório milita em seu desfavor. Desta forma, por consectário lógico, a palavra do réu não pode 
prevalecer quando em confronto com a da vítima. Especialmente, no presente caso, onde o militar não foi capaz de apresentar nenhuma prova a seu favor, 
limitando-se apenas em refutar de forma genérica as imputações, declarando-se inocente, além de tentar estabelecer a suspeita de que o seu amigo, é que 
teria mantido relação sexual não consentida com a adolescente. Ressalte-se ainda, que as testemunhas de defesa foram apenas de conduta e nada souberam 
discorrer sobre os fatos; CONSIDERANDO que tomando por base o fundamento de que a conduta imputada ao aconselhado é geralmente praticada na 
clandestinidade e sem a presença de testemunhas (oculares), os depoimentos verossímeis da vítima, notadamente, na fase inquisitorial e processual penal, 
no caso concreto, detém elevada eficácia probatória e, por isso, têm o condão de comprovar a ocorrência da ilicitude por parte do militar, motivo pelo qual 
não se pode acolher a alegativa da defesa de que o acusado não concorreu para a prática da conduta. Nesse contexto, desconstituir o conjunto probatório, sob 
o argumento de que as provas não seriam suficientes para um édito condenatório pela conduta descrita na inicial, significaria desconsiderar a manifestação 
da vítima, que guarda absoluta harmonia com os demais relatos das testemunhas, mesmo após 16 (dezesseis) anos dos fatos. Demais disso, além do sólido 
posicionamento dos tribunais, em face do entendimento de que nos crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade e muitas vezes sem vestígios, 
a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação, pacífica é a orientação jurisprudencial e doutrinária quanto à valoração 
da prova no âmbito acusatório, posto que vigora, no ordenamento pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, haja vista, que o julgador formará sua 
convicção pela livre apreciação das provas, tendo liberdade em valorá-las conforme sua consciência. Concluindo, não há que se falar em fragilidade de provas, 
uma vez que as mesmas são suficientemente robustas para condenar o acusado. Logo, a tese da defesa final sob a égide da insuficiência de prova para lastrear 
um juízo condenatório não pode nem deve prosperar, mormente por se encontrarem demonstradas a materialidade e a autoria sobre a pessoa do aconselhado; 
CONSIDERANDO que da análise detida dos fólios, percebe-se que as declarações da suposta vítima, tanto nas fases inquisitorial (I.P) e judicial (ação penal), 
quanto nesse Conselho de Disciplina, indicam coerência e verossimilhança, tratando-se de versão não isolada nos autos, corroborada por outras provas 
material/testemunhal igualmente idôneas e harmônicas. E de modo contrário, o acusado, tanto na fase inquisitorial e judicial, como nesse feito, negou e 
apresentou contradições ante a acusação que lhe foi imputada; CONSIDERANDO que no mesmo rastro, é importante destacar, algumas conclusões, regis-
tradas nos autos do processo criminal (nº 1046603-75.2000.8.06.0001), que tramitou na 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, referente aos mesmos 
fatos, posto que a autoridade judiciária, ao prolatar a sentença (fls. 330/334 e fls. 366 – mídia DVD-R), concluiu que ante a análise de todas as provas e 
postulações constantes dos autos, os fatos ocorreram do modo como narrados na inicial acusatória. Nessa esteira, observou que durante a instrução a vítima 
afirmou que no dia do fato, ingerira bebida alcoólica e que o acusado em companhia de um amigo, se ofereceram para deixá-la em sua residência, entretanto, 
conduziram-na a uma casa abandonada, onde mantiveram relação sexual a força, narrou ainda ter chorado e solicitado para ir embora, realizando no dia 
seguinte, exames de corpo de delito, os quais atestaram os fatos relatados (fls. 285/286). Registrou ainda, o depoimento da mãe da vítima, a qual declarou 
em Juízo, ter tomado conhecimento do ocorrido, ao saber que a vítima chegou em casa chorando e afirmado que havia sido estuprada pelo acusado e um 
amigo. Ressaltou ainda, que em decorrência do fato, a adolescente foi submetida a tratamento psicológico. Da mesma forma, pontuou o testemunho da prima 
da vítima, que declarou que conhecia o aconselhado e o outro acusado, sendo este último, seu namorado e que na noite em questão, retornou para sua casa, 
antes da vítima e que esta somente chegou por volta das 02h00 da manhã, chorando e afirmando que os acusados tinham mantido relação sexual à força com 
sua pessoa. Noutro sentido, asseverou-se que as testemunhas de defesa, quando ouvidas em Juízo, nada souberam relatar sobre os fatos, apenas enalteceram 
a conduta dos processados. Assentou também, a versão apresentada pelos acusados, os quais negaram a prática do crime e disseram que não sabiam a quem 
atribuir a autoria da infração. Nesse contexto, assinalou o magistrado que a palavra da vítima é o que há de mais decisivo no esclarecimento dos crimes 
sexuais, uma vez que, em sua esmagadora maioria, os delitos são cometidos na clandestinidade. E, observou que é através das declarações da ofendida, que 
se obtém a certeza da culpabilidade ou os indícios mais veementes de sua inocência. Nessa perspectiva, aduziu que a análise circunstanciada de cada caso 
determinará o valor da palavra da  vítima no contexto submetido à apreciação, exigindo-se outros elementos de convicção consonantes com o relatado. 
Pontuou que uma imputação nesses termos é extremamente constrangedora para a vítima, que certamente não iria expor sua intimidade quando ausentes 
quaisquer motivos que justificassem uma acusação leviana. Para tanto, citou jurisprudência consolidada nos Tribunais. Na mesma esteira, assentou que 
corroborando a palavra da vítima, tinham-se os depoimentos das testemunhas, que confirmaram o fato de a denunciante ter-lhes relatado os abusos que sofreu 
dos 02 (dois) acusados. Da mesma forma, consignou que a força probante dos indícios, na lição de Vicente de Azevedo, dado o livre convencimento do juiz, 
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é equivalente a qualquer outro meio de prova. Assentou, que “será naturalmente maior, ou menor, segundo o nexo lógico experimental entre o fato indicante 
e o fato a ser provado, seja mais ou menos estreito (Frederico Marques, Elementos do Direito Processual Penal, v. 1, p. 378, 1961). Daí não há que se falar 
em negativa de autoria”. Asseverou também, que a conduta dos acusados, agindo em concurso de pessoas, ao submeter a adolescente a ato libidinoso nas 
circunstâncias aventadas, caracteriza perfeitamente o crime de estupro de acordo com a legislação penal vigente, constatado, inclusive pelos laudos periciais 
realizados. Demais disso, condenou o militar nas tenazes do art. 213, caput, c/c art. 226, I, ambos do CPB, culminando na pena em concreto e definitiva em 
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicando-se a lei penal vigente por ser mais favorável ao acusado; CONSIDERANDO que, no mesmo sentido, 
foi o acórdão proferido por unanimidade no âmbito da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, (fls. 350/361 e fls. 366 – mídia DVD-R), 
concernente à apelação criminal nº 1046603-75.2000.8.06.001, que não considerou a sentença de primeiro grau calcada na inexistência de elementos de prova 
seguros e robustos aptos a confirmar a participação do aconselhado na infração penal. Nesse sentido, assentou que do mesmo modo que a materialidade 
encontrava-se comprovada por meio do laudo pericial, a prática do estupro atribuída ao militar diversamente do alegado, estava bem definida no acervo 
probatório. Para tanto fez menção às declarações da vítima, citando trechos dos seus depoimentos em sede de inquisitorial (Inquérito Policial) e em Juízo 
(12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza), a qual manteve a coerência, mesmo em razão do interregno temporal. Observou ainda, que à luz do entendi-
mento doutrinário e jurisprudencial, nas hipóteses de crimes praticados geralmente às escondidas, a exemplo dos delitos contra a dignidade sexual, os 
depoimentos das vítimas adquirem relevante valor, de modo a preponderar sobre a pretensa negativa de autoria pelo réu, sobretudo quando desacompanhada 
de qualquer elemento de prova, mínimo que seja, capaz de subsidiá-la. Nessa esteira, citou doutrina e jurisprudência pátrias. Aduziu que no caso concreto 
dos autos, apoiando-se nos demais elementos probatórios colhidos durante a respectiva apuração, o depoimento da vítima revelou-se coerente e preciso ao 
indicar a dinâmica do fato criminoso, bem como a participação do militar. Ressaltou ainda, os demais depoimentos prestados na fase investigativa e judicial, 
notadamente os da prima da vítima, que estava em sua companhia no dia do fato delituoso, e que corroborou o mesmo contexto fático apresentado, assim 
como o da genitora da ofendida, ao relatar que a vítima chegou em casa chorando, e afirmando que os acusados levaram-na para um bar, forneceram-lhe 
bebida e em seguida a uma casa supostamente abandonada, mantendo, com ela, relação tanto anal como vaginal. Fato, ratificado pelos exames de corpo de 
delitos realizados na vítima, em 11 de março de 2005, ou seja, no dia imediatamente após a ação delituosa, cuja coautoria é atribuída ao militar, no qual 
constou-se, a ocorrência de ato libidinoso, praticado com violência mediante a utilização de objeto contundente, causando-lhe roturas, equimose e edema 
anal. Noutro sentido, aduziu serem inusitadas as versões trazidas por ambos os acusados. Registrou que, além de discordantes entre si, foram incapazes de 
manter a mínima coerência com as próprias declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial (Inquérito Policial nº 312-00188/2005). Desse modo, 
dado as inconsistências manifestadas nos interrogatórios dos acusados, considerou-os demasiadamente frágeis, bem como a inexistência de outras provas 
capazes de subsidiar a tese defensiva de absolvição, além dos demais elementos probatórios constantes dos autos, traduzirem a certeza do ilícito e a identidade 
de quem o cometeu, tal como explicitado na denúncia e acolhido na sentença, sendo suficiente para legitimar a condenação. Diante desse contexto, revelou-se 
inquestionável o fato de a ofendida haver saído do bar com ambos os acusados, sendo, na sequência, por eles, em concurso, violentada sexualmente. A ser 
assim, irrelevante o relato da vítima no sentido de não saber, ao certo, qual dos dois denunciados praticou, com ela, os atos sexuais, até porque justificável 
diante do estado de embriaguez em que se encontrava. Demais disso, esclareceu que os réus foram denunciados pela prática do crime de estupro e de atentado 
violento ao pudor, em 2005. Destarte, a despeito de haverem sido cometidos anteriormente à vigência da Lei n.º 12.015/2009, que unificou as duas condutas 
em uma única espécie delitiva, a novel legislação revela-se-lhes mais favorável, devendo atingir “todos os que foram condenados, antes, pela prática de 
estupro e atentado violento ao pudor, contra a mesma vítima, no mesmo contexto, em concurso material de infrações penais” (NUCCI, Guilherme de Souza, 
Código Penal Comentado, 17. Ed., 2017, p.1186). Por fim, registrou que a tese defensiva albergada pelo recorrente, não merecia prosperar, negando-lhe 
provimento, porém reformando a sentença de primeiro grau, apenas para determinar a alteração do regime fechado para o semiaberto e mantendo inalterada 
a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão; CONSIDERANDO que diante dessas considerações, merece ser destacado a ementa refe-
rente ao recurso de apelação prolatado nos autos da ação penal nº 1046603-75.2000.8.06.0001, que confirmou a sentença de primeiro grau (fls. 350), in 
verbis: “[…] EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO POR ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 
226, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE 
APTAS A INDICAR A AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REFORMADO 
DE OFÍCIO. 1. Nas hipóteses de crimes praticados geralmente às escondidas, a exemplo dos delitos contra a dignidade sexual, os depoimentos das vítimas, 
coerentes e precisos, adquirem relevante valor, de modo a preponderar sobre a suscitada negativa de autoria pelo réu, sobretudo quando esta pretensão vem 
desacompanhada de qualquer elemento de prova, mínimo que seja, capaz de subsidiá-la. 2. Ademais, o próprio exame de corpo de delito realizado na vítima 
no dia imediatamente após a suposta prática dos atos delituosos, cuja autoria é atribuída ao apelante, fez constar a ocorrência de ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal, praticado com violência mediante a utilização de objeto contundente, causando-lhe roturas, equimose e edema anal. 3. A inconsistência 
manifestada nos interrogatórios dos acusados – tornando-os demasiadamente frágeis – bem como a inexistência de outras provas capazes de subsidiar a tese 
defensiva de absolvição, além dos demais elementos probatórios constantes dos autos, traduzem a certeza do ilícito e a identidade de quem o cometeu, tal 
como explicitado na denúncia e acolhido na sentença, sendo suficiente para legitimar a condenação. 4. Inexistindo registros de reincidência e de circunstân-
cias judiciais desfavoráveis, revela-se injustificável e, portanto, incabível na hipótese a fixação de regime prisional mais gravoso àquele previsto para a pena 
fixada de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 5. Apelação conhecida e improvida. Regime de cumprimento de pena reformado de ofício. (grifou-se) 
[…]”; CONSIDERANDO que no caso sub oculi, face as circunstâncias contextualizadas pela vítima, suas declarações mostraram-se relevantes, pautadas de 
verossimilhança e em coesão com as demais provas que foram produzidas. Nessa perspectiva, conforme o entendimento de Bittencourt (1971, p. 104): 
Elemento importante para o crédito da palavra da vítima é o modo firme com que presta suas declarações. Aceita-se a palavra da vítima, quando suas decla-
rações são de impressionante firmeza, acusando sempre o réu e de forma inabalável. Ainda sobre essas situações em que há conflitos entre as declarações 
das partes litigantes, leciona Fernandes (1995, p. 221): De regra, a palavra isolada da vítima não pode sustentar a condenação quando está em conflito com 
a versão do acusado, devendo ser corroborada por outros elementos de prova. Sustentem-se, contudo, condenações nos dizeres da vítima em certas hipóteses, 
levando-se em conta dois elementos fundamentais: a pessoa da vítima e a natureza do crime. Quanto à pessoa do ofendido influem: antecedentes; formação 
moral; idade; o estado mental; a maneira firme ou titubeante com que prestou declarações; a manutenção do mesmo relato para familiares e autoridade ou, 
ao contrário, a insegurança, a contradição nos diversos depoimentos; maior verossimilhança na versão da vítima do que na do réu; a sua posição em relação 
ao réu: desconhecido, conhecido, parente, amigo, inimigo. Sobre a natureza do crime tem merecido especial atenção o delito cometido na clandestinidade, 
às ocultas, em que avulta de importância a palavra da vítima, sendo normalmente citados os crimes contra os costumes (atualmente contra a dignidade sexual), 
o furto e o roubo. Face o exposto, brota igual entendimento na jurisprudência pátria: “[…] Não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova, 
quando restar comprovada a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, através das declarações firmes da vítima e das testemunhas, pai e 
psicólogas que atenderam a criança vítima, na presença do Juiz sentenciante. 2. A palavra da vítima em crimes dessa espécie ganha relevo probatório, tendo 
em vista, que não há motivo para que a mesma procure condenar um inocente em detrimento do verdadeiro culpado, (…) (TJ-PI – APR: 00002180820158180040 
PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 15/08/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal) […]”; CONSIDERANDO que é 
necessário sublinhar ainda, que o valor probatório dos indícios colhidos durante a fase inquisitorial, tem a mesma força que qualquer outro tipo de prova, 
com a ressalva de não ser analisado de forma isolada, posto que deve ter coerência com as demais provas (MIRABETE, 2007). Na mesma esteira, como 
explica Nucci (2015), “a prova indiciária, embora indireta, não diminui o seu valor, o que se deve levar em conta é a suficiência de indícios, realizando um 
raciocínio dedutivo confiável para que se chegue a um culpado”. Nessa perspectiva, calha ressaltar a unicidade e harmonia dos depoimentos, seja em sede 
inquisitorial, seja no âmbito do processo penal e neste Conselho de Disciplina, demonstrando assim, que todas as provas que depõem contra o acusado, foram 
reiteradas em juízo e neste processo, sob o pálio do contraditório, afastando assim, qualquer condenação baseada na exclusividade da prova indiciária, sem 
no entanto, desmerecer sua importância; CONSIDERANDO que os acontecimentos foram preliminarmente investigados na esfera da Polícia Civil do Estado 
do Ceará, por meio do Inquérito Policial nº 312-00188/2005, de Portaria nº 00189/2005 – Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente), 
datada de 19/10/2005, culminando no indiciamento do militar e de outra pessoa, como incurso nas reprimendas do art. 213 (estupro) e art. 214 (atentado 
violento ao pudor – revogado expressamente, consoante a Lei nº 12.015, de 2009), ambos do CP, às fls. 307/309; CONSIDERANDO que desse modo, 
percebe-se que desde os primeiros esclarecimentos prestados, ainda na fase de Inquérito Policial (nº 312-00188/2005), as testemunhas-chave dos aconteci-
mentos sob exame, dentre outras, foram contundentes, firmes, coerentes e uníssonas em afirmar a autoria e a intenção do processado na prática dos atos 
libidinosos em questão; CONSIDERANDO que nesse contexto, não se pode olvidar, da comparação dos depoimentos prestados em sede de Inquérito Poli-
cial, no âmbito do juízo criminal, bem como pelos realizados neste Conselho de Disciplina (CD), sob o pálio do contraditório; CONSIDERANDO que diante 
dessa realidade, merece ser destacado o Relatório Final da peça inquisitorial (fls. 48), in verbis: “[…] CONCLUSÃO. Em função da prova testemunhal e 
dos laudos do IML, compete a signatária indiciar (…) e Antônio Rogerio Campos dos Santos pelos crimes tipificados nos arts. 213 e 214 do CPB […]”; 
CONSIDERANDO do mesmo modo, ante a relevância da prova testemunhal, colhida em juízo (12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza), constantes às 
(fls. 366 – da mídia DVD-R), reproduzida no bojo do recurso de apelação 1046603-75.2000.8.06.0001 (2ª Câmara Criminal do TJCE), verifica-se que a 
vítima (à época com 17 (dezesssete) anos de idade) e as demais testemunhas foram uníssonas e coerentes, quanto à descrição do ocorrido no sentido de 
corroborarem com as acusações em desfavor do aconselhado. De outro modo, o acusado, não manteve a versão que apresentou na Delegacia de Polícia Civil; 
CONSIDERANDO que conforme pode-se constatar, do conjunto dos depoimentos supra, seja na fase inquisitorial (I.P nº 312-00188/2005, de Portaria nº 
00189/2005 – Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente), seja no processo-crime nº 1046603-75.2000.8.06.0001 (12ª Vara Criminal 
da Comarca de Fortaleza), e neste Processo Regular (CD), sob o pálio da ampla defesa e contraditório, conclui-se com clareza, como os fatos se desencade-
aram, desde o encontro do aconselhado com a vítima no Parque de Diversões até ser deixada durante a madrugada, na residência de uma prima; levando-se 
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em consideração os relatos da vítima e das testemunhas, os fatos ocorreram da seguinte forma: [1. Na noite do dia 09/03/2005, a vítima se encontrava em 
um Parque de Diversões, localizado na Av. Cel Carvalho, Barra do Ceará (Campo do Santos), onde se encontrou com sua prima, acompanhada do namorado 
desta e do aconselhado – ST BM Antônio Rogério Campos dos Santos. À época, a prima da vítima, namorava com o amigo do militar, enquanto este foi 
apresentado à vítima naquela noite, na ocasião, se divertiram em um bar próximo ao Parque, inclusive com ingestão de bebida alcoólica, conforme depoi-
mentos; 2. Empós, resolveram se deslocar para outro bar, agora, localizado na Rua Raimundo Bizarril, próximo às residências dos 2 (dois) acusados, acontece 
que posteriormente a prima da denunciante resolveu ir para sua casa, enquanto a vítima permaneceu no local. Após deixarem a prima da ofendida na sua 
residência, em um veículo pertencente ao aconselhado, os 2 (dois) retornaram ao bar, onde havia ficado a vítima, reencontrando-a; 3. Na sequência, após se 
divertirem e consumirem bebida alcoólica juntos, os 3 (três) resolveram se deslocar até uma lanchonete, acontece que durante o trajeto, a vítima teria solici-
tado para urinar, ocasião em que foi conduzida a uma casa, provavelmente localizada na Rua Raimundo Bizarril, onde foi estuprada; 4. Ante o constrangimento 
sofrido, na mesma madrugada após ser deixada em casa pelos 2 (dois) acusados, a vítima chorando, noticiou o ocorrido à sua prima e no dia seguinte por 
conta própria se deslocou até uma Delegacia de Polícia Civil com o fito de registrar um B.O contra os 2 (dois) acusados por estupro, acontece que na impos-
sibilidade de fazê-lo, por ser menor de idade, resolveu contar o que ocorrera para sua genitora; 5. Ato contínuo, ao tomar conhecimento do fato, e ser regis-
trado o B.O, foram realizados no âmbito da PEFOCE, 2 (dois) exames de corpo de delito, um, referente a possível estupro, o qual indicou: “(…) hímen 
reduzido e caránculas e sangue no introito vaginal (…)”, e outro, concernente a possível atentato violento ao pudor, o qual atestou: “(…) ânus com roturas, 
equimoses e edemas (…)”; 6. Logo em seguida, foi instaurado o Inquérito Policial nº 312-188/2005 (Portaria nº 189/2005 – Delegacia de Combate a Explo-
ração da Criança e do Adolescente), que resultou no indiciamento do militar e do seu amigo, nas tenazes do art. 213, caput, (estupro) c/c art. 226, I, (concurso 
de pessoas), ambos do CP, culminando posteriormente, na sua condenação na esfera da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, à pena em concreto e 
definitiva de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicando-se a lei penal vigente por ser mais favorável; 7. Irresignado, o aconselhado interpôs recurso 
de apelação, tendo a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reformado a decisão apenas para determinar a alteração do regime 
fechado para o semiaberto, mantendo-se inalterado o quantum da pena, conforme certidão datada de 21 de março de 2018, às fls. 362.]; CONSIDERANDO 
que tendo como peça informativa o sobredito Inquérito Policial, fora deflagrado no âmbito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, o processo 
criminal nº 1046603-75.2000.8.06.0001 (fls. 366), no qual o militar figurou como réu (conforme descrito outrora). Deste modo, verificou-se a continuidade 
da ação penal, uma vez que os elementos de provas colhidas no curso do procedimento inquisitorial foram considerados lícitos e suficientes para a decisão 
do Poder Judiciário, que culminou no recebimento da denúncia, e na condenação do aconselhado perante o Juízo supramencionado, nas tenazes do art. 213, 
caput (estupro – “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 
ato libidinoso”), c/c o art. 226, I (concurso de pessoas), ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicando-se a lei 
penal vigente por ser mais favorável, mantida em sede recursal (apelação), pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado do Ceará (fls. 362); 
CONSIDERANDO que no presente Conselho de Disciplina, a pretensão de acusatória deduzida na portaria tem substrato fático que se amolda tanto a tipos 
penais, como se enquadra em transgressões disciplinares. Não obstante essa projeção do mesmo fato em instâncias punitivas distintas, o processo disciplinar 
não se presta a apurar crimes propriamente ditos, mas sim averiguar a conduta do militar diante dos valores, deveres e disciplina de sua Corporação, à luz 
do regramento legal ao qual estão adstritos, bem como, a relevância social e consequência do seu comportamento transgressivo em relação à sociedade; 
CONSIDERANDO que analisando detidamente o caso concreto, é forçoso constatar que a reprovabilidade da conduta do ST BM Campos, pela sua destacada 
natureza ultrajante, atentando contra os direitos humanos fundamentais (in casu, a dignidade da pessoa humana), em estuprar uma adolescente, com então 
17 (dezessete) anos ao tempo do fato, em uma residência supostamente abandonada, em companhia de um amigo, após uma bebedeira, mediante a prática 
forçada de atos libidinosos, a fim de satisfazer sua lascívia (desejo sexual), denota incontornável incompatibilidade com a função militar estadual, a ensejar 
sanção disciplinar, razoável e proporcional ao bem jurídico aviltado, qual seja, a exclusão do Suboficial em tela, nos exatos termos do art. 23, II, “c”, da Lei 
nº 13.407/03; CONSIDERANDO que sem embargos, o conjunto probatório produzido nos autos revelou-se suficientemente coeso para viabilizar a conclusão 
de punição demissória em relação ao ST BM ANTÔNIO ROGÉRIO CAMPOS DOS SANTOS, posto também terem restado caracterizadas as transgressões 
tipificadas no art. 13, §1º, incs. XXX (ofender, provocar ou desafiar superior, igual ou subordinado hierárquico ou qualquer pessoa, estando ou não de serviço) 
e XXXII (ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos), todos da Lei nº 13.407/03, as quais, em sua totalidade, ensejaram um juízo por 
parte da Comissão Processante de que o ST BM CAMPOS é culpado integralmente das acusações e está incapacitado de permanecer nos quadros do CBMCE; 
CONSIDERANDO que de modo a exaurir a cognição e justificar a punição demissória, é pertinente pontuar que o poder disciplinar busca, como finalidade 
fundamental, velar pela regularidade do serviço público, aplicando, para tanto, medidas sancionatórias aptas a atingir tal desiderato, respeitando-se sempre 
o princípio da proporcionalidade e seus corolários (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito); CONSIDERANDO que respeitado o 
devido processo legal, restou plenamente demonstrado que o acusado incorreu, na medida da respectiva culpabilidade, em razão de no dia 09/03/2015, em 
companhia de outrem, ter constrangido uma adolescente, então com 17 (dezessete) anos de idade, a praticar ato libidinoso, caracterizando, inclusive, tipici-
dade material, quanto à conduta de estupro na forma consumada no âmbito criminal; CONSIDERANDO que o art. 33 do Código Castrense dispõe, in verbis, 
que: “nas aplicações das sanções disciplinares serão sempre considerados a natureza, a gravidade e os motivos determinantes do fato, os danos causados, a 
personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo ou o grau da culpa”; CONSIDERANDO que restou plenamente comprovado que o ST BM 
Campos, praticou a conduta descrita na exordial acusatória, fato inescusável, afrontando a dignidade sexual da vítima, descumprindo sua função de bombeiro 
militar, que é garantir a proteção da pessoa, visando sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade, na esfera de suas atribuições, 
dentro da estrita observância das normas jurídicas e das disposições do seu Código Disciplinar, seja na vida pública ou privada e não proceder de forma 
contrária. No mesmo sentido, os fatos ficaram mais que evidenciados, sem deixar qualquer dúvida sobre a autoria no que se refere à conduta descrita na 
exordial. Da mesma forma, a materialidade do delito também restou igualmente comprovada; CONSIDERANDO que em face do aconselhado ter sido 
condenado em processo-crime, nas tenazes do art. 213, caput, c/c o art. 226, I, todos do Código Penal, (estupro na forma consumada), à pena de 07 (sete) 
anos e 06 (seis) meses, de reclusão, ante a capitulação elencada, cabe discorrer que todas as formas de estupro são consideradas crime hediondo (tentado ou 
consumado). Nessa perspectiva, o termo “crime hediondo” surgiu pela primeira vez no ordenamento jurídico pátrio com a Constituição Federal de 1988, 
quando o legislador constituinte definiu que é necessário dar tratamento mais rígido, para crimes graves cometidos com requintes de crueldade e frieza. Assim 
dispõe o Texto Constitucional de 1988: “[…] Art. 5º, XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem […]”; CONSIDERANDO que da mesma forma, no campo jurídico, os crimes hediondos estão dispostos na Lei nº 8.072, 
de 1990, inclusive, são insuscetíveis de anistia, graça, indulto ou fiança, conduta de natureza, que se revela sórdida e repulsiva, violadora da dignidade humana, 
causadora de grande comoção e reprovação social: “[…] Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, 
de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados: V – estupro (art. 213, caput e § § 1º e 2º) […]”. Este também é o entendimento do 
STJ: “(…) 1. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime hediondo porque o bem 
jurídico tutelado é a liberdade sexual e não a integridade física ou a vida da vítima, sendo irrelevante, para tanto, que a prática dos ilícitos tenha resultado 
lesões corporais de natureza grave ou morte. 2. As lesões corporais e a morte são resultados que qualificam o crime, não constituindo, pois, elementos do 
tipo penal necessários ao reconhecimento do caráter hediondo do delito, que exsurge da gravidade mesma dos crimes praticados contra a liberdade sexual e 
merecem tutela diferenciada, mais rigorosa. Precedentes do STJ e STF.(…)” STJ. 3ª Seção. REsp 1110520/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
julgado em 26/09/2012 […]”; CONSIDERANDO que nessa esteira, conforme ressaltado, estupro, é o delito previsto no art. 213, caput, do CP, com a redação 
determinada pela Lei nº 12.015/2009. Dado que constitui grave atentado à liberdade sexual do indivíduo. De acordo com a redação do art. 213 do CP, cons-
titui crime de estupro a ação de: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso”. O novel dispositivo legal, portanto, abarcou diversas situações que não se enquadrariam na acepção originária do crime de 
estupro, o qual sempre tutelou a liberdade sexual da mulher, consistente no direito de não ser compelida a manter conjunção carnal com outrem. Conclui-se, 
portanto, que o estupro passou também a abranger a prática de qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal (coito anal, oral etc.). Interessante 
notar, que face a idade da ofendida, o legislador optou por agravar a reprimenda penal quando o estupro fosse praticado contra adolescente. Nesse sentido, 
diante das sequelas de ordem psíquica e emocional que marcam a vítima de crimes sexuais para o resto da vida, ainda que de forma invisível, sempre preva-
leceu o entendimento de que o estupro devia ser considerado hediondo nas modalidades simples e qualificada, pouco importando o fato de serem cometidos 
com violência real ou presumida. Logo, o estupro é crime hediondo em qualquer circunstância; CONSIDERANDO que revelou a prova que, no dia 09 de 
março de 2005, a vítima se encontrava em um Parque de Diversões, localizado na Av. Cel Carvalho, Barra do Ceará (Campo do Santos), onde encontrou sua 
prima, acompanhada do aconselhado – ST BM Campos e de um amigo deste. À época, a prima da vítima, namorava com o amigo do militar, enquanto este 
foi apresentado à vítima naquela noite. Na ocasião, inicialmente se divertiram em um estabelecimento (bar) próximo ao próprio Parque de Diversões, inclu-
sive com ingestão de bebida alcoólica. Empós, resolveram se deslocar para outro bar, agora, localizado na Rua Raimundo Bizarril, próximo às residências 
dos 02 (dois) acusados, acontece que posteriormente a prima da vítima resolveu ir embora, enquanto esta permaneceu no local. Na sequência, após deixarem 
a prima da vítima em casa, retornaram ao encontro da denunciante, e continuaram a consumir bebida alcoólica. Posteriormente, os 03 (três) resolveram se 
deslocar até uma lanchonete, acontece que durante o trajeto, a vítima teria solicitado para urinar, ocasião em que foi conduzida a uma casa, provavelmente 
localizada na Rua Raimundo Bezarril, onde fora estuprada; CONSIDERANDO que diante do caso concreto, verifica-se que o militar estadual percorreu o 
caminho contrário ao que determina o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (Lei nº 13.407/2003), 
ao que prestou compromisso de honra, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme disposição de bem cumpri-los; CONSIDE-
RANDO ainda, a importância dos depoimentos e dos demais elementos de provas obtidas durante a fase inquisitorial, haja vista ser este o momento em que 
a parte envolvida relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias em que ocorreram os fatos, sendo crucial para o seu esclarecimento; CONSIDERANDO 
que ante o conjunto probatório colhido, infere-se que o comportamento do acusado afetou o decoro bombeiro militar, portanto, no âmbito administrativo, as 
condutas apresentadas pelo processado extrapolaram os limites da compatibilidade com a função pública, ferindo o brio da classe; CONSIDERANDO que 
a conduta verdadeiramente comprovada e imputada ao aconselhado – ST BM Antônio Rogério Campos dos Santos, além de trazer evidentes prejuízos à 
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imagem da Instituição Bombeiro Militar do Ceará perante a sociedade, a qual espera uma conduta digna dos profissionais voltados à segurança pública, 
também serve de péssimo exemplo aos demais integrantes da Corporação, visto que o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará é órgão de defesa da sociedade, 
onde se exige dos seus integrantes ações exemplares; CONSIDERANDO que os valores protegidos pelo Direito Administrativo são distintos daqueles 
presentes na esfera penal. Os valores tutelados pelo Direito Penal são os mais relevantes e importantes para o convívio em sociedade. Enquanto os valores 
preservados na esfera administrativa, dizem respeito à atuação do agente público diante da Instituição a qual integra, conduta esta que deverá ter como 
objetivo comum, o interesse público; CONSIDERANDO que na perspectiva deontológica de regulação da conduta profissional, os efeitos de um ilícito 
podem ser potencializados e este caracterizado como infame quando praticado por militar estadual, que tem por juramento previsto no artigo 49, I, b) do 
Estatuto dos Militares Estaduais do Estado do Ceará: “Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, prometo regular minha conduta pelos preceitos 
da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço de bombeiro militar e à proteção 
da pessoa, visando à sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, mesmo com o risco da própria vida”. Desta forma, são considerados 
infamantes não necessariamente os delitos mais graves, mas aqueles que repercutem contra a dignidade da profissão, atingindo e prejudicando a imagem dos 
profissionais que se pautam segundo preceitos éticos. No mesmo sentido, são também tidos como infamantes os crimes que a Constituição considera inafian-
çáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, bem como os crimes hediondos – que se revestem de excepcional gravidade, seja pela natureza do bem jurídico 
ofendido ou pela condição da vítima, por quem o agente revela total desprezo, insensível ao sofrimento físico ou moral a que a submete, mormente pela 
própria confirmação da vítima, aliada à prova testemunhal acostada aos autos, revelando o cometimento das imputações constantes no bosquejo fático descrito 
na vestibular acusatória, e sua motivação calcada na lascívia; CONSIDERANDO que a lealdade, a constância, a honra e a dignidade humana são valores que 
não podem ser desrespeitados no dia a dia do bombeiro militar, sendo ainda dever do militar estadual cumprir a Constituição e as leis, assim como observar 
a legalidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal, atuando sempre com probidade, seja na vida pública e/ou privada; CONSIDE-
RANDO que em se tratando de militar graduado com vasta experiência profissional (atualmente com mais de 29 anos de serviço ativo), e na época dos fatos 
com aproximadamente 13 (treze) anos de serviço, como no caso dos autos, a infração disciplinar resta agravada, posto que mesmo tendo alcançado a esta-
bilidade no serviço público, o militar ainda apresenta comportamento não condizente com a atuação de um integrante da Instituição CBMCE, denotando sua 
incapacidade moral para permanecer nas fileiras da Corporação Militar Estadual, cujos princípios se reportam imprescindíveis. Do mesmo modo, a violação 
da disciplina militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Deve-se observar, ainda, que a condição de bombeiro 
do acusado torna o grau de culpabilidade muito maior, em virtude das missões constitucionais inerentes aos militares estaduais; CONSIDERANDO que todas 
as teses levantadas pela defesa devidamente analisadas e valoradas de forma percuciente, como garantia de zelo às bases estruturantes da Administração 
Pública, imanados nos princípios regentes da conduta desta, bem como aos norteadores do devido processo legal, não foram suficientes para demover a 
existência das provas que consubstanciaram as infrações administrativas em desfavor do acusado, posto que em nenhum momento o referido miliciano 
apresentou justificativa plausível para contestar as gravíssimas imputações que depõem contra sua pessoa; CONSIDERANDO que de acordo com os autos, 
restou patente que o aconselhado cometeu as condutas pelas quais foi instaurado o devido Processo Regular, onde ficou demonstrada a incompatibilidade 
do miliciano em permanecer nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, pois de seus integrantes se esperam homens e mulheres que 
mantenham a disciplina, o senso do dever e o firme propósito de cumprir valores e deveres militares estaduais com o intuito único de servir a sociedade, 
proteger a pessoa e o patrimônio, objetivos que não foram observados na conduta do militar aconselhado; CONSIDERANDO que no caso concreto dos autos, 
pelo acentuado grau de reprovabilidade da conduta, outra solução não se impõe como a adequada e, ao mesmo tempo, necessária, senão a pena capital, 
porquanto, diante da infração funcional de patente natureza desonrosa levada a efeito pelo ST BM Antônio Rogério Campos dos Santos, qualquer sanção 
diversa da demissória não atingiria o fim que orienta a própria razão de ser da atividade correcional disciplinar, pois não se admite que alguém que exerce o 
serviço de bombeiro militar, com a missão de proteger a pessoa, visando à sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, mesmo com 
o risco da própria vida, aja de maneira tão repugnante. Nesse contexto, as provas autorizam concluir, com o grau de certeza exigido para imposição de 
reprimenda disciplinar, que a falta funcional, tal qual deduzida na Portaria, foi realmente praticada pelo acusado, conforme as individualizações já motivadas; 
CONSIDERANDO que no caso em tela, é incontroverso que o ST PM Campos, no dia 09/03/2005, com animus abutendi, conduta que vai além da mera 
importunação, atingindo a liberdade sexual da ofendida, impelido pela pura satisfação da lascívia, em concurso de agentes, praticou ato libidinoso mediante 
violência contra a adolescente de iniciais C.S.A, à época, com 17 (dezessete) anos de idade, fato ocorrido no contexto de uma bebedeira, logo após se conhe-
cerem, a qual fora levada para uma casa (localização não identificada), onde foi consumado o ato sexual; CONSIDERANDO portanto, presentes a materia-
lidade e autoria transgressiva, estreme de dúvidas, a punição disciplinar capital é medida que se impõe, posto que os elementos colhidos durante a instrução 
formaram um robusto conjunto probatório, no sentido da comprovação da culpabilidade do acusado da conduta disposta no raio apuratório; CONSIDERANDO 
que o comportamento de um militar estadual, sob o ponto de vista disciplinar, abrange o seu proceder na esfera pública e particular, de forma que, um inte-
grante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará sempre sirva de exemplo, tanto no âmbito social/moral, como no disciplinar. Desta maneira, a 
conduta do acusado afetou frontalmente o pundonor da classe, alcançando a seara da desonra, revelando que lhe falta condições morais, essenciais ao exer-
cício da função bombeirística, ou seja, de permanecer no CBMCE; CONSIDERANDO que âmbito da CBMCE, o sentimento do dever, o pundonor militar 
e o decoro da classe, impõem, a cada um dos seus integrantes, conduta moral e profissional irrepreensível, com observância aos preceitos dispostos na Lei 
nº 13.407/2003. Nessa perspectiva, o comprovado comportamento do acusado, conforme restou elucidado nos autos, impõe a exclusão do mesmo dos quadros 
da Corporação, pois tal conduta provoca descrédito à Instituição Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, constituindo atitude totalmente contrária aos seus 
princípios; CONSIDERANDO que conforme os assentamentos funcionais do bombeiro militar ST BM Antônio Rogério Campos dos Santos, acostados aos 
autos às fls. 84/88, constata-se que este ingressou no CBMCE em 04/05/1992, atualmente com mais de 29 (vinte e nove) anos de serviço ativo, com o registro 
de 4 (quatro) elogios, sem punições, encontrando-se no comportamento EXCELENTE; CONSIDERANDO que não se vislumbrou neste processo qualquer 
óbice ou vício de formalidade, de modo que, por isto, concordo com a pertinente análise feita pelo Sr. Orientador da então Célula de Disciplina Militar – 
CEDIM/CGD, (fls. 418), corroborada pela Coordenação de Disciplina Militar – CODIM/CGD (fls. 419); CONSIDERANDO que a Autoridade Julgadora, 
no caso, o Controlador Geral de Disciplina, acatará o Relatório da autoridade processante (sindicante ou comissão processante), salvo quando contrário às 
provas dos autos, consoante descrito no Art. 28-A, §4° da Lei Complementar n° 98/2011; RESOLVO: a) Acatar, o Relatório Final da Comissão Processante 
(fls. 392/416) e punir o militar estadual ST BM ANTÔNIO ROGÉRIO CAMPOS DOS SANTOS – M.F. nº 104.432-1-0, com a sanção de DEMISSÃO 
nos moldes do Art. 23, inc. II, alínea “c”, c/c Art. 33, em face da prática de atos que revelam incompatibilidade com a função militar estadual, (a saber, prática 
de atos libidinosos não consentidos contra adolescente, conforme descrito na exordial), comprovado mediante Processo Regular, haja vista a violação aos 
valores militares contidos no Art. 7º, incs. IV, VI, IX, X e XI, bem como a violação dos deveres consubstanciados no Art. 8º, incs. II, V, XV, XVIII, XXIII, 
XXVII e XXXII, caracterizando, assim, a prática das transgressões disciplinares capituladas no Art. 12, § 1º, incs. I e II, e § 2º, incs. II e III, c/c o Art. 13, § 
1º, incs. XXX e XXXII, do Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (Lei nº 13.407/2003). Nessa toada, merece 
destaque o que fora mencionado outrora a respeito do acórdão proferido no âmbito da 2ª Câmara Criminal/TJCE (fls. 350/361 e fls. 366 – mídia DVD-R), 
concernente à apelação criminal nº 1046603-75.2000.8.06.001, que considerou insustentável a tese da negativa de autoria lastreada na suposta fragilidade 
ou insuficiência de prova, porquanto a prova mostra-se irrefutável, a partir dos depoimentos das testemunhas até se chegar à robustez das declarações sinceras 
e seguras da vítima. Pontuou ainda, que a fala da vítima, ao longo da instrução probatória destitui, por completo, a frágil versão do acusado. Pois, mostrou-se 
a vítima muito segura e serena no seu relato, não hesitando em momento algum sobre os fatos ocorridos, percebendo-se consistência nas suas declarações, 
com perfeita coerência e compatibilidade entre as declarações prestadas e as relatadas na fase inquisitorial e no processo penal. Demais disso, registrou que 
a linha defensiva do então apelante não encontrava nenhuma ressonância no enredo fático probatório, quer pela prova pericial, quer pelas declarações firmes, 
serenas e coerentes da vítima, quer pela uníssona prova testemunhal produzida, não militando portanto nenhuma prova que corroborasse com a pretensa 
defesa do apelante, reformando-se a sentença de primeiro grau, apenas para determinar a alteração do regime fechado para o semiaberto e mantendo inalte-
rada a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos exatos termos da sentença de 1º grau; b) Nos termos do art. 30, caput da Lei 
Complementar 98/2011, de 13/06/201, caberá recurso, em face desta decisão no prazo de 10 (dez) dias corridos, dirigido ao Conselho de Disciplina e Correição 
(CODISP/CGD), contados a partir do primeiro dia útil após a data da intimação pessoal do acusado ou de seu defensor, segundo o que preconiza o Enunciado 
n° 01/2019-CGD, publicado no DOE n° 100 de 29/05/2019; c) Decorrido o prazo recursal ou julgado o recurso, a decisão será encaminhada à Instituição a 
que pertença o servidor para o imediato cumprimento da medida imposta; d) Da decisão proferida pela CGD será expedida comunicação formal determinando 
o registro na ficha e/ou assentamentos funcionais do servidor. No caso de aplicação de sanção disciplinar, a autoridade competente determinará o envio 
imediato a esta Controladoria Geral de Disciplina da documentação comprobatória do cumprimento da medida imposta, em consonância com o disposto no 
Art. 34, §7º e §8º, Anexo I do Decreto Estadual nº. 33.447/2020, publicado no D.O.E CE nº 021, de 30/01/2020, bem como no Provimento Recomendatório 
nº 04/2018 – CGD (publicado no D.O.E CE nº 013, de 18/01/2018). PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. CONTROLADORIA GERAL DE 
DISCIPLINA – CGD, em Fortaleza, 25 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 5º, inciso I, da Lei Complementar n° 98, de 13 de junho de 
2011 c/c Art. 32, inciso I da Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003 e, CONSIDERANDO os fatos constantes do Conselho de Disciplina registrado sob 
o SPU n° 17510161-2, instaurado sob a égide da Portaria CGD nº 760/2018, publicada no D.O.E. CE nº 166, de 04 de setembro de 2018, noticiando acerca 
da conduta do policial militar 1º SGT PM RAIMUNDO ESTEVÃO LIMA DE SÁ, o qual, quando de serviço no dia 09 de junho de 2017, por volta das 
09h00min, no Município de Parambu/CE, ao atender uma ocorrência de violência doméstica perpetrada por Antônio Cristiano do Nascimento contra a sua 
companheira,  Cícera Menea do Nascimento, localizou na residência onde o casal se encontrava, uma espingarda artesanal. Apesar disso, a referida espingarda 
não fora apresentada na Delegacia de Polícia local, para adoção das medidas cabíveis, tendo o aconselhado, em tese, entregue a mencionada arma de fogo a 
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Francisco Martins de Moura para guardá-la na sua residência, naquela urbe. Somente dias depois, através de denúncias, a espingarda em comento fora 
encontrada na casa de Francisco Martins de Moura, ocasião em que este fora autuado em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo de uso permi-
tido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), enquanto o aconselhado foi indiciado por prevaricação (art. 319 do CPB). Por sua vez, por tais fatos fora instaurado 
Inquérito Policial Militar (Portaria nº 004/2017-IPM), cujo parecer fora de indiciamento por supostas práticas de crime militar; CONSIDERANDO que 
durante a produção probatória, o aconselhado foi devidamente citado às fls. 134/135, apresentou Defesa Prévia às fls. 140/141. Por sua vez, foram ouvidas 
06 (seis) testemunhas arroladas pela comissão processante, às fls. 165/166, 167/168, 169, 170/171, 172/173 e 188/189, e foram ouvidas 03 (três) testemunhas 
indicadas pelas defesas, às fls. 196/197, 198 e 199/200. Em seguida, o aconselhado foi interrogado às fls. 361/363, e apresentou as Razões Finais às fls. 
371/388; CONSIDERANDO o termo de fls. 165/166, prestado por Francisco Martins de Moura, no qual afirmou que residia próximo ao local onde se dera 
a ocorrência. Relatou que estava em sua residência quando o aconselhado chegou e lhe mostrou uma espingarda, oferecendo-a no sentido de vendê-la. 
Respondeu-lhe que não tinha interesse de comprar a espingarda oferecida, momento em que o aconselhado pediu para que guardasse a referida arma em sua 
casa, pois posteriormente viria buscá-la. Afirmou não ter conhecimento de que guardar uma arma poderia ser caracterizado como crime. Afirmou ter ficado 
com a arma em sua residência por cerca de duas semanas. Alegou não saber que a arma apresentada pelo aconselhado era proveniente de uma ocorrência 
policial; CONSIDERANDO que a testemunha das fls. 167/168, Cícera Menea do Nascimento, afirmou ser  irmã de Cristiano, e que à época dos fatos este 
residia com a sua companheira na casa de sua genitora, a Sra. Maria José Vieira do Nascimento. Disse que um dos policiais militares entrou na residência e 
encontrou uma espingarda embaixo de um colchão, contudo não soube informar a quem pertencia a arma. Afirmou que os policiais que atenderam a ocorrência 
saíram da residência da genitora da declarante conduzindo o casal que estava em desavença bem como a espingarda. Não soube informar o que ocorreu 
posteriormente à prisão de seu irmão, tendo este retornado cerca de trinta minutos depois de ter sido conduzido pelos policiais militares; CONSIDERANDO 
o termo da testemunha Maria José Vieira do Nascimento (fls. 169), no qual afirmou que seu filho Cristiano estava morando juntamente com sua esposa há 
pouco tempo em sua residência. No dia dos fatos, houve uma briga entre Cristiano e sua ex-companheira, e que em virtude dessa briga foi acionada uma 
viatura da Polícia Militar para o local. Não soube informar quem acionou a viatura, contudo confirmou que viatura era composta por dois policiais militares. 
Destacou que um dos policiais entrou em sua residência e em seguida saiu mostrando uma espingarda dizendo: “e essa espingarda?”; CONSIDERANDO o 
termo da testemunha Antônio Cristiano do Nascimento (fls. 172/173), no qual afirmou que havia brigado anteriormente com sua esposa quando chegou ao 
local uma viatura com dois policiais, sendo um deles de nome Gilberto, o qual passou a discutir com o declarante. Ratificou que a referida arma era de sua 
propriedade. Confirmou que foi conduzido juntamente com sua companheira no interior da viatura, mas não foi para a delegacia, sendo liberado no caminho. 
Negou que os policiais tenham lhe exigido quantia em dinheiro para que não fosse para a delegacia ou para lhe devolver a arma; CONSIDERANDO o termo 
da testemunha das fls. 188/189, oficial superior da PMCE, no qual afirmou que tomou conhecimento através do Delegado de Polícia Civil de Parambu, sobre 
uma denúncia de que havia uma arma de fogo numa residência naquela cidade. Em seguida, o depoente se deslocou até a referida residência onde manteve 
contato com o morador, tendo este relatado que havia guardado a referida arma (espingarda artesanal), por ordem do aconselhado. Afirmou que o aconselhado, 
quando indagado pelo depoente sobre o motivo pelo qual havia deixado a espingarda na casa de Cristiano, não forneceu nenhuma razão convincente; CONSI-
DERANDO os termos das testemunhas indicadas pela defesa (fls. 196/197, 198 e 199/200), nos quais afirmaram que não estavam presentes no momento 
dos fatos, declarando que tomaram conhecimento por meio de conversas com terceiros, contudo elogiaram a boa conduta profissional do aconselhado; 
CONSIDERANDO que em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, o aconselhado (fls. 361/363) afirmou que: “[…] QUE ratifica os termos prestados em 
sede de Inquérito Policial no dia 04/07/2017, na Delegacia Municipal de Policia Civil de Parambu; QUE narra aconselhado que no dia dos fatos se encontrava 
de serviço no policiamento ostensivo do referido município; QUE o interrogado salienta que um dos motivos pelo qual deixou a arma apreendida na ocorrência 
atendida por ele naquele dia, fora em razão da precariedade da viatura, posto que a mesma não baixava os vidros, bem como o permanente do destacamento 
local era uma pessoa civil, sendo que o interrogado não achou seguro deixar na reserva de armamento, além do que as chaves da reserva de armamento 
ficavam na posse do comandante ou do subcomandante daquela unidade militar; QUE por tais motivos deixou a arma para pegar em momento oportuno; 
QUE em relação a ocorrência Maria da Penha, o interrogado afirma que não deu voz de prisão ao acusado pelo fato de que a suposta vitima não querer 
representar contra seu companheiro, bem como pelo fato de que este (Cristiano) negou que arma encontrada seria de sua proprietário; QUE também o fato 
de que o pai do Sr Cristiano ser uma pessoa bastante idosa; QUE quando pediu para o Sr Martins guardar a arma de fogo (espingarda artesanal), em nenhum 
momento ofereceu-a para que este a comprasse; QUE por se tratar de um final de semana, o interrogado não achou prudente repassar a referida arma para 
as equipes de serviço que o rendiam; [...] QUE o interrogado conhecia o Sr Martins, e que este era uma pessoa de bem e, embora saiba que errou, o fez na 
tentativa de resguardar de possíveis problemas com a dita arma, pois a sua intenção era de ir apanhá-la na sua folga e encaminhá-la para a Delegacia para as 
providencias cabíveis; QUE no entanto não registrou tal situação em livro próprio da Companhia, mas em nenhum momento quis se apropriar da mencionada 
espingarda; QUE o fato de tratar-se de uma arma artesanal, o interrogado acreditou que o fato de guardá-la não lhe acarretaria tão sérios problemas; QUE 
ressalta que na sua vida profissional já realizou inúmeras apreensões de armas de fogo; QUE pelos fatos ora apurados o interrogado respondeu a um IPM, 
no que fora indiciado; QUE não respondeu anteriormente nenhum procedimento administrativo na sua Companhia (Parambu) concernentes aos fatos em 
apuração [...]”; CONSIDERANDO que em sede de Razões Finais (fls. 371/388), a defesa negou as acusações em desfavor do aconselhado. Em síntese, 
reiterou os argumentos apresentados pelo próprio aconselhado em sua autodefesa. Argumentou que o aconselhado está sendo processado em razão do aten-
dimento de ocorrência em contexto da Lei Maria da Penha, como também em razão de apreensão de arma de fogo de uso permitido, porém que estaria restado 
contextualizada na ocorrência, de forma favorável ao aconselhado, a incidência de estado de necessidade. Alegou, outrossim, a incidência de causas de 
justificação previstas no art. 34, incs. I e II, da Lei nº 13.407/2003, “motivo de força maior ou caso fortuito” e “em preservação da ordem pública ou do 
interesse coletivo”, respectivamente. Por fim, requereu a absolvição do aconselhado, com o consequente arquivamento do feito; CONSIDERANDO que no 
Relatório Final nº 105/2019 (fls. 392/403), em suma, a comissão processante sugeriu aplicação de sanção diversa da demissão nos seguintes termos: “[…] 
Nas ALEGAÇÕES FINAIS o nobre defensor se manifesta no caso presente, que, no contexto probatório dos autos, as provas não se mostram coesas e afinadas 
no sentido de atestar que o aconselhado tenha deveras cometido as acusações impostas na portaria inicial. Isto posto, a defesa pugnou pela absolvição do 
SGT PM SÁ e o consequente arquivamento do referido processo regular, defendendo, sobremaneira, que o aconselhado não agiu de má-fe, e sim em preser-
vação à ordem pública e do interesse coletivo, a fim de evitar um mal maior. Ora, esta alegativa, em hipótese alguma deve prosperar, pois ao longo da instrução 
processual, observou-se uma série de incongruências que merecem ser consideradas. Primeiramente, justificativa nenhuma alberga um policial militar, com 
mais de 26 (vinte e seis) anos de ativo serviço, entender que seria prudente guardar uma arma de fogo (espingarda soca-soca, cujo poder de letalidade fora 
atestado em laudo pericial, fls. 317 a 320) em residência de terceiros, além do que esta fora encontrada durante ocorrência policial. Ao longo da instrução 
processual, verificou-se que o SGT PM SÁ modificou as inúmeras versões apresentadas […]. Em sede de Investigação Preliminar, às fls. 72, o SGT PM SÁ 
nega haver encontrado a referida arma. […] Já em sede deste Conselho de Disciplina, o aconselhado quando interrogado às fls. 361, volta a afirma que 
encontrou, sim, uma espingarda artesanal. Observa-se, pois, que o aconselhado mentiu deslavadamente; um verdadeiro acinte à nossa inteligência, talvez 
acreditando que os vários processos seriam incomunicáveis. b) Ao salientar que resolveu guardar a arma de fogo (Espingarda artesanal, coronha de madeira, 
com o sistema socador) na residência do   Francisco Martins de Moura, o qual foi autuado em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo de uso permi-
tido, por questões de segurança e prudência, nos leva a analisar, que em nenhum momento anteriormente, o SGT PM SÁ alegou tais questões, como preca-
riedade da viatura; desconfiança de que o Permanente do Destacamento de Parambu-CE era uma pessoa civil e não gozava de confiabilidade; inexistência 
das chaves da Reserva de Armamento naquele final de semana, posto que as mesmas ficavam com o comandante; Inclusive, quando da oitiva do então 
Comandante do Aconselhado, o [...] (fls. 188/189) este ressalta que, ao indagar o SGT PM SA  sobre o real motivo de haver deixado a espingarda na casa 
do   Francisco Martins, o graduado não respondeu nenhuma razão convincente; c) Também deve ser levado em consideração o mal trabalho de ambos (SGT 
PM SÁ e SD PM GILBERTO, motorista da viatura) no atendimento da ocorrência de Lei Maria da Penha, porquanto segundo a genitora do suposto agressor, 
a Sra Maria José Vieira do Nascimento (fls. 169), esta, além de afirmar que a espingarda era do seu filho, não sabe explicar o motivo pelo qual o seu filho, 
Sr. Cristiano, não ficou preso, embora tenha sido conduzido na Viatura PM comandada pelo aconselhado. Mais grave ainda é referida senhora dizer que, 
quando o seu filho retornou para casa, instantes depois, exigiu-lhe a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que pudesse entregar aos policiais que o 
liberaram. Então, surge uma pertinente indagação: Por que liberaram o Sr. Cristiano, sendo que a espingarda soca-soca fora encontrada na residência onde 
o mesmo, à época morava com a sua companheira, e ainda confessa ser o proprietário da dita arma? Sobejam indícios, portanto, que  o SGT PM RAIMUNDO 
ESTEVÃO LIMA DE SÁ - MF.: 108.152-1-5, ao atender a mencionada ocorrência, utilizou-se indevidamente da condição de militar para angariar benefícios 
e facilidades pessoais, ferindo, assim, o bom nome da Instituição e de seus componentes, deixando de primar pelos valores e deveres éticos, denegrindo e 
desgastando a imagem de todos. […] Voltando-se ao contido na portaria inaugural temos um filtro da motivação que leva a comissão processante a concluir 
pela culpa, em parte, do aconselhado, sendo que a defesa não trouxe, tese comportamental ou jurídica capaz de modificar o entendimento firmado pela 
comissão com base nas provas colhidas durante a instrução processual, o que levou esta comissão a considerar o militar culpado das acusações que lhe foram 
imputadas na portaria instauradora deste Conselho de Disciplinar. […] Cumpre aqui salientar que a atitude do aconselhado, em guardar a arma de fogo 
(espingarda), na residência do Sr. Francisco Martins de Moura, poderia ter ocasionado uma situação de piores proporções, porquanto este senhor, que inclu-
sive foi indiciado em inquérito policial, poderia ter utilizado referida arma de fogo para praticar alguma conduta ilícita. Quer seja um erro intencional ou 
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desidioso, a verdade é que o SGT PM SÁ demonstrou falta de compromisso, descaso, despretensão, ignorando as regras. […] Insta ressaltar que o SD PM 
GILBERTO SILVA VIANA FILHO MF. 304.421-1-3, após ser submetido a um Procedimento Administrativo (fls.85 a 94), fora punido disciplinarmente 
(fls. 105), enquanto, conforme o Inquérito Policial Militar (fls. 206 a 358), ambos foram INDICIADOS. […] Assim, constatadas as transgressões, restou 
decidido DE FORMA UNÂNIME, na conformidade do art. 98, da Lei nº 13.407/03 (Código Disciplinar PM/BM), que o SGT PM RAIMUNDO ESTEVÃO 
LIMA DE SÁ -MF.: 108.152-1-5: I – culpado, em parte, das acusações constantes da Portaria nº 166/2018-CGD e do libelo acusatório, em razão da culpa-
bilidade aqui suficientemente demonstrada. II – não estar incapacitado de permanecer no serviço ativo da Corporação da Polícia Militar do Ceará. Conforme 
Certidão da Vara Única da Comarca de Parambu-CE (fls. 181), INEXISTE processo criminal em desfavor do aconselhado. Oportuno destacar que a Justiça 
Comum declinou da competência, repassando para a Justiça Militar o suposto crime de Prevaricação (art. 319 do CPB)”. (grifou-se); CONSIDERANDO 
que no Despacho nº 3552/2019 (fls. 405/406) o Orientador da CEPREM/CGD pontuou as seguintes diligências a serem realizadas: “[...] 3. Do que foi anali-
sado, infere-se que a formalidade pertinente ao feito restou atendida. 4. Em conformidade com o art. 21, IV, do Decreto 31.797/2015, discordo quanto ao 
entendimento da comissão processante no tocante a culpabilidade somente em parte do aconselhado, referente ao art. 98, § 1°, I. 4.1. Verificou-se, ainda, 
nesta orientação, que na justiça militar o aconselhado foi denunciado por infração ao art. 303 do Código Penal Militar (peculato), e não no art. 319 do Código 
Penal (prevaricação), conforme inicialmente fora indiciado. 4.2. Outro ponto a ser levado em consideração é que, nesta ação penal, consta também a denúncia 
em desfavor do SD PM Gilberto Silva Viana Filho. Entretanto, segundo consta no relatório final, este já fora punido disciplinarmente, o que impediria a 
instauração de outro procedimento disciplinar ou de aditamento (princípio do bis in idem). Apesar de que a documentação juntada que comprovaria a punição, 
constante às fls. 77/84 e 105, a meu ver, é insuficiente para se ter a exata comprovação da sanção aplicada, diligência esta que deve ser realizada. 4.3. Diante 
dessas considerações, sugiro o retorno dos autos à Comissão para: 4.3.1. Solicitar cópia do Processo Criminal na Auditoria Militar visando subsidiar a 
manutenção ou mudança do juízo determinado pelo art. 98, § 1°, II. 4.3.2. Solicitar cópia da ficha funcional atualizada do SD Gilberto a fim de se dirimir a 
dúvida sobre a punição aplicada, ou não”. Neste sentido, o coordenador da CODIM”; CONSIDERANDO que após a conclusão das diligências, em sede de 
Razões Complementares (fls. 421/425), a defesa do aconselhado reiterou os argumentos e requerimentos anteriormente expostos, momento em que ressaltou 
que as diligências complementares corroboraram com as alegações defensivas apresentadas; CONSIDERANDO que no Relatório Complementar (fls. 
427/429), a comissão processante reforçou a sugestão de punição diversa da demissão, bem como destacou a punição disciplinar no âmbito da PMCE, nos 
mesmos fatos, ao SD PM Gilberto Silva Viana Filho, o qual se encontrava na equipe do aconselhado durante a ocorrência: “[…] No sentindo de cumprir os 
Despachos do senhor Orientador da CEPREM e Coordenador da CODIM, fora contatado com a Unidade Militar do Sd PM Gilberto Silva Viana Filho 
(2ªCia/13ºBPM), a qual enviou a esta Comissão Processante o Resumo de Assentamentos da referida praça (fls. 410 a 412), onde consta a punição disciplinar 
de 04 (quatro) dias em desfavor deste, publicada em Boletim Interno nº 010/2018 (Procedimento Disciplinar nº 002/2018). Consta também Reconsideração 
de Ato perpetrada pelo Sd Gilberto, cujo parecer fora de Indeferimento. Prosseguindo-se ao cumprimento das diligências, juntou-se mídia contendo cópia 
do Processo Criminal Militar nº 0019220-12.2018.8.06.0001 (fls. 416), em trâmite na Justiça Militar do Estado do Ceará, onde o Ministério Público Militar 
Estadual ofereceu Denúncia em desfavor do aconselhado e do soldado retromencionado (Peculato - art. 303 do Código Penal Militar c/c art. 53 do CPM). 
Desta forma, o defensor legal foi intimado para a apresentação de suas manifestações (fls. 417), apresentando-as em tempo hábil, nas quais reitera, em todos 
os termos, as Alegações Finais inseridas às fls. 371 usque 388 , expressando de modo veemente a ABSOLVIÇÃO do aconselhado e o consequente arquiva-
mento do feito (fls. 421 a 425). Com base no que fora devidamente apurado nestes autos de Conselho de Disciplina, esta trinca processante mantém o parecer 
anteriormente exarado no Relatório Final (fls. 392 usque 403), qual seja, o da aplicação de sanção disciplinar não demissória ao SGT PM RAIMUNDO 
ESTEVÃO LIMA DE SÁ, tendo em vista haver violado valores e deveres militares estaduais, transgredindo normas que regem o Código Disciplinar PM/
BM do Estado do Ceará. 2. CONCLUSÃO Isto posto, cumpridas as diligências complementares, restou decidido DE FORMA UNÂNIME, na conformidade 
do art. 98, § 1º, I e II da Lei nº 13.407/03 (Código Disciplinar PM/BM), que o SGT PM RAIMUNDO  ESTEVÃO LIMA DE  SÁ - MF.: 108.152-1-5: I – É 
culpado das acusações constantes da Portaria nº 760/2018-CGD e na citação, visto a culpabilidade demonstrada e esboçada no Relatório Conclusivo (fls. 392 
usque 403); II – Não está incapacitado de permanecer na Polícia Militar do Estado do Ceará, devendo-lhe ser aplicada reprimenda disciplinar diversa da 
demissão pelo cometimento de transgressões disciplinares, expressando-se, destarte, o parecer anteriormente emitido por esta Comissão [...]”. (grifou-se); 
CONSIDERANDO que em sequência o Orientador da CEPREM/CGD, no Despacho nº 5243/2019 (fl. 431), encaminhou os autos para o Coordenador de 
CODIM/CGD, tendo este, no Despacho nº 5250/2019 (fl. 432), ratificado o entendimento quanto à aplicação de sanção disciplinar diversa da demissão; 
CONSIDERANDO que consta à fl. 14 o Auto de Apresentação e Apreensão referente ao Inquérito Policial nº 521 – 41/2017, descrevendo a arma de fogo 
dos fatos em questão como “ESPINGARDA – Calibre:  indefinido Marca: ARTESANAL Qtde: 1UN Complemento: ARMA DE FABRICAÇÃO ARTE-
SANAL DE CORONHA DE MADEIRA, COM O SISTEMA SOCADOR”; CONSIDERANDO que o Laudo de Exame em Arma de Fogo nº 15318-07/2017B 
(fls. 317/320) confirmou que a espingarda artesanal (“soca-soca”), de calibre 12, estava apta para efetuar disparos e que poderia ser utilizada, assim como 
“ofender a integridade física de alguém por arremesso de balim ou balote”; CONSIDERANDO que o outro policial militar envolvido nos fatos, o SD PM 
Gilberto Silva Viana Filho, fora punido no âmbito da PMCE com 04 dias de permanência disciplinar, conforme Nota para Boletim das fls. 93 e Solução de 
Reconsideração de Ato (fls. 105), com informação confirmada pelo Resumo de Assentamentos do SD PM Gilberto Silva Viana Filho (fls. 410/412), impe-
dindo, assim, a instauração em desfavor do SD PM Gilberto Silva Viana Filho de outro processo disciplinar ou de aditamento da Portaria deste Conselho de 
Disciplina (princípio “non bis in idem”);  CONSIDERANDO que em consulta pública ao site e-Saj do TJCE, ressalvada a independência das instâncias, em 
razão da ocorrência supramencionada, o aconselhado figura como réu na Ação Penal nº. 0019220-12.2018.8.06.0001 – Auditoria Militar do Estado do Ceará, 
por infração ao art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, constando também como réu o SD PM Gilberto Silva Viana Filho, estando o 
processo atualmente em fase de instrução; CONSIDERANDO que pelo conjunto probatório carreado aos autos, mormente, os testemunhos acima referen-
ciados, a apreensão da arma de fogo artesanal, o laudo pericial realizado na referida arma, bem como o próprio interrogatório do aconselhado, fora possível 
verificar que restou demonstrado de modo inequívoco que o aconselhado liberou o suspeito sem ter competência legal para isso, não apresentando-a à 
autoridade policial, tampouco apresentando a arma de fogo artesanal que foi encontrada durante a ocorrência. Ao contrário disso, atuou de forma oposta às 
normas legais, deixando a arma de fogo que fora encontrada na casa de um terceiro, o qual dias depois acabou por ser preso em flagrante por posse irregular 
de arma de fogo de uso permitido; CONSIDERANDO que o próprio aconselhado admitiu em sua autodefesa que deixou de apresentar o suspeito à autoridade 
policial por desinteresse da suposta vítima na representação da violência doméstica, o que não se justifica haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI 4424, definiu que o crime de lesão corporal praticado contra a mulher em ambiente doméstico é processado mediante ação 
penal pública incondicionada. Além disso, por também verificar a posse irregular da arma de fogo artesanal deveria ter apresentando o suspeito e a referida 
arma à autoridade policial para as providências legais cabíveis, não havendo competência do aconselhado para liberá-lo na ocorrência, tampouco para 
resguardar a arma artesanal na casa de terceiros, não apresentando qualquer justificativa plausível para tal conduta. Logo, corroboram-se as demais provas 
juntadas aos autos que, de forma inconteste, o aconselhado praticou as condutas transgressivas descritas na Portaria deste Conselho de Disciplina; CONSI-
DERANDO que cabe registrar que, no ordenamento Jurídico Brasileiro, predomina a independência parcial das instâncias. Assim, a Administração Pública 
poderá aplicar sanção disciplinar ao servidor, mesmo se ainda em curso ou não ação judicial a que responde pelo mesmo fato. Isto porque o feito adminis-
trativo não se sujeita ao pressuposto de prévia definição sobre o fato na esfera judicial. Desse modo, em princípio, não há necessidade de se aguardar o 
desfecho de um processo em outra esfera para somente depois apenar um servidor pelo cometimento de falta funcional tão grave, ressaltando-se a inveros-
similhança das alegações apresentadas pelo aconselhado e por sua defesa frente as provas juntadas aos autos; CONSIDERANDO os assentamentos funcio-
nais do aconselhado (fls. 330/333), verifica-se que o referido aconselhado foi incluído na corporação no dia 09/03/1994, possui 07 (sete) elogios por bons 
serviços prestados, estando atualmente no comportamento Excelente (conforme consulta ao SAPM da PMCE); CONSIDERANDO, por fim, que a autoridade 
julgadora, no caso o Controlador Geral de Disciplina, acatará o relatório da autoridade processante (sindicante ou comissão processante), salvo quando 
contrário às provas dos autos, consoante descrito no Art. 28-A, §4°  da Lei Complementar n° 98/2011; CONSIDERANDO que faz-se imperioso salientar 
que a douta Procuradoria Geral do Estado, em atenção à consulta solicitada pela Polícia Militar do Ceará, através do Viproc nº 10496900/2020, no tocante 
a aplicação das sanções disciplinares de permanência e custódia disciplinares, após o advento da Lei Federal nº 13.967/2019, exarou o seguinte entendimento, 
in verbis: “(…) A interpretação alternativa (total revogação das sanções de permanência disciplinar e custódia disciplinar) seria absurda, uma vez que impos-
sibilitaria a sanção por faltas médias e por faltas graves para as quais não caiba demissão ou expulsão, relaxando indevidamente a disciplina constitucional-
mente exigida dos militares (art. 42, caput, da CRBF). Por todo o exposto, permite-se concluir que, a partir de 27/12/2020, (1) não pode mais haver restrição 
à liberdade dos militares estaduais em decorrência da aplicação das sanções de permanência disciplinar e custódia disciplinar, mesmo que aplicadas em data 
anterior; (2) pode haver aplicação das sanções de permanência disciplinar e custódia disciplinar, nas hipóteses do art. 42, I, II e III, da Lei estadual 13.407/2003, 
com todos os efeitos não restritivos de liberdade daí decorrentes (...)” (sic). grifou-se. Nessa toada, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Executivo 
Assistente da PGE, ratificou o entendimento acima pontuado, contudo, destacou a seguinte ressalva, in verbis: “(…) No opinativo, o d. consultor traz alguns 
exemplos desses efeitos que se mantém hígidos. Um desses efeitos que entende ainda prevalecer consiste na perda da remuneração do militar pelos dias de 
custódia, estando essa previsão albergada no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 13.407/2003, que estabelece que, ‘nos dias em que o militar do Estado permanecer 
custodiado perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação, inclusive o direito de computar o tempo da pena para 
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qualquer efeito’. Para exame fiel do tema sob o novo prisma legal, crucial é não confundir efeitos da sanção custódia disciplinar, estes, sim, passíveis de 
subsistir se não implicarem restrição ou privação da liberdade do militar, com consequências legais que vêm à baila não propriamente por conta da custódia 
disciplinar, mas, sim, da privação ou restrição de liberdade dela decorrente. Este parece ser o caso justamente da perda da remuneração. Essa última apre-
senta-se uma consequência legal motivada diretamente não pela sanção de custódia disciplinar, mas pelos dias que o agente, porquanto restrito ou privado 
de sua liberdade, não pôde trabalhar. A perda da remuneração, pois, não constitui, propriamente, sanção, diferente do que se daria em relação da multa como 
sanção disciplinar. Diante disso, deixa-se aprovado o opinativo, apenas quanto à ressalva consignada nesta manifestação (…)”; RESOLVE, por todo o exposto: 
a) Acatar o Relatório Final Complementar (fls. 427/429) e, por consequência, punir com Permanência Disciplinar o militar estadual 1º SGT PM RAIMUNDO 
ESTEVÃO LIMA DE SÁ – M.F. nº 108.152-1-5, por não ter apresentado o suspeito Antônio Cristiano do Nascimento à autoridade policial, bem como a 
arma de fogo artesanal encontrada no local, para as providências legais cabíveis, ao contrário disso, liberou o suspeito da ocorrência sem competência legal 
para isso e entregou a arma de fogo para Francisco Martins de Moura, para que este a guardasse em sua residência, comprovando-se a prática de transgressões 
disciplinares, de acordo com o inc. III do art. 42 da Lei nº 13.407/2003, pelos atos contrários aos valores militares previstos nos incs. IV (disciplina), V 
(profissionalismo), VII (constância), VIII (verdade real) e IX (honra) do art. 7º, violando também os deveres militares contidos nos incs. IV (servir à comu-
nidade, procurando, no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública e de proteger a pessoa, promover, sempre, o bem estar comum, dentro da 
estrita observância das normas  jurídicas e das disposições deste Código), V (atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o acima dos anseios 
particulares), VIII (cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades compe-
tentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo este senso em seus subordinados), IX (dedicar-se em tempo integral ao serviço militar 
estadual, buscando, com todas as energias, o êxito e o aprimoramento técnico-profissional e moral), X (estar sempre disponível e preparado para as missões 
que desempenhe) e XV (zelar pelo bom nome da Instituição Militar e de seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos e legais) 
do art. 8º, constituindo, como consta, transgressão disciplinar, de acordo o art. 12, §1°, incs. I (todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar, 
especificadas no artigo seguinte, inclusive, os crimes previstos nos Códigos Penal ou Penal Militar) e II (todas as ações ou omissões não especificadas no 
artigo seguinte, mas que também violem os valores e deveres militares) c/c art. 13, §1º, inc. XI (liberar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem 
competência legal para tanto), XIV (apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou particular), com atenuantes dos incs. I, e II do art. 35, e 
agravantes dos incs. II, V, VI do art. 36, ingressando no comportamento ÓTIMO, conforme dispõe o art. 54, inc. II, todos da Lei nº 13.407/2003; b) Nos 
termos do art. 30, caput da Lei Complementar 98, de 13/06/201, caberá recurso, em face desta decisão no prazo de 10 (dez) dias corridos, dirigido ao Conselho 
de Disciplina e Correição (CODISP/CGD), contados a partir do primeiro dia útil após a data da intimação pessoal do acusado ou de seu defensor, segundo 
o que preconiza o Enunciado n° 01/2019-CGD, publicado no DOE n° 100 de 29/05/2019; c) Decorrido o prazo recursal ou julgado o recurso, a decisão será 
encaminhada à Instituição a que pertença o servidor para o imediato cumprimento da medida imposta; d) Da decisão proferida pela CGD será expedida 
comunicação formal determinando o registro na ficha e/ou assentamentos funcionais do servidor. No caso de aplicação de sanção disciplinar, a autoridade 
competente determinará o envio imediato a esta Controladoria Geral de Disciplina da documentação comprobatória do cumprimento da medida imposta, em 
consonância com o disposto no Art. 34, §7º e §8º, Anexo I do Decreto Estadual nº. 33.447/2020, publicado no D.O.E. CE nº 021, de 30/01/2020, bem como 
no Provimento Recomendatório nº 04/2018 – CGD (publicado no D.O.E. CE nº 013, de 18/01/2018). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA – CGD, em Fortaleza, 25 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 5º, inc. I, da Lei Complementar n° 98, de 13 de junho de 2011 
e, CONSIDERANDO os fatos constantes na Sindicância Administrativa Disciplinar, referente ao SPU nº 190186443-7, instaurada sob a égide da Portaria 
CGD Nº 526/2019, publicada no D.O.E CE nº 186, de 01 de outubro de 2019, visando apurar a responsabilidade disciplinar do SD PM DIAGLEDSON 
PINHEIRO LIMA, em razão deste, no dia 23 de fevereiro de 2019, ao reagir a um assalto no bairro José Walter, nesta capital, teria efetuado disparos de 
arma de fogo os quais atingiram o assaltante, resultando no óbito deste; CONSIDERANDO que durante a instrução probatória, o sindicado fora devidamente 
citado à fl. 47, fora juntada a defesa prévia aos autos às fls. 49/51, sendo a Sindicância julgada de forma antecipada, sugerindo a Autoridade Sindicante o 
arquivamento do feito, conforme consta no Relatório Final nº. 79/2020, às fls. 182/194, por entender, in verbis: “Destarte, com fulcro nos argumentos fático 
jurídicos apresentados, mormente o Art. 10 da Instrução Normativa nº 09/2017-CGD, sugiro o arquivamento antecipado dos autos, em razão da conduta do 
Sindicado ter sido amparada pela excludente de ilicitude a de “LEGÍTIMA DEFESA”, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com reflexo 
no Processo Administrativo Disciplinar, da “legítima defesa própria ou de outrem”, conforme inteligência do Art. 34, III, da Lei nº 13.407/2013 (CDPM/
BM), não havendo, portanto, residual administrativo”; CONSIDERANDO que o entendimento da Autoridade Sindicante fora ratificado pela então Orienta-
dora da CESIM/CGD, através do Despacho nº 11680/2020, de 23/11/2020, bem como pelo Coordenador da CODIM/CGD, por intermédio do Despacho nº 
12526/2020, de 07/12/2020, às fls. 196 e 197, respectivamente; CONSIDERANDO que dos dados da ocorrência (fls. 61/63), fora possível verificar que o 
sindicado, no dia dos fatos (23 de fevereiro de 2019), estava à paisana na companhia de um amigo nas proximidades do estabelecimento comercial Casa das 
Portas, localizado no bairro José Walter, nesta urbe, quando funcionários do estabelecimento foram abordados por 03 (três) assaltantes, um deles estava 
portando uma arma de fogo calibre 380, marca taurus, tendo o sindicado conseguido evadir-se do local e realizar uma ligação para CIOPS noticiando o 
assalto. Na ocasião o sindicado procurou abrigo e aguardou o assalto terminar para retornar ao local e socorrer seu amigo, entretanto, ao retornar para a loja, 
acreditando que os assaltantes já haviam fugido, o sindicado deparou-se com um dos assaltantes com arma em punho frente a frente, conforme consta nas 
imagens de segurança anexadas ao procedimento (fl. 52), oportunidade em que o sindicado efetuou disparos de sua arma de fogo os quais atingiram o assal-
tante, resultando assim, no óbito deste; CONSIDERANDO que conforme o Relatório Final do Inquérito Policial Nº. 322-166/2019, a Autoridade Policial 
concluiu os trabalhos investigativos reconhecendo a excludente de ilicitude da legítima defesa, arguindo que o sindicado reagiu a injusta, grave e imediata 
provocação da vítima, afirmando não existir crime a ser perquirido, deixando assim, de indiciar o sindicado por considerar que o sindicado agira sob manto 
da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, sugerindo assim, o arquivamento do I.P.; CONSIDERANDO que o Ministério 
Público elaborou parecer ministerial no qual pugnou pelo arquivamento do feito afirmando (fls. 183/185), in verbis: “Excelência, destaco que as circunstân-
cias denotam que o policial de folga, agiu em defesa da própria vida, inclusive tentando evitar o confronto. Predominam elementos de prova no sentido de 
que agiu utilizando-se moderadamente os meios que detinha para repelir injusta agressão atual, restando, portanto a ação abarcada pela excludente de ilicitude 
de legítima defesa (artigo 23, II c/c 25 do CP)”; CONSIDERANDO que consta ainda, nos autos desta sindicância a decisão oriunda da 4ª Vara do Tribunal 
do Júri, referente ao procedimento nº. 0120383-98.2019.8.06.0001, no qual o Juiz acolheu o parecer do Parquet e determinou o arquivamento do procedimento 
inquisitivo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, sob o entendimento de que o sindicado agiu amparado pela legítima defesa; CONSIDE-
RANDO que o exercício do poder disciplinar tem como pressuposto a devida demonstração de que os fatos irregulares imputados efetivamente ocorreram, 
o que se promove por meio da prova, a qual serve de motivação fática das punições administrativas aplicadas aos servidores transgressores. Nesse diapasão, 
resta ao Estado a obrigação de provar a culpa do acusado, com supedâneo em prova lícita robusta, com elementos de convicção suficientes e moralmente 
encartada aos autos. O Poder Público só poderá apenar alguém mediante a certeza de que as acusações imputadas ao processado estão devidamente compro-
vadas, porquanto o feito disciplinar não pode ser decidido com base em conjecturas, mas com elementos que consolidem o convencimento; CONSIDERANDO 
o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que embora tenham restado demonstrados a autoria e a materialidade delitiva, o fato criminoso somente 
ocorreu em razão do sindicado ter repelido agressão atual e injusta, não podendo esperar que este agisse de forma contrária, uma vez que sua vida estava em 
risco, tendo o sindicado utilizado moderadamente dos meios necessários para proteger-se, restando comprovada sua atuação sob a égide da legítima defesa. 
Nessa toada, vale destacar o pensamento do professor Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal (2011), onde discorre que no contexto de 
iminência, deve-se levar em conta a situação de perigo gerada no espírito de quem se  defende. Seria  demais  exigir  que  alguém,  visualizando agressão 
pendente, tenha  que  aguardar  algum  ato  de  hostilidade  manifesto, pois essa espera lhe poderia ser fatal; CONSIDERANDO que consta às fls. 69/70, 
cópia do Controle do Boletim Interno do BPMA nº. 005 de 08 de março de 2019, no qual fora registrado um elogio ao sindicado por sua atitude. Segundo 
consta no boletim, o comandante da BPMA elogiou o sindicado por elevado senso de profissionalismo e demonstração de fiel comprometimento com a causa 
da segurança pública e amor a vida do próximo; CONSIDERANDO que às fls. 55/55v, consta a Ficha Funcional do sindicado, o qual conta com mais de 03 
(três) anos de serviços prestados à PM/CE, possui 02 (dois) elogios registrados por bons serviços prestados, sem registro de punição disciplinar, atualmente 
classificado no comportamento BOM; CONSIDERANDO, por fim, que a Autoridade Julgadora, no caso, o Controlador Geral de Disciplina, acatará o rela-
tório da Autoridade Processante (Sindicante ou Comissão Processante) sempre que a solução estiver em conformidade às provas dos autos, consoante descrito 
no Art. 28-A, § 4° da Lei Complementar n° 98/2011; RESOLVE, por todo o exposto: a) Acatar o Relatório Final nº 79/2020 de fls. 188/194 e absolver o 
SD PM DIAGLEDSON PINHEIRO LIMA - M.F. nº 308.661–1-8, com fundamento na ausência de transgressão, porquanto reconhecida a causa de justi-
ficação prevista no Art. 34, III, da Lei nº 13.407/03, em relação às acusações constantes na Portaria Inicial e, como consequência arquivar a presente Sindi-
cância Administrativa instaurada em face do aludido militar; b) Nos termos do art. 30, caput da Lei Complementar 98, de 13/06/201, caberá recurso, em face 
desta decisão no prazo de 10 (dez) dias corridos, dirigido ao Conselho de Disciplina e Correição (CODISP/CGD), contados a partir do primeiro dia útil após 
a data da intimação pessoal do acusado ou de seu defensor, segundo o que preconiza o Enunciado n° 01/2019-CGD, publicado no DOE n° 100 de 29/05/2019; 
c) Decorrido o prazo recursal ou julgado o recurso, a decisão será encaminhada à Instituição a que pertença o servidor para o imediato cumprimento da 
medida imposta; d) Da decisão proferida pela CGD será expedida comunicação formal determinando o registro na ficha e/ou assentamentos funcionais do 
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servidor. No caso de aplicação de sanção disciplinar, a autoridade competente determinará o envio imediato a esta Controladoria Geral de Disciplina da 
documentação comprobatória do cumprimento da medida imposta, em consonância com o disposto no Art. 34, §7º e §8º, Anexo I do Decreto Estadual nº. 
33.447/2020, publicado no D.O.E CE nº 021, de 30/01/2020, bem como no Provimento Recomendatório nº 04/2018 – CGD (publicado no D.O.E CE nº 013, 
de 18/01/2018). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA – CGD, em Fortaleza, 26 de outubro 
de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 5º, inc. I, da Lei Complementar n° 98, de 13 de junho de 2011, 
e, CONSIDERANDO os fatos constantes no Processo Administrativo Disciplinar nº 22/2017, referente ao SPU nº 14746567-2, instaurado sob a égide da 
Portaria CGD nº 2316/2017, publicada no D.O.E. CE nº 214, de 17 de novembro de 2017, visando apurar a responsabilidade disciplinar dos Inspetores de 
Polícia Civil VALMIGLEISON BARROS PINTO, PEDRO PAULO CAVALCANTI MONTEIRO e WILSON COSTA NOGUEIRA NETO, em razão de, 
supostamente, no dia 14/11/2014, durante uma abordagem policial, terem efetuado disparos de arma de fogo em direção ao veículo Celta, cor prata, placas 
OWL7643, que desobedecera a ordem de parada, lesionando o 1º SGT PM Luís Coelho Ribeiro (fl.03); CONSIDERANDO que a mencionada conduta 
praticada, em tese, pelos processados constitui violação de dever previsto no Art. 100, inc. I, bem como transgressão disciplinar prevista no Art. 103, “b”, 
inc. XLVI, “c”, incs. III e IX da Lei nº 12.124/1993 (fl. 03); CONSIDERANDO que este subscritor concluíra que a conduta, em tese, praticada pelos proces-
sados não preenchia os pressupostos legais e autorizadores contidos na Lei nº 16.039/2016 e na Instrução Normativa nº 07/2016 - CGD, de modo a viabilizar 
a submissão do caso ao Núcleo de Soluções Consensuais – NUSCON (fls. 300/301); CONSIDERANDO que durante a produção probatória, os processados 
foram citados (fl. 371, fl. 373, fl. 322), qualificados e interrogados (fls. 542/544, fls. 549/550, fls.552/553) e foram ouvidas 08 (oito) testemunhas (fls. 620/621, 
fls. 451/453, fls. 614/614, fls. 482/484, fls. 485/487, fls. 500/501, fls. 510/511, fls. 516/517, fls. 531/533), além de apresentadas Defesa Prévia (fls. 379/398, 
fls. 420/425, fls. 428/439) e Alegações Finais (fls. 556/562, fls. 566/579, fls. 582/587, fls. 626/639, fls. 624/625); CONSIDERANDO que em depoimento 
(fls.451/453, fls. 614/615), o DPC Danilo Rafanelle declarou que foi designado para participar de uma operação da DHPP, colimando a prisão de indivíduos 
que trafegavam em um Celta, de cor prata, que iam executar duas pessoas em uma balsa no bairro Bom Jardim. Assim, a equipe, formada pelo depoente e 
os três processados, foi até o ponto de encontro no bairro Bom Jardim em um Gol descaracterizado. Ao visualizarem o susodito veículo suspeito saindo de 
uma viela, aproximaram-se e colocaram um giroflex sobre a viatura. Em seguida, baixaram o vidro e deram ordem de parada por meio de “jogo de luz” e 
sinalização verbal. Todavia, o Celta não atendeu a determinação. Adiante, conseguiram interceptar o vergastado veículo, tendo os acusados descido da viatura. 
O depoente não conseguiu descer, pois a porta do passageiro ficou rente ao Celta. Logo após, o carro abordado deu uma marcha à ré brusca e fez um retorno. 
Neste momento, o depoente ouviu tiros. Ato contínuo, conseguiu abrir a porta da viatura e seguiu em direção aos disparos. Ao chegar ao local, percebeu que 
os ocupantes do Celta sinalizaram e identificaram-se como policiais militares. Na ocasião, percebeu que o policial militar que estava como passageiro tinha 
levado um tiro de raspão na perna. Em seguida, chegaram viaturas da polícia militar, tendo o ferido, 1º SGT PM Luís, sido socorrido na viatura do depoente. 
Asseverou que outra equipe da DHPP conseguiu prender 03 (três) suspeitos, que estavam em um Celta similar, o qual tinha restrição de roubo, tendo sido 
encontrado armas com os autuados. Ainda, afirmou que o inquérito policial instaurado para apurar os disparos foi arquivado por atipicidade da conduta. O 
depoente asseverou que os disparos que atingiram o Celta foram feitos de cima para baixo, em direção aos pneus; CONSIDERANDO que em depoimento 
(fls. 482/484), o 1º SGT PM Luís Ribeiro declarou que pegou uma carona com seu cunhado, o policial militar Juary de Araújo Fontoura, o qual conduzia 
um Celta de cor prata, com vidros fumês, locado ao Quartel do Comando-Geral da PMCE, quando um Gol, de cor vermelha, com vidros fumês, os trancou. 
Em seguida, o vidro traseiro do Gol baixou e um homem de capuz apontou uma pistola e mandou que descessem. Acreditando que estavam sendo vítimas 
de um assalto, Juary deu marcha à ré e tentou se evadir do local. Neste momento, os ocupantes do Gol desceram e efetuaram disparos em direção ao Celta, 
atingindo-o de raspão. Salientou que Juary estava fardado. Os ocupantes do carro vermelho desceram com os rostos descobertos e usavam distintivos nos 
pescoços, tendo presumido serem policiais. Após ser atingido, pegou sua carteira funcional e se identificou, sendo socorrido pelos policiais civis até o Hospital 
Frotinha da Parangaba, onde se submeteu a uma pequena cirurgia, tendo alta no mesmo dia. Posteriormente, foi ao 34º DP, registrou um BO e fez o exame 
de corpo de delito na PEFOCE. Destacou que ficou de licença para tratamento de saúde por quase 01 (um) ano, inclusive com sessões de psicoterapia e 
auxílio psiquiátrico, tendo desenvolvido síndrome do pânico e crises de ansiedade. O depoente afirmou que os disparos dos policiais civis atingiram o capô, 
a lateral direita e o pneu dianteiro do Celta. Afirmou que somente seu cunhado estava armado, porém não efetuou disparos de arma de fogo, nem conhecia 
aqueles policiais civis. Asseverou que o local da ocorrência era perigoso, com frequentes assaltos. Por fim, declarou que o Celta foi levado ao 34º DP e 
periciado; CONSIDERANDO que em depoimento (fls. 485/487), o 1º SGT PM Juary Fontoura declarou que estava com seu cunhado, 1º SGT PM Luís, em 
um Celta, de vidros fumês, de cor prata, descaracterizado, locado pelo Estado e à disposição do Quartel do Comando-Geral da PM- CE, quando foi “trancado” 
por um Gol, de cor vermelha, de vidros fumês. Os ocupantes do Gol baixaram os vidros, oportunidade em que viu que estavam encapuzados. Achando que 
poderia ser um assalto, deu marcha à ré para tentar fugir. Neste momento, os homens desceram do Gol e efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao 
Celta, atingindo seu cunhado e o pneu do carro. O depoente mencionou que estava fardado, portando um revólver calibre 38, e Luís estava desarmado, 
trajando uma farda do serviço social da PMCE. Os homens desceram do Gol usando coletes, distintivos e portando pistolas. Na ocasião, percebeu que trata-
vam-se de policiais civis e que havia um delegado com eles. Assim, pediu ao delegado que socorresse seu cunhado, tendo Luís sido socorrido no hospital 
Frotinha da Parangaba, no próprio Gol, pelos policiais civis, tendo alta médica no mesmo dia. Após, registrou um BO e fez o exame de corpo de delito na 
PEFOCE. O depoente asseverou que tirou licença para tratamento psicológico por quase 01(um) ano. Esclareceu que, no local da abordagem, conversou com 
o delegado e ele disse que se tratava de uma operação para prender traficantes, que estariam em um Celta semelhante. Os policiais da COIN/SSPDS que 
participaram daquela operação prenderam os traficantes. O Celta foi atingido por 07 (sete) disparos, localizados no capô e na lateral direita. Os vidros do 
veículo não foram atingidos pelos disparos dos policiais civis; CONSIDERANDO que em depoimento (fls. 510/511), a IPC Manuela Oliveira declarou que 
participou da operação da DHPP com policiais civis do 32º DP no dia da vergastada ocorrência, resultando na prisão de três pessoas que iam executar um 
rival no bairro Bom Jardim. A depoente mencionou que os processados abordaram um veículo com as mesmas características do carro suspeito de transportar 
os executores, efetuando disparos para evitar a fuga dos abordados; CONSIDERANDO que em depoimento (fls. 516/517), o Perito Criminal Francisco 
Antoniel Silva declarou que participou da perícia no veículo Celta, no qual encontravam-se os policiais militares. O depoente mencionou que os tiros atingiram 
a lateral direita do veículo, na parte média para inferior, direcionados aos pneus; CONSIDERANDO que em depoimento (fls. 531/533), o EPC André Lubanco 
declarou que participou da operação que resultou na prisão de pessoas suspeitas de tentarem executar rivais no bairro Bom Jardim. O depoente mencionou 
que fez o acompanhamento da ‘escuta online’ dos suspeitos, descobrindo que estariam em um CELTA, na cor prata. Soube que o veículo abordado, no qual 
estavam dois policiais militares, tinha as mesmas características do carro no qual estariam os executores; CONSIDERANDO que, em sede de interrogatório 
(fls. 542/544, fls. 549/550, fls.552/553), os processados declararam que foram escalados para participar de uma operação colimando prender membros de 
uma quadrilha de traficantes, os quais trafegavam em um Celta, na cor prata, com vidros fumês, que iam executar um casal no bairro Bom Jardim. Os policiais 
civis asseveraram que se deslocaram ao local em uma viatura descaracterizada, todos trajando camisas da PCCE, coletes balísticos e distintivos, na compa-
nhia do DPC Danilo Rafanelle. Ao chegarem no local apontado, localizaram um carro com as características informadas, momento em que colocaram um 
giroflex, baixaram os vidros e deram ordem de parada. Todavia, os abordados não atenderam à susodita determinação, empreendendo fuga e reforçando os 
indícios de que seriam os mencionados infratores. Ato contínuo, os interrogados atiraram nos pneus do Celta, no intuito de cessar a fuga dos suspeitos. Assim, 
os policiais militares Luís e Juary baixaram o vidro e mostraram suas carteiras funcionais. Luís foi lesionado de raspão, sendo conduzido ao hospital na 
viatura dos interrogados, tendo alta médica no mesmo dia. O exame de corpo de delito foi realizado no policial militar lesionado. O veículo alvejado também 
foi periciado, sendo instaurado inquérito policial para apurar os fatos, os quais foram arquivados em razão da decadência do direito de representação de Luís, 
referente à lesão corporal culposa sofrida; CONSIDERANDO que foram acostados os seguintes documentos: ‘Exame de corpo de delito’ atestando que o 1º 
SGT PM Luís Coelho Ribeiro foi lesionado (fl. 51); ‘Laudo Pericial’ atestando que o veículo Celta, cor prata, placas OWL7643, foi alvejado várias vezes 
(fls. 97/119); ‘IP nº 112-800/2014’ referente a lesão corporal sofrida pelo 1º SGT PM Luís (fls. 172/183); ‘Requerimento do MP’ colimando a extinção da 
punibilidade dos ora processados em razão da decadência do direito de representação da vítima de lesão corporal culposa, 1º SGT PM Luís (fls. 470/471); 
‘sentença’ (ação penal nº 08011774-02.2014.8.06.0001), exarada pelo juízo da 11ª Vara Criminal, acolhendo o requerimento do MP, extinguindo a punibi-
lidade dos acusados sem apreciação do mérito (fls. 372/373); ‘fichas funcionais’ dos acusados (fls. 326/359); e ‘cópia do DOE’ constando a exoneração a 
pedido do então IPC Pedro Paulo Cavalcanti Monteiro (fl. 361); CONSIDERANDO que a Comissão Processante emitiu o Relatório Final nº 147/2019 (fls. 
590/602), no qual firmou o seguinte posicionamento, in verbis: “Em face do conjunto probatório carreado aos autos e das argumentações expendidas na 
Fundamentação, a 3ª Comissão Civil não conseguiu construir um juízo de certeza quanto à individualização da autoria dos disparos, bem como da culpabi-
lidade dos processados, razão pela qual sugere, salvo melhor juízo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, em atenção ao princípio do in dubio, pro reo, 
a absolvição dos servidores e o arquivamento do feito”; e o Relatório Complementar (fls. 641/642), in verbis: “Após o cumprimento das diligências, a 
Comissão entende que o panorama probatório não se alterou, ratificando, portanto, o Relatório Final às fls. 590/602, no sentido da absolvição dos processados, 
em atenção ao princípio do “in dubio, pro reo”, porquanto não foi possível chegar a um juízo de certeza quanto à individualização da autoria dos disparos, 
haja vista que as testemunhas Danilo Rafanelle Moura Santana Motta e José Lira Ximenes nada de novo acrescentaram, bem como não há prova pericial 
determinando de que arma os disparos saíram”; CONSIDERANDO o despacho nº 10270/2019 (fls. 644/646) exarado pelo Orientador da CEPAD/CGD, in 
verbis: “o Laudo Pericial (fls. 26/48 e 98/120) constatou a existência danos nos pneus dianteiro esquerdo e traseiro direito, no capô, na porta traseira direita 
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e no setor lateral traseiro do veículo alvejado pelos policiais. O Policial Militar Luís Coelho Ribeiro foi atingido por um dos disparos de arma de fogo efetu-
ados pelos indiciados, conforme Exame de Corpo de Delito às fls. 51. Por ter sido lesão corporal culposa (Art. 129, § 6º, do Código Penal) e por não ter o 
Policial Militar Luís Coelho Ribeiro representado pela instauração da ação penal, o Ministério Público (fls. 470/471) requereu a extinção da punibilidade da 
conduta dos indiciados, sem entrar no mérito, o que foi acatado pelo Poder Judiciário (fls. 472/473). O delito de lesão corporal culposa (Art. 129, § 6º, do 
Código Penal), imputado aos indiciados, é de menor potencial ofensivo, porque a pena é de detenção, de dois meses a um ano, razão pela qual não deve ser 
considerado crime de “natureza grave”, situação a afastar a aplicação do Art. 103, “c”, XII (cometer crime tipificado em lei quando praticado em detrimento 
de dever inerente ao cargo ou função, ou quando o crime for considerado de natureza grave, a critério da autoridade competente), da Lei nº 12.124/93. Em 
relação à transgressão prevista no Art. 103, “c”, III (procedimento irregular de natureza grave), da Lei n° 12.124/93, não resta dúvida que os disparos de arma 
de fogo, deflagrados com o objetivo de danificar os pneus do veículo abordado, configuraram-se em um procedimento irregular. No entanto, não ficou 
demonstrada a “natureza grave” deste ato, pois os policiais civis, ao praticá-lo, não tiveram a intenção de atingir a integridade física dos ocupantes do auto-
móvel. A Lei nº 13.060/2014, que ‘disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública’, assevera no inciso 
II, do parágrafo único, do seu Art. 2º, que ‘não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto 
quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros’. Dessa forma, restou provado que os indiciados cometeram 
as faltas disciplinares elencadas no Art. 100, I, (cumprir as normas legais e regulamentares) e Art. 103, “b”, XLVI (praticar ato definido em lei como abuso 
de poder), da Lei nº 12.124/1993, ao atirarem em um veículo suspeito em suposta fuga, que não lhes representava risco de morte ou lesão. Diante do exposto, 
sugiro a aplicação da pena de suspensão, prevista no Art. 106, da Lei nº 12.124/1993, aos indiciados, pelo cometimento das faltas disciplinares elencadas 
nos Art. 100, I, e Art. 103, “b”, XLVI, da Lei nº 12.124/1993”, o qual foi ratificado pela Coordenadora da CODIC/CGD (fl. 647), in verbis: “quanto ao 
mérito, deixamos de homologar o relatório da Comissão e ratificamos o Despacho de fls.644/646, uma vez que restou demonstrado de forma inequívoca, o 
cometimento das faltas disciplinares previstas no Art.100, I e Art.103, “b”, XLVI da Lei n.º 12.124/93, cabendo a aplicação da penalidade de suspensão”; 
CONSIDERANDO o conjunto probatório documental, tais como o laudo pericial atestando que o veículo Celta foi atingido por disparos de arma de fogo 
direcionados aos pneus do veículo (fls. 97/119), e o exame de corpo de delito constatando a lesão corporal leve sofrida pelo policial militar Luís Coelho 
Ribeiro (fl. 51), e testemunhal (fls. 620/621, fls. 451/453, fls. 614/614, fls. 482/484, fls. 485/487, fls. 500/501, fls. 510/511, fls. 516/517, fls. 531/533), 
acostado aos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, mormente os interrogatórios dos processados (fls. 542/544, fls. 549/550, fls.552/553), 
nos quais os acusados asseveraram que no local, no momento da ocorrência, só havia a viatura descaracterizada em que estavam embarcados e o Celta de 
placas OWL7643, conduzido pelo policial militar Juary, acompanhado pelo 1º SGT PM Luís, além de terem admitido que a equipe da Polícia Civil efetuou 
disparos de arma de fogo em direção aos pneus do Celta, que desobedeceu a ordem de parada, só cessando a fuga após os pneus terem sido atingidos, restando 
superada a dúvida razoável pela preponderância das provas apresentadas pelo standard probatório, comprovando o uso excessivo de poder pelos processados 
no momento em que tentaram evitar a fuga dos suspeitos, descumprindo o disposto no Art. 2º, §único, inc. II, da Lei nº 13.060/2014, que “não legitima o 
uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial”, caracterizando a prática de transgressão disciplinar pelos policiais civis (fl. 03); 
CONSIDERANDO que o então IPC Pedro Paulo Cavalcanti Monteiro, M.F.: 405.073-1-0, foi exonerado a pedido, em 27/05/2016, conforme o DOE nº 16, 
publicado em 23/01/2017 (fl. 361), para assumir o cargo de Policial Rodoviário Federal, não mais pertencendo aos quadros da PCCE. No entanto, o enten-
dimento do STJ é de que, se ao tempo da ação transgressiva, o agente possuía vínculo com a Administração Pública, esta tem o poder-dever de apurar os 
ilícitos de quem agiu na qualidade de servidor, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MINISTRO DOS TRANSPORTES. 
EX-SERVIDORES DO DNER. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES POSSIVELMENTE COMETIDAS 
QUANDO NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Não se 
vislumbra o alegado direito líquido e certo, considerando que a Administração está, no exercício de seu direito, apurando as possíveis irregularidades dos 
impetrantes, quando no exercício de suas funções. Ordem denegada. (STJ - MS: 9497 DF 2004/0004991-0, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 
Data de Julgamento: 22/09/2004, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJ 18/10/2004 p. 186)” No mesmo sentido, a Controladoria Geral da 
União editou o Enunciado CGU nº 02, de 04 de maio de 2011, com o seguinte teor: “EX-SERVIDOR. APURAÇÃO. A aposentadoria, a demissão, a exone-
ração de cargo efetivo ou em comissão e a destituição do cargo em comissão não obstam a instauração de procedimento disciplinar visando à apuração de 
irregularidade verificada quando do exercício da função ou cargo público.” Seguindo a mesma orientação está a manifestação da Advocacia-Geral da União 
(AGU), constante no Parecer-AGU nº GM-1, de 15 de março de 2000, vinculante, a seguir transcrito: “Ementa: Não é impeditivo da apuração de irregula-
ridade verificada na Administração Federal e de sua autoria o fato de os principais envolvidos terem se desvinculado do serviço público, anteriormente à 
instauração do processo disciplinar. (…) 9. Impõe-se a apuração se o ilícito ocorre ´no serviço público´, poder-dever de que a autoridade administrativa não 
pode esquivar-se sob a alegação de que os possíveis autores não mais se encontram investidos nos cargos em razão dos quais perpetraram as infrações (...). 
17. Embora a penalidade constitua o corolário da responsabilidade administrativa, a inviabilidade jurídica da atuação punitiva do Estado, advinda do fato de 
alguns dos envolvidos nas transgressões haverem se desligado do serviço público, não é de molde a obstar a apuração e a determinação de autoria no tocante 
a todos os envolvidos, inclusive em se considerando o plausível envolvimento de servidores federais, bem assim o julgamento do processo, com a consequente 
anotação da prática do ilícito nas pastas de assentamentos funcionais, por isso que, em derivação dessa medida: (…) c) no caso de reingresso e não ter-se 
extinguido a punibilidade, por força do decurso do tempo (prescrição), o servidor pode vir a ser punido pelas faltas investigadas no processo objeto do 
julgamento ou considerado reincidente (…); CONSIDERANDO que, pelo que se extrai do enunciado CGU nº 02, do Parecer da AGU e da decisão do STJ, 
se, ao tempo da conduta transgressiva, o autor ocupava cargo ou função pública, o poder disciplinar pode atuar, mesmo que haja perda superveniente da 
condição de agente público. A toda evidência, as razões expostas em tais entendimentos são passíveis de aplicação no âmbito disciplinar do Ceará. Não se 
olvida que, quando praticou as condutas descritas na exordial, Pedro Paulo Cavalcanti Monteiro era Inspetor da Polícia Civil do Ceará; CONSIDERANDO 
que, na linha do que ora se argumenta, vale também colacionar trecho do Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU: “Assim sendo, a exone-
ração, a aposentadoria ou a aplicação de penas capitais decorrentes de outro processo administrativo disciplinar não impedem a apuração de irregularidade 
praticada quando o ex-servidor se encontrava legalmente investido em cargo público. […] Ademais, eventual penalidade expulsiva tem o condão de frustrar 
o retorno do ex-servidor em caso de reintegração administrativa ou judicial no primeiro processo em que sofreu a pena capital. Convém observar que a 
portaria que materializa a penalidade expulsiva deve ser formalmente publicada e a conclusão registrada nos assentamentos funcionais do ex-servidor. A 
cautela visa tornar o ato jurídico perfeito e acabado, afastando eventual alegação de prescrição da segunda irregularidade no caso de anulação da primeira 
sanção. (p. 29, disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/42052/13/Manual_PAD.pdf)”; CONSIDERANDO que, à luz dos entendimentos 
expostos, mesmo sem a possibilidade de execução imediata da sanção imposta, remanesce o interesse de agir da Administração Pública. Prima facie, trata-se 
mais de um direito do poder público de buscar conhecer a verdade dos fatos transgressivos praticados por quem agiu sob a condição de agente público, mesmo 
que, a priori, a decisão sancionatória não possa ser imposta, possuindo apenas natureza declaratória; CONSIDERANDO, por fim, que a Autoridade Julgadora, 
no caso o Controlador Geral de Disciplina, acatará o relatório da Comissão Processante, salvo quando contrário às provas dos autos, consoante descrito no 
Art. 28-A, § 4° da Lei Complementar n° 98/2011; RESOLVE, por todo o exposto: a) Acatar parcialmente, o Relatório Final nº 147/2019 (fls. 590/602) e o 
Relatório Complementar (fls. 641/642) emitidos pela 3ª Comissão Processante, e acolher integralmente o entendimento do Orientador da CEPAD (fls. 
644/646) e da Coordenadora da CODIC (fl. 647); b) Punir com 60 (sessenta) dias de suspensão o IPC PEDRO PAULO CAVALCANTI MONTEIRO - 
M.F. nº 405.073-1-0, atualmente Policial Rodoviário Federal, apenas com efeitos declaratórios, em relação à acusação, constante na Portaria inaugural (fl. 
03), de ter efetuado disparos de arma de fogo em direção a um veículo que desobedecera a ordem de parada durante uma abordagem policial, lesionando o 
1º SGT PM Luís Coelho Ribeiro, de acordo com o Art. 106, Inc. II, §1º c/c Art. 112, inc. II §1º, inc. II e §2º, pelo ato que constitui transgressão disciplinar 
do segundo grau, nos termos do Art. 103, alínea “b”, inc. XLVI, todos da Lei nº 12.124/93, em face do cabedal probandi acostado aos autos. Destaque-se 
que, dada a natureza meramente declaratória da presente decisão, esta será encaminhada à Instituição a que pertencia o servidor apenas para registro em seus 
assentamentos funcionais, sem possibilidade de execução da medida imposta; c) Punir com 60 (sessenta) dias de suspensão os Inspetores de Polícia Civil 
VALMIGLEISON BARROS PINTO - M.F. nº 167.791-1-3, e WILSON COSTA NOGUEIRA - M.F. nº 405.177-1-5, em relação à acusação, constante na 
Portaria inaugural (fl. 03), de terem efetuado disparos de arma de fogo em direção a um veículo que desobedecera a ordem de parada durante uma abordagem 
policial, lesionando o 1º SGT PM Luís Coelho Ribeiro, de acordo com o Art. 106, Inc. II, §1º c/c Art. 112, inc. II §1º, inc. II e §2º, pelo ato que constitui 
transgressão disciplinar do segundo grau, nos termos do Art. 103, alínea “b”, inc. XLVI, todos da Lei nº 12.124/93, em face do cabedal probandi acostado 
aos autos, convertendo-a em multa de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos correspondentes ao período da punição, sendo os Inspetores de Policial 
Civil obrigados a permanecerem em serviço, tendo em vista o interesse público e a essencialidade do serviço prestado, na forma do § 2º do Art. 106, do 
referido diploma legal; d) Nos termos do Art. 30, caput da Lei Complementar nº 98, de 13/06/2011, caberá recurso, em face desta decisão no prazo de 10 
(dez) dias corridos, dirigido ao Conselho de Disciplina e Correição (CODISP/CGD), contados a partir do primeiro dia útil após a data da intimação pessoal 
do acusado ou de seu defensor, segundo o que preconiza o Enunciado n° 01/2019 - CGD, publicado no DOE n° 100 de 29/05/2019; e) Decorrido o prazo 
recursal ou quando julgado o recurso, a decisão deverá ser encaminhada à Instituição a que pertença o servidor para o imediato cumprimento da medida 
imposta; f) Da decisão proferida pela CGD será expedida comunicação formal determinando o registro na ficha e/ou assentamentos funcionais do servidor. 
No caso de aplicação de sanção disciplinar, a autoridade competente determinará o envio imediato a esta Controladoria Geral de Disciplina da documentação 
comprobatória do cumprimento da medida imposta, em consonância com o disposto no Art. 34, §7º e §8º, Anexo I do Decreto Estadual nº 33.447/2020, 
publicado no D.O.E CE nº 021, de 30/01/2020, bem como no Provimento Recomendatório nº 04/2018 – CGD (publicado no D.O.E CE nº 013, de 18/01/2018). 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA - CGD, em Fortaleza, 28 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
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PORTARIA CGD Nº581/2021 - SUBSTITUIÇÃO O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 3º, I, 
V, c/c o Art. 5º, I e XVIII, da Lei Complementar nº 98, de 13 de junho de 2011. CONSIDERANDO que o Conselho de Justificação (CJ) sob SISPROC nº 
1906571020, foi instaurado através da Portaria CGD nº 319, publicado no DOE nº 159, de 09/07/2021; CONSIDERANDO a designação do CEL QOPM 
GEORGE STENPHENSON BATISTA BENÍCIO, MF: 084.201-1-4, em substituição ao CEL QOPM JOÃO BATISTA FARIAS JÚNIOR, MF: 097.882-
1-2, para exercer as atribuições de Presidente do aludido Conselho de Justificação, conforme Portaria CGD Nº 524/2021, publicada no D.O.E Nº 222, de 29 
de setembro de 2021; CONSIDERANDO as razões expostas pelo Subcomandante Geral da PMCE, conforme o teor do despacho nº 198/2021, que indica 
o CEL QOPM Jorge COSTA de Araújo em substituição ao CEL QOPM GEORGE STENPHENSON BATISTA BENÍCIO, MF: 084.201-1-4, no referido 
Conselho de justificação; CONSIDERANDO que a Administração Pública tem como alguns dos princípios basilares a continuidade e a eficiência do serviço. 
RESOLVE: I) DESIGNAR o CEL QOPM JORGE COSTA DE ARAÚJO, MF: 103.445-1-4, em substituição ao CEL QOPM GEORGE STENPHENSON 
BATISTA BENÍCIO, MF: 084.201-1-4, para exercer as atribuições de (Presidente) do processo regular (CJ), para dar continuidade aos trabalhos; II) Fica o 
Oficial substituído encarregado de entregar pessoalmente os autos pertinentes ao novo Presidente, devendo encaminhar a comprovação dessa entrega com 
o devido recebimento a esta CGD até 72 (setenta e duas) horas após a publicação da presente portaria. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA - CGD, em Fortaleza/CE, 22 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
PORTARIA CGD Nº582/2021 O CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 3º, I, V, c/c o Art. 5º, I e 
XVIII, da Lei Complementar nº 98, de 13 de junho de 2011. CONSIDERANDO que o PAD sob o SISPROC nº 189616601, de Portaria CGD Nº 205/2021, 
publicada no D.O.E Nº 103, de 03.05.2021, que figura como processado o IPC RAFAEL WENDER GOMES BEZERRA, se encontra distribuída à cargo 
da 1ª Comissão Civil de Processo Administrativo Disciplinar - CCPAD/CGD; CONSIDERANDO que a sobredita comissão alegou impedimento para dar 
continuidade no julgamento do feito; CONSIDERANDO que a Administração Pública tem como alguns dos princípios basilares a continuidade e a efici-
ência do serviço; CONSIDERANDO, ainda, a necessidade processual de redistribuição dos aludidos autos, a fim de não sofrerem solução de continuidade. 
RESOLVE: I) REDISTRIBUIR o PAD à 3ª Comissão Civil de Processo Administrativo Disciplinar - CCPAD/CGD, para processamento do feito. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA – CGD, em Fortaleza/CE, 22 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
PORTARIA CGD Nº590/2021 O SINDICANTE MAJ QOPM VALQUÉZIO VITAL BARBOSA, DA CÉLULA REGIONAL DE DISCIPLINA DO 
SERTÃO CENTRAL – CERSEC/CGD, POR DELEGAÇÃO DO EXMO. SR. CONTROLADOR-GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO, de acordo com nomeação através da Portaria nº 1271/2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
239, de 19/12/2014; CONSIDERANDO as atribuições de sua competência; CONSIDERANDO os autos de SISPROC nº 2108883627, contendo indícios 
de suposta omissão e/ou desídia, praticadas, em tese, pelos policiais militares SD PM JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, MF 306.372-1-6, SD PM FRAN-
CISCO NEILTON DA COSTA SILVA, MF 308.678-6-6 e SD PM PEDRO HERCULLES LOPES OLIVEIRA, MF 308.874-1-X, quando da preservação 
de local de crime ocorrido no dia 1º/01/2021, por volta de 07h, na Av. Estados Unidos, Bairro São João, Quixadá/CE; CONSIDERANDO que a conduta 
dos policiais militares, em tese, pode ter violado os valores fundamentais contidos no art. 7º, incisos IV e V e os deveres éticos contidos no art. 8º, incisos 
IV e V, observada a redação do art. 11, podendo portanto, configurar transgressões disciplinares previstas no art. 12, § 1º, incisos I e II, c/c art. 13, § 2º, 
incisos XVIII, XL e LIII; tudo da Lei Estadual nº 13.407/2003; CONSIDERANDO o despacho do Exmo. Sr. Controlador-Geral de Disciplina dos Órgãos 
de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, determinando a instauração de Sindicância Administrativa. RESOLVE: I) INSTAURAR SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA e baixar a presente Portaria com o fim de apurar a responsabilidade administrativo-disciplinar dos POLICIAIS militares: SD PM 
JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, MF 306.372-1-6; SD PM FRANCISCO NEILTON DA COSTA SILVA, MF 308.678-6-6; e SD PM PEDRO HERCULLES 
LOPES OLIVEIRA, MF 308.874-5-X; II) FICAM CIENTIFICADOS OS ACUSADOS E/OU DEFENSOR(ES) QUE AS DECISÕES DA CGD SERÃO 
PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 4º, § 2º, DO DECRETO Nº 30.716, DE 21 DE OUTUBRO 
DE 2011, ALTERADO PELO DECRETO Nº 30.824, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012, PUBLICADO NO DOE Nº 027, DE 07/02/2012. REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE. CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO. Quixadá/
CE, 26 de outubro de 2021.

Valquézio Vital Barbosa - MAJ QOPM
SINDICANTE

*** *** ***
CONSELHO DE DISCIPLINA E CORREIÇÃO

ACÓRDÃO nº 042/2021 - Rito: Art. 30, caput da Lei Complementar nº 98/2011 e Anexo Único do Decreto nº 33.447/2020 RECORRENTE: CB PM 
Raimundo Pereira Cavalcante Neto – M.F. nº 300.866-1-9 ADVOGADO: Dr. Carlos Rogério Alves Vieira - OAB/CE nº 23.374 ORIGEM: Sindicância 
Disciplinar/Portaria CGD nº 889/2018 (SPU n.º 180506277) VIPROC nº 06984280/2021  EMENTA: ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. POLICIAL 
MILITAR. RECURSO TEMPESTIVO E CABÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ISENÇÃO DE PENA NÃO RECONHECIDA. AUTORIA 
E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO NOS TERMOS DO PARECER DA PGE EM RAZÃO DO 
ADVENTO DA LEI N.º 13.967/2019. PENA DE PERMANÊNCIA MANTIDA.  1. Tratam-se os autos de Recurso Administrativo (Inominado) interposto 
com o escopo de reformar pena de Permanência Disciplinar aplicada a policial militar CB PM Raimundo Pereira Cavalcante Neto – M.F. nº 300.866-1-9; 
2. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pela palavra da vítima e reforçada por outros meios de prova, impossibilidade de reconhecer isenção 
de pena; 3. A aplicação de sanção deverá seguir os termos do Parecer da Procuradoria-Geral do Estado, em razão do advento da Lei n.º 13.967/2019, já 
reconhecida na decisão ora recorrida; 4. Pena de Permanência Disciplinar adequada nos termos do Art. 17 da Lei n.º 13.407/03; 5. Recurso a que se nega 
provimento.  ACÓRDÃO  Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDE o Conselho de Disciplina e Correição, conhecer do Recurso, e por unanimidade 
dos votantes, negar-lhe provimento.  Fortaleza, 22 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA E CORREIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS 

DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

*** *** ***
CONSELHO DE DISCIPLINA E CORREÇÃO – CODISP

ACÓRDÃO nº 043/2021 - Rito: Art. 30, caput da Lei Complementar nº 98/2011 e Anexo Único do Decreto nº 33.447/2020 RECORRENTE: Policial Penal 
Gilson da Silva Neves – M.F. nº 300.727-1-5 ADVOGADO: Dra. Samara Costa Viana Alcoforado de Figueiredo – OAB CE nº 40.115 ORIGEM: PAD/
Portaria CGD nº 783/2018 (SPU n.º 18645123-7) VIPROC nº 08371294/2021  EMENTA RECURSO ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL. DESCUM-
PRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA 
DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 30 (TRINTA) DIAS. ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO 
ESTADO DO CEARÁ – LEI Nº 9. 826/1974. 1. Tratam-se os presentes autos de Recurso Administrativo, objetivando a reforma de decisão que culminou 
na sanção de suspensão de 30 (trinta) dias aplicada ao Policial Penal Gilson da Silva Neves – M.F. nº 300.727-1-5, por ter praticado transgressão disciplinar 
descrita como crime de receptação culposa; 2. Pedido formulado pela defesa, pugna pela absolvição do servidor ou aplicação de sanção de repreensão; 3. 
Inocorrência de Prescrição. Decisão mantida por ter restado comprovada a prática de transgressão disciplinar por parte do servidor em referência. Suspensão 
de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 198, da Lei Estadual nº 9.826/1974; 4. Recurso a que se nega provimento.  ACÓRDÃO  Vistos, relatados e discutidos 
estes autos, DECIDE o Conselho de Disciplina e Correição, conhecer do Recurso, e por unanimidade dos votantes, negar-lhe provimento, mantendo a apli-
cação da sanção de suspensão de 30 (trinta) dias ao Policial Penal Gilson da Silva Neves – M.F. nº 300.727-1-5, conforme voto do relator.  Fortaleza – CE, 
27 de outubro de 2021.

Rodrigo Bona Carneiro
PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA E CORREIÇÃO DA CONTRO-LADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS 

DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
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PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ATO DA MESA Nº06/2021.
ALTERA O ATO DA MESA 01/2021, QUE DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA FINS DE PREVENÇÃO À 
INFECÇÃO E À PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 
19, inciso II, da Resolução n.° 389, de 11 de dezembro de 1996 (Regimento Interno), CONSIDERANDO que o Decreto nº 34279, de 02/10/2021, autorizou 
as instituições de ensino a proceder à transição da modalidade do ensino híbrido para o ensino presencial integral RESOLVE:

Art. 1º. O art. 6°, do Ato da Mesa n.° 01/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 6º Fica autorizada a realização de aulas presenciais do Projeto Alcance, sem prejuízo da transmissão pelos canais de mídia eletrônica, TV e 

Rádio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, respeitados o distanciamento, os limites de ocupação e as demais medidas sanitárias previstas 
em protocolo geral e setorial definido pelo Poder Executivo Estadual.” (NR).
Art. 2°. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em sentido contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 26 de outubro de 2021.
Deputado Fernando Santana

PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO
Deputado Danniel Oliveira

1º VICE-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO
Deputada Fernanda Pessoa

2ª VICE-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO
Deputado Antônio Granja

1º SECRETÁRIO
Deputado Audic Mota

2º SECRETÁRIO
Deputada Érika Amorim

3ª SECRETÁRIA
Deputado Ap. Luiz Henrique

4º SECRETÁRIO

*** *** ***
ATO DELIBERATIVO Nº903

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição prevista no art. 19, XVIII, b, da Resolução 
nº. 389, de 11 de dezembro de 1996 (Regimento Interno), CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, Resolução nº 494, de 09 de outubro de 2003, segundo o 
qual “o desligamento de contribuintes do Sistema de Previdência Parlamentar ocorrerá exclusivamente nas hipóteses previstas no § 5º do art. 5º, no §2º do 
art.7º e § 5º do art. 16 da Lei Complementar nº 13 de 20 de julho de 1999.”; CONSIDERANDO o disposto no § 5º do art. 16 da Lei Complementar nº 13/99 
“O Sistema de Previdência Parlamentar ressarcirá ao segurado não optante pela hipótese do § 1º as contribuições por ele recolhidas, atualizadas monetaria-
mente, mês a mês, pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, no prazo de doze meses, contados a partir da opção do requerente, deduzidas as 
taxas remuneratórias do Sistema e proporcionalmente em função da capacidade do fundo e normas atuariais.” CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da 
Resolução nº. 494, de 09 de  outubro de 2003, segundo o qual “O Sistema de Previdência Parlamentar devolverá ao contribuinte desligado com fundamento 
no § 5º do art. 5º, no § 2º do art. 7º ou no § 5º do art. 16 da Lei Complementar nº. 13 de 20 de julho de 1999, as contribuições por ele recolhidas ao Sistema, 
atualizadas monetariamente, mês a mês, pelos índices da caderneta de poupança, no prazo máximo de doze meses, contados a partir da publicação do Ato da 
Mesa Diretora formalizando o desligamento, devendo ser recolhidos os impostos devidos e deduzida a taxa remuneratória do Sistema, no percentual mensal 
de dez por cento do valor líquido restituído.” CONSIDERANDO as obrigações administrativas da Assembleia Legislativa, relacionadas ao processamento 
e acompanhamento do Sistema de Previdência Parlamentar; CONSIDERANDO o requerimento formulado no Processo Administrativo nº. 03367/2021. 
RESOLVE: Art. 1º - Fica o Ex-Deputado Estadual MANOEL GOMES DE FARIAS NETO declarado desligado do Sistema de Previdência Parlamentar, 
na condição de contribuinte obrigatório, para os fins dos benefícios dele decorrentes, nos termos do art. 2º, da Resolução 494, de 09 de outubro de 2003. Art. 
2º - Fica determinada a devolução das contribuições recolhidas ao Sistema pelo contribuinte MANOEL GOMES DE FARIAS NETO, nos termos do artigo 
5º da Resolução nº. 494, de 09 de outubro de 2003. Art. 3º - Este Ato Deliberativo entrará em vigor na data de sua publicação. PAÇO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de outubro de 2021.

Deputado Fernando Santana
PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO

Deputado Danniel Oliveira
1º VICE-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO

Deputada Fernanda Pessoa
2ª VICE-PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO

Deputado Antonio Granja
1º SECRETÁRIO

Deputado Audic Mota
2º SECRETÁRIO

Deputada Érika Amorim
3ª SECRETÁRIA

Deputado Apóstolo Luiz Henrique
4º SECRETÁRIO

*** *** ***
PORTARIA N°512/2021 - No Extrato da Portaria n° 512/2021 referente ao Contrato nº 45/2021 firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará e a NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicado no DOE, de 03/08/2021. ONDE SE LÊ: OBJETO: CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA DO CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ (CDC), INCLUINDO 
IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E INTERRUPÇÕES DA REDE, AJUSTES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E A MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA DAS INFRAESTRUTURAS, URBANAS, RURAIS E REDES DE ACESSO INTERNAS, DAS EDIFICAÇÕES, COM REPOSIÇÃO DE 
FIBRAS ÓPTICAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES, COM REPOSIÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS . LÊIA 
–SE: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK ÓPTICO PARA 
INTERLIGAR O PRÉDIO ANEXO II AO ANEXO III DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de outubro de 2021.

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL

*** *** ***
PORTARIA N°813/2021 - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ no uso das atribuições que lhe confere 
a Resolução nº 270, de 30 de setembro de 1991, no seu art. 1º, inciso XIII, combinado com o art. 67, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. RESOLVE: I. 
Designar o servidor LUIS EDSON CORREIA SALES, matrícula n° 000.999, como gestor do Contrato n° 85/2021 firmado com a empresa MEGA 
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SOLUÇÕES CIENTIFICAS LTDA – ME, referente à manutenção corretiva e/ou preventiva com reposição de peças, nos equipamentos médicos/hospitalares 
pertencentes às Células Fisioterapia, Fonoaudiologia e Enfermagem (Central de Esterilização) do Departamento de Saúde e Assistência Social desta Casa 
legislativa. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de outubro de 2021.

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL

*** *** ***
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº126/2021
PROCESSO: 05380/2021. OBJETO: REGISTRAR OS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPÉIS ALCALINOS E 
RECICLADOS NO FORMATO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO POR PARTE DOS SERVIDORES DOS GABINETES 
PARLAMENTARES E DEMAIS SETORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TITATIVOS DEFINIDOS NO EDITAL. JUSTIFICATIVA: A presente aquisição se faz necessária face ao consumo diário de papéis por parte dos trabalhos 
desenvolvidos pelos servidores e Parlamentares em seus gabinetes e demais setores desta Casa Legislativa. DA VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de 
Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Ato Deliberativo nº 593, de 23 de fevereiro de 2005, Decretos Estaduais nº 27.624, de 
22 de novembro de 2004, nº 33.326, de 29 de outubro de 2019, 32.824, de 11 de outubro de 2018, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e o Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, com suas alterações e do disposto no Edital e em seus anexos. O licitante vencedor e produtos 
estão abaixo especificados: LOTE I – PAPEL ALCALINO A4 ITEM 01 – PAPEL ALCALINO, FORMATO A4, COR BRANCO, GRAMATURA 75G/M², 
COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM. QUANTIDADE: 6000; UNIDADE: RESMA; MARCA: ONE; VALOR UNITÁRIO: R$ 15,24 (QUINZE 
REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS); LOTE II – PAPEL RECICLADO A4 ITEM 01 – PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, GRAMATURA 
75G/M², COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM. QUANTIDADE: 6000; UNIDADE: RESMA; MARCA: REPORT; VALOR UNITÁRIO: R$ 
16,59 (DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS); RATIFICAÇÃO: Sávia Maria de Queiroz Magalhães - Diretora Geral da Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará e a empresa PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.342.699/0001-54, 
representada pela Sra. Cecília Maria da Silva. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 28 de outubro de 2021.

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL

*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N°79/2019

ESPÉCIE: ADITIVO N° 3 AO CONTRATO N° 79/2019; CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, com CNPJ N° 
06.750.525/0001-20; ENDEREÇO: Av. Desembargador Moreira, n° 2807; CONTRATADA: Empresa ATS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁ-
TICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.910.309/0001-60, estabelecida na Rua Monsenhor Salazar, nº 1055, Bairro São João do Tauape, na cidade de 
Fortaleza/CE, CEP 60.130-371, Fone: (85) 3051.2059 / (85) 99245.3056 / (85) 99112.9597, doravante denominada CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: O presente termo aditivo tem como fundamento o Inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas atualizações posteriores e 
o Processo Administrativo nº 06196/2021, datado de 27/09/2021. FORO: Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará; OBJETO: PRORROGAÇÃO do 
prazo CONTRATUAL por mais 12 (doze) meses, para a continuidade dos serviços de EXECUÇÃO DE PROJETO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO 
DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO PARA A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO CEARÁ, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE TODOS OS SOFTWARES NECESSÁRIOS E A 
INTEGRAÇÃO DE TODOS OS SETORES ATRAVÉS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO. VALOR: R$ 2.847.999,96 (dois milhões, 
oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0110000101031259203
36153390400010000020 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica; DA VIGÊNCIA: De 10 de outubro de 2021 a 09 de 
outubro de 2022. DA RATIFICAÇÃO: As partes contratantes ratificam expressamente todas as cláusulas, termos, condições e mútuas obrigações assumidas 
e pactuadas no contrato original que ora não foram alterados ou modificados; DATA DE ASSINATURA: 08 de outubro de 2021. SIGNATÁRIOS: Sávia 
Maria de Queiroz Magalhães, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e a Sra. Maria Elionária Rabelo, pela ATS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 
E INFORMÁTICA LTDA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de outubro de 2021.

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO N°85/2021

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CNPJ/MF n° 06.750.525/0001-20, com sede e foro nesta Capital na 
Avenida Desembargador Moreira nº 2807, Dionísio Torres. CONTRATADA: MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICAS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 12.086.330/0001-20, estabelecida na Avenida Coronel José Benjamim, nº 176, Complemento Letra A, bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte -MG. 
OBJETO: Constitui objeto deste contrato o serviço de manutenção corretiva e/ou preventiva com reposição de peças, nos equipamentos médicos/hospi-
talares pertencentes às Células Fisioterapia, Fonoaudiologia e Enfermagem (Central de Esterilização) do Departamento de Saúde e Assistência Social desta 
Casa legislativa pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e 
na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial n° 60/2021, e 
seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de 
seu objeto. FORO: Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. VIGÊNCIA: De 25 de outubro de 2021 a 24 de outubro de 2022. VALOR GLOBAL: 
R$ 25.269,72 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta e nove mil e setenta e dois centavos DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0110000101031259207321500
0033903900000200 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. DATA DA ASSINATURA: 25 de outubro de 2217. SIGNATÁRIOS: SÁVIA MARIA DE 
QUEIROZ MAGALHÃES – DIRETORA GERAL, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o Sr. THIAGO FERRAZ BULHÕES VELOSO, pela 
empresa MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICAS LTDA. - ME. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de outubro de 2021.

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL

*** *** ***
CORRIGENDA AO EXTRATO DE CONTRATO N°45/2021

No Extrato do Contrato n° 45/2021, celebrado entre esta Assembleia e a empresa NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA. Publicado no 
Diário Oficial de 03/08/2021. ONDE SE LÊ: OBJETO; Constitui objeto deste contrato AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA DO CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ (CDC), INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E INTER-
RUPÇÕES DA REDE, AJUSTES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INFRAESTRUTURAS, 
URBANAS, RURAIS E REDES DE ACESSO INTERNAS, DAS EDIFICAÇÕES, COM REPOSIÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES, COM REPOSIÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS PREVISTO NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001 e na proposta da 
CONTRATADA. LÊIA –SE: OBJETO: Constitui objeto deste contrato A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK ÓPTICO PARA INTERLIGAR O PRÉDIO ANEXO II AO ANEXO III DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO CEARÁ. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ONDE SE LÊ: O presente contrato tem como fundamento o Edital o Edital do Pregão Eletrônico 
n°20200001 e seus Anexos, os preceitos do direito público, e e a Lei Federal n° 13.303/2016 e ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu 
objeto. LÊIA – SE: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020/0247, ORIUNDA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200001 – 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01085383/2020 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de outubro de 2021.

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL
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OUTROS

Estado do Ceará - Município de São Benedito – Julgamento de Habilitação – Tomada de Preços N° 2021.09.17.01. A Comissão Permanente de 
Licitação do Município de São Benedito-CE torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação 
apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto é a  contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução da 
obra de reforma e manutenção do Centro de Nutrição, localizado no Município de São Benedito/CE, Conforme Projeto Básico. A Comissão declarou 
Habilitadas as empresas: Completa Serviços e Construções EIRELI; JC de Aguiar Engenharia e construções; LV Serviços de Transporte EIRELI; Mandacaru 
Construções & Empreendimentos LTDA; North Empreendimentos e Serviços EIRELI; Ramilos Construções EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.060.561/0001-
50 e WU Construçõe e Serviços EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 10.932.123/0001-14. Foram declaradas Inabilitadas as empresas: Construtora e 
Imobiliaria Alvorada LTDA, por não atendimento aos itens a seguir:  3.2.5.; 3.2.8; 3.3.4; 3.4.1.3.1.; 3.4.2.2; 3.4.2.2.1. e Construtora Morais EIRELI, por 
não atendimento aos itens a seguir: 3.3.3. Conforme prevê o Art. 109, inciso I da Lei n° 8.666/93 fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto em 
Lei para apresentação de recursos a serem interpostos pelos recorrentes, caso assim desejem. São Benedito-CE, 25/10/2021. Ronaldo Lobo Damasceno - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Aviso de Julgamento (Fase de Habilitação) - Concorrência Nº 2021.09.22.1.O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fora concluído o julgamento referente 
à fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o n° 2021.09.22.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – 
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA, LAGOTELA EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI-ME e S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA 
por cumprimento integral às exigências editalícias. Vale destacar que a empresa CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI apre-
sentou a sua comprovação de regularidade fiscal junto a fazenda municipal com prazo de validade vencida, todavia a mesma faz jus aos benefícios contidos 
na Lei complementar nº 123/2006 por se tratar de micro empresa. Caso seja declarada vencedora, a referida licitante deverá apresentar no prazo previsto na 
legislação supracitada a sua Certidão Negativa de Débitos Municipais devidamente atualizada, sob pena de desclassificação no caso do não atendimento. 
Empresas Inabilitadas – R M CLEMENTE CANDIDO, por descumprimento ao item 5.2.4.3 do edital convocatório; CONSTRUTORA NELSON DE 
OLIVEIRA EIRELI, por descumprimento ao item 5.2.4.1 alínea “c” do edital convocatório e YASMINE ALVES SIEBRA, por descumprimento ao item 
5.2.3.1, 5.2.3.2 alíneas “a”, “b”, “c” e “d” , 5.2.3.3 alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, 5.2.2.2 alínea “c”, 5.2.4.1 alíneas “a”, “b” e “c”, 5.2.4.2 e 5.2.4.3 do edital 
convocatório. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito à Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Centro - CEP: 63.010-147, Juazeiro do Norte/CE, 
no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3566-1010. Juazeiro do Norte/CE, 27 de outubro de 2021. Uelton de Souza Cardoso - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação.
Aviso de Julgamento (Fase de Habilitação) - Concorrência nº 2021.09.23.1.O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fora concluído o julgamento referente à 
fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o n° 2021.09.23.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada – S. L. DE 
ALENCAR ENGENHARIA, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas - T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, 
por descumprimento aos itens 5.2.3.2, 5.2.3.3, alíneas “a” e “c”, 5.2.4.1, alínea “c” e 5.2.4.3 do Edital Convocatório; MEDEIROS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, por descumprimento aos itens 5.2.3.2, 5.2.3.3, alíneas “a” “b” e “c” e 5.2.4.1 do Edital Convocatório; REAL SERVIÇOS EIRELI, 
por descumprimento ao item 5.2.4.3 do Edital Convocatório e FHS CONSTRUTORA EIRELI, por descumprimento ao item 5.2.5.3 do edital convocatório. 
Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito à Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Centro - CEP: 63.010-147, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 
08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3566-1010. Juazeiro do Norte/CE, 28 de outubro de 2021. Uelton de Souza Cardoso - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Resultado de Habilitação e data para Abertura de Propostas de Preços 
- Tomada de Preços Nº 21.23.06/TP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Requalificação do Prédio Público no Bairro Estação no Município de 
Itapipoca-CE. Abertos os envelopes e após concluída a  análise e julgamento dos documentos de habilitação apresentados, foi observado pela Comissão 
de Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam a todas as exigências editalicias foram as seguintes: CLEZINALDO S DE ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ 22.575.652/0001-97; OMEGA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 42.066.610/0001-
38; VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRLEI - ME, inscrita no CNPJ 24.875.938/0001-13;; CONSTRUTORA IMPACTO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 00.611.868/0001-28; MANDACARÚ CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ 27.583.854/0001-02; CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 20.502.034/0001-91; G 
G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 40.002.678/0001-28; CONSTROL ENGENHARIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 
18.534.617/0001-52; A R CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 31.759.110/0001-65, sendo portanto declaradas 
HABILITADAS. Por conseguinte Restaram INABILITADA(S), pelo(s) motivo(s) a seguir descrito(s), a(s) seguinte(s) empresa(s):  CSA ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no CNPJ 39.629.277/0001-13, não atendeu ao item 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.6 e 5.2.3.7 do edital; J K L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ 35.517.187/0001-80, apresentou cópia simples do contrato de prestação de serviços do Responsável Técnico e do Certificado de 
Registro Cadastral, descumprindo assim o item 5.1 “a” do edital, e não atendeu ao item 5.2.1.3 do edital. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto 
no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar desta data. Findo o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, designa-se o dia 11 de 
novembro de 2021, às 15h00min, para abertura e julgamento dos envelopes de propostas de preços. Itapipoca/CE, 29 de outubro de 2021. Ramon Galvão 
Fernandes. Presidente da CPL.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇO Nº 008/2021– TP – A Comissão de Licitação, localizada na Rua Santos Dumont, N° 913A, Centro, torna público aos interessados do Julgamento 
dos Documentos de Habilitação apresentados para a licitação acima referida, cujo OBJETO é a Licitação do Tipo Menor Preço Global (Contratação sob 
regime de execução indireta, empreitada por Preço Global), para contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção corretiva, modernização, 
reforma, ampliação e eficiência energética do sistema de Iluminação Pública (IP) da sede e dos distritos de Redenção/CE, incluindo todos os custos de 
materiais, transporte, equipamentos, bdi, mão de obra, encargos sociais e impostos, necessários para realização dos serviços. Foram INABILITADAS pelo 
engenheiro as empresas: RPS CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E PROJETOS EIRELI ME – 32.788.026/0001-21, por não apresentar o Plano de Gestão 
de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme item 4.2.4.4 do Edital; e MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI – 22.045.869/0001-95, por 
não ter apresentado comprovação de que possui em seu quadro permanente Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme item 4.2.4.2.2 do Edital.” 
Foram inabilitadas pela CPL:A empresa ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME – 39.907.624/0001-22 não juntou o documento que consta 
previsto no item 4.2.6.5 do Edital, “documento de água, luz, telefone do endereço da empresa licitante.” A empresa RPS CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E 
PROJETOS EIRELI ME – 32.788.026/0001-21 desobedeceu aos seguintes itens do edital – 4.2.1 – sem CRC fornecido pelo município de Redenção; 4.2.5.4 
e 4.2.5.6 – Apólice de seguro encaminhada para o Município distinto e faltou a certidão assinada pela secretária de finanças do município de Redenção; 
as declarações fazem referência a outro município e a outra TOMADA DE PREÇO, ferindo o item 4.2.6.2 e seguintes. A empresa MS ENGENHARIA, 
PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI – 22.045.869/0001-95, descumpriu ao item 4.2.5.9.10 que fala da comprovação da apólice de seguro feita. Resta 
considerar que as demais empresas foram plenamente HABILITADAS pela CPL por obedecerem ao que preconiza o Edital do certame, sendo essas 
as: CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA,14.248.351/0001-20, BEQ ENERGIA LTDA,12.255.352/0001-77, 
SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, 22.343.772/0001-12, FÁCIL ELETRIFICAÇÕES LTDA, 10.193.474/0001-50. Diante 
disso, resta publicada a decisão da Comissão Permanente de licitação, ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo para interposição de recurso 
referente a decisão de Julgamento dos Documentos Habilitatórios. Caso não haja intenção de recurso, após transcorrido o prazo legal de 5 (Cinco) dias, 
conforme a Lei 8.666/93, fica marcado para o dia 09 (Nove) de Novembro de 2021, às 10h, a Sessão para Abertura das Propostas de Preço. Redenção-CE, 
28 de Outubro de 2021. Lara Lys Montenegro dos Santos – Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ararendá - Aviso de Licitação. Realização dia 16 de novembro de 2021 às 09hs00min, Pregão Presencial 
n° 02.01/2021-PP, sistema Registro de Preços. Objeto: Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações de serviços para execução de eventos 
artísticos e festividades de interesse do Município de Ararendá-Ce, Informações na Rua Henrique Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, 
telefones (88) 3633.1188. Cesar Ferreira de Paiva – Pregoeiro.
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*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS – AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS E RESULTADO 
FINAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP – O Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Russas-CE torna público para 
conhecimento dos interessados, que no dia Vinte e Dois de Outubro de Dois Mil e Vinte e Um (22/10/2021) foram abertos os Envelopes de Proposta de 
Preços da Tomada de Preços Nº 007/2021-TP, com fins à Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepipedo na Rua José Pereira do Nascimento, Av. Nicanor Baltazar de Oliveira, Rua José da Costa Celedônio, Rua Francisco Aldenir de Jesus, 
Rua José Ivanir Bessa e Rua Ômega no Município de Russas/CE, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos das Empresas 
Habilitadas. Sendo posteriormente encaminhado para análise do setor de Infraestrutura. Teve como Resultado Final a empresa VENCEDORA: V M 
LOCACOES E SERVICOS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 26.431.054/0001-03 pelo VALOR GLOBAL de R$ 693.150,43 (Seiscentos e Noventa e Três 
Mil, Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Três Centavos). Fica aberto o prazo recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Não havendo intenção de 
recurso o trâmite processual dará Prosseguimento em 11 de Novembro de 2021. Travessa João Nogueira da Costa, Nº 01, Bairro Centro. Russas-CE, 29 de 
Outubro de 2021. Jorge Augusto Cardoso do Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.07.29.01CP – A Comissão Permanente de Licitação Municipal torna público o Resultado de Julgamento de 
Proposta de Preço da Concorrência Pública acima, cujo OBJETO: Registro de Preços para Futuras e Eventuais contratações para os serviços especializados 
de locação de máquinas, equipamentos e veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
do Município de General Sampaio. EMPRESAS CLASSIFICADAS: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME 
– CNPJ: 03.565.704/0001-08, R$ 3.010.993,01, LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME – CNPJ: 26.287.364/0001-98, R$ 3.316.664,97, 
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇOES EIRELI-ME – CNPJ:18.866.411/0001-20, R$ 3.342.208,22, PRADA-COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ: 17.741.6353/0001-45, R$ 3.536.484,01, T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES – CNPJ: 28.149.744/0001-91, R$ 
3.576.424,26, DL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 35.847.172/0001-80, R$ 3.595.336,80, PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-ME – CNPJ: 22.280.521/0001-82, R$ 3.680.375,69, CONSTRUTORA VIPON EIRELI – CNPJ: 34.631.462/0001-29, R$ 3.820.483,55, ATOMO 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE – CNPJ: 28.177.357/0001-69, R$ 3.820.657,06, LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ: 32.490.833/0001-74, R$ 3.926.383,26, CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA – CNPJ: 01.795.971/0001-38, R$ 4.012.977,55, 
DÓLMEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ: 21.454.797/0001-77, R$ 4.497.872,88, MONTE SIÃO EMPREENDMENTO 
EIRELI – CNPJ: 09.423.269/0001-55, R$ 4.532.654,60, ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-EIRELI – CNPJ: 17.874.427/0001-
11, R$ 4.537.799,79, AL LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 33.019.842/0001-44, R$ 4.776.740,59, GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES 
E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ:10.905.621/0001- 78, R$ 4.776.740,59, Fica aberto o prazo recursal de acordo com a Lei 8.666/93, Art. 109, inciso 
I, alínea “B”. Após cumprido o prazo caso não haja manifesto de recurso será contratado a empresa que apresentou a proposta classificada mais vantajosa. 
Poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h. General Sampaio-CE, 29 
de Outubro de 2021. Manoela Alves Felix – Presidente da CPL.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0311.02/21- PE. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES 
DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. 
O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA DE SENADOR SÁ-CE, TOMA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS LICITANTES E DEMAIS 
INTERESSADOS, QUE DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021 A 17 DE NOVEMBR DE 2021 ATÉ ÀS 08H00MIN. (HORÁRIO DE BRASÍLIA), 
ESTARÁ RECEBENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTES A ESTE PREGÃO, NO ENDEREÇO 
ELETRÔNICO WWW.LICITACOES-E.COM.BR.  A ABERTURA DAS PROPOSTAS ACONTECERÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 
08H30MN. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) E O INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES OCORRERÁ A PARTIR DAS 10H30MIN DO DIA 17 
DE NOVEMBRO DE 2021, (HORÁRIO DE BRASÍLIA). O EDITAL NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS PARA 
CONSULTA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO, Á AV. 23 DE AGOSTO, S/N, CENTRO - SENADOR SÁ-CE,E  NO LICITACOES-E: WWW.
LICITACOES-E.COM.BR, ASSIM COMO NO PORTAL DE LICITAÇÕES DO TCE-CE: HTTP://WWW.TCM.CE.GOV.BR/LICITACOES/ E NO SÍTIO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL. À COMISSÃO DE PREGÃO. SENADOR SÁ/CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021. FRANCISCA HERLANIA DA 
SILVA MESQUITA - PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ/CE

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE – AVISO DE EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
- O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO Nº 
2021.10.27.02-CM, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.30.01-CM. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.031.0001.2.001. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHEIRA PARA ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE E AMPLIAÇÃO DA 2º ETAPA DA 
NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A PARTIR DA 
SUA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATADA: MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ASSINA 
PELA CONTRATADA: CICERO KLEBER CORREIA MARINHO. ASSINA PELA CONTRATANTE: RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO. 
VALOR GLOBAL: R$ 70.608,46 (SETENTA MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). JUAZEIRO DO NORTE/
CEARÁ, EM 29 DE OUTUBRO DE 2021. RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE-CEARÁ

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação  - Modalidade – Pregão Eletrônico - Tipo – Menor Preço - Edital Nº 
2021.10.27.60.PE.FMS. Objeto: contratação de empresa especializada em realizar exames laboratoriais para atender a demanda da Secretaria de Políticas 
para Saúde do Município de Campos Sales – CE conforme especificações constates no Edital Convocatório. O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura 
Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estará realizando Procedimento Licitatório cujo objeto supracitados, com seguinte cronograma: 
Início de acolhimento das propostas: 03 de novembro de 2021 às 17:00 horas, Abertura das Propostas: 16 de novembro de 2021 às 08:30 horas. Início da 
sessão de disputa de preços: 16 de novembro de 2021 às 09:00 horas, através do site: www.bll.org.br. Os interessados poderão obter o texto integral na sede 
da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, no endereço Travessa Vicente Alexandre de Alencar (1º Andar), s/nº Centro – Campos 
Sales/Ce, a partir da publicação deste Aviso, horário das 08:00hs às 12:00hs ou ainda através dos endereços eletrônicos: https://bllcompras.com, www.tce.
ce.gov.br e www.campossales.ce.gov.br. Campos Sales/CE, 27 de outubro de 2021. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira.

Comunicamos aos Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 28 de outubro de 2021, deliberou e aprovou “ad referendum” 
da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021, a 3ª distribuição 
antecipada de dividendos referentes ao saldo disponível no período até 30/09/2021, no valor de R$134.658.598,45 (cento e trinta e quatro milhões, 
seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o 
valor de R$0,149262435 por ação, que serão pagos aos acionistas a partir de 24/11/2021, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção 
de Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos antecipados, os acionistas titulares de ações ordinárias (GRND3) inscritos nos registros 
da Companhia em 05/11/2021 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 08/11/2021, na B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão. Os acionistas receberão o crédito conforme cadastro fornecido ao Banco Bradesco S.A., instituição depositária das ações desta 
Companhia, e aqueles que possuem as ações custodiadas na B3 terão seus créditos repassados pelos respectivos agentes de custódia, a partir da data de 
início do pagamento. Os acionistas com cadastros desatualizados e que não contenham o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito bancário, terão os 
seus créditos depositados após a regularização cadastral, a qual poderá ser feita em qualquer agência do Banco Bradesco S.A.
Sobral, 28 de outubro de 2021. Alceu Demartini de Albuquerque - Diretor de Relações com Investidores. Grendene S.A.

Aviso aos Acionistas - 3ª Distribuição antecipada do exercicio de 2021  
GRENDENE S.A. Companhia Aberta  - CNPJ no. 89.850.341/0001-60  -  NIRE no. 23300021118-CE  

 



220 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº247  | FORTALEZA, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE, através da Secretaria Municipal de Educação, em cumprimento à ratificação 
procedida pelo Secretário Municipal de Educação, faz publicar o extrato resumido do Processo de Dispensa de Licitação, oriundo do Processo Administrativo 
da Chamada Pública Nº 04.006/2021CP. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 14, § 1º da Lei Federal nº 11.947/2009 e artigo 18, § 1º da Resolução Nº 
038/2009-FNDE, e nas Resoluções FNDE nº 6, de 08 /05/2020, FNDE nº 20 de 02 de 02/12/2020 e subsidiariamente pela Lei Federal Nº 8.666/93 – alterada 
e consolidada. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de 
ensino do Município de Maranguape. Em favor das participantes, quais sejam: 01-COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.128.101/0001-12, sediada na Rodovia Rural, s/n, Amanari  – Maranguape-Ceará, com o valor 
global de R$ 1.048.641,05 (um milhão, quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinco centavos); 02-COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.842.467/0001-
03, sediada na Av. Alcebiades Barreto, s/n, Columinjuba – Maranguape-Ceará, com o valor global de R$ 1.254.957,05 (um milhão, duzentos e cinquenta e 
quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATATO: da data de sua assinatura até 31/12/2021, podendo ser 
prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada. VIGÊNCIA DO CONTRATO: da data de sua assinatura até 31/12/2021, podendo 
ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, conforme Declaração de Dispensa de Licitação.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - AVISO DE RETIFICAÇÃO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021 - CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.24.01 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 O PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO TORNA PÚBLICO QUE, DORAVANTE REANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS 
EMPRESAS, PARA FINS DE HABILITAÇÃO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.24.01, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-
CE, RESOLVE RETIFICAR O RESULTADO DA HABILITAÇÃO, FICANDO HABILITADA AS SEGUINTES EMPRESAS: CONSTRUTORA 
SANTA BEATRIZ LTDA. - EPP; COPA ENGENHARIA LTDA.; F I DOS REIS SILVA - ME; T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES; R MEIRA 
ENGENHARIA EIRELI; STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME; VK CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA.; ARN ENGENHARIA EIRELI. AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO SUPRACITADO AVISO DE PUBLICAÇÃO 
DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO PERMANECEM INALTERADAS. NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO 
NO PRAZO LEGAL, FICA ESTABELECIDO A DATA DO DIA 11/11/2021, ÀS 09:00HS, PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS. PARA MAIORES 
INFORMAÇÕES SEGUE O E-MAIL: LICITAÇÃO_LICITA@HOTMAIL.COM. ICAPUÍ - CE, 29 DE OUTUBRO DE 2021. EDINARDO DE OLIVEIRA 
PEREIRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA – Título: AVISO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS DE LICITAÇÃO – Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – Regente: Comissão Permanente de Licitação – 
Processo Originário: CONCORRÊNCIA Nº. PCS-01.120721-SOU – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO 
INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-
CE – A comissão de licitação depois de proceder à verificação e análise das Propostas de Preços das empresas participantes no processo, decidiu e 
julgou CLASSIFICADAS as empresas: PROURBI – PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; B&Q ENERGIA LTDA; SAVIRES 
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME; ANTONIO C S VASCONCELOES; DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; CNIP 
– COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA; ENERGY SERVIÇOS EIRELI – EPP. empresas DESCLASSIFICADAS: Não 
Houve. Foi vencedora do certame a empresa B&Q ENERGIA LTDA – CNPJ Nº 12.255.352/0001-77, com o valor global de R$ 1.204.444,81. A partir da 
data desta publicação fica aberto o prazo recursal conforme o Art. 109, Inciso I, alínea “b” da Lei Federal Nº 8.666/93 – Presidente da Comissão de Licitação: 
Carla Maria Oliveira Timbó.

*** *** ***
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - CPSMB - Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 
1009.01/2021 - CPSMB. Seleção de melhor proposta para Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza e higienização, copa 
e cozinha e consumo diversos, para atender as necessidades da Policlinica Dr. Clovis Amora Vasconcelos e do Centro de Especialidades Odontológicas - 
CEO, Dr José Marcelo de Holanda, junto ao Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - CE. Órgão gerenciador: Comissão de Pregão do CPSMB 
de Baturité - CE. Contratadas: Evolua Tecnologia & Servicos de Informatica LTDA, com o valor total de R$ 28.398,54 (vinte e oito mil trezentos e noventa e 
oito reais e cinquenta e quatro centavos); Expresso Distribuidora EIRELI, com o valor total de R$ 160.454,98 (cento e sessenta mil quatrocentos e cinquenta 
e quatro reais e noventa e oito centavos); CR Comércio de Informática e Serviços de Manutenção de impressoras LTDA, com o valor total de R$ 1.919,00 
(hum mil novecentos e dezenove reais); Comercial Rios Produtos de Limpeza, Descartaveis e Papelaria LTDA, com o valor total de R$ 5.617,60 (cinco mil 
seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos) e Max Eletro e Magazine EIRELI, com o valor total de R$ 1.200,10 (hum mil duzentos reais e dez centavos). 
As informações referentes à Ata de Registro de Preços encontram-se à disposição dos interessados. Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité-
CE. 29 de outubro de 2021. David Maciel de Almeida – Pregoeiro Oficial.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Instrumento Contratual. A Secretaria de Saúde do Município de Orós-Ce, torna público 
o extrato: Contrato N° 2021.10.29.01, do Instrumento Contratual resultante do Chamamento Público Nº 2021.10.06.02. Unidade Administrativa: Secretaria 
de Saúde. Objeto: contratação/credenciamento de empresa prestadora de serviços na área de oftalmologia, compreendendo realização de consultas, exames 
e cirurgia, através de Unidade Móvel Terrestre de Saúde, para operar dentro do Município de Orós/Ce, com fornecimento de médico especializado na 
área de oftalmologia, mão de obra qualificada e insumos para realização dos procedimentos de forma à complementar a Rede Assistencial de Saúde pelo 
preço constante na Tabela Nacional do SUS, a cargo da Secretaria de Saúde deste Município. Dotação Orçamentária: 0903.10.302.1003.2.067- Elemento 
de Despesa: 33.90.39.00. Valor do Contrato: R$ 609.447,30 (seiscentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). Vigência dos 
Contratos: o contrato vigorará a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido no Artigo 
57 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, caso não sejam atingidos os quantitativos constantes do Projeto Básico. Assina pelo 
Contratado: Leandro Pessoa Mota. Assina Pelo Contratante: Zuila Maria Maciel de Melo Peixoto (Secretária de Saúde). Orós(CE), 29 de outubro de 2021. 
Zuila Maria Maciel de Melo Peixoto - Secretária de Saúde.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Governo, Administração e Finanças - Aviso de Pregão Eletrônico Nº 24/2021-SEGAF. 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que estará recebendo do dia 04 de Novembro a 17 de Novembro de 2021 até às 
08h00min, pelo sistema BBMNET – www.bbmnetlicitacoes.com.br, proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Eletrônico nº 24/2021 
– SEGAF – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, fotografia, áudio, vídeo, telefonia, copiadoras e sistema 
de Vigilância. A Abertura e exame das propostas e o início da disputa por lances ocorrerá às 08h30min do dia 17 de Novembro de 2021. O edital poderá 
ser obtido junto a Pregoeira, na sede da Comissão de Licitação, à Praça dos Três Poderes s/nº - Bairro Aningas e nos sites: www.cruz.ce.gov.br, www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.tce.ce.gov.br. Cruz-CE, 27 de Outubro de 2021. Assunção Nayara Silva de Melo – Pregoeira.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO – O MUNICÍPIO DE TARRAFAS, TORNA 
PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO, NA MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O Nº 2021.10.06.001F, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DAS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM TRECHOS DA RUA PROJETADA A - (S.D.O) LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ RODRIGUES NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS – CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME 
O CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 899876/2020MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE. COM DATA DE ABERTURA MARCADA PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 08H, NA SALA DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SITUADA NA RUA SÃO JOSÉ, CENTRO, TARRAFAS-CE. MAIORES INFORMAÇÕES PODEM 
SER OBTIDAS ATRAVÉS DO TELEFONE (0XX88) 3549.1020. TARRAFAS/CE, 29 DE OUTUBRO DE 2021. ANTONIO VIEIRA IZIDÓRIO DOS 
SANTOS – PRESIDENTE DA CPL

*** *** ***
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Alterção de Edital da Tomada de Preços Nº 2021.10.07.1. A Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Horizonte comunica aos interessados a alteração do Edital da Tomada de Preços Nº 2021.10.07.1, cujo objeto é a 
pavimentação asfáltica em Ruas do Bairro Buenos Aires, no Município de Horizonte, de acordo com os planos de ação Nº 09032021-012151 e 09032021-
013512, conforme Projeto Básico de Engenharia. Em virtude da necessidade de alteração de planilha orçamentária ao Projeto de Engenharia, conforme 
estabelecido no Art. 21 § 4º da Lei 8.666/93, a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes fica remarcada para o dia 19 de novembro de 2021, 
às 09h00min. A íntegra do edital alterado e demais informações poderão ser obtidos na Av. Presidente Castelo Branco, Nº 5180, Centro, Horizonte/CE ou 
pelo fone: (85) 3336.1434, e nos endereços eletrônicos: www.tce.ce.gov.br / www.horizonte.ce.gov.br. Horizonte/CE, 28 de outubro de 2021. Rosilândia 
Ribeiro da Silva – Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito - Aviso de Licitação - Modalidade Tomada de Preços Nº 2021.10.28.01 - Tipo: Menor Preço; 
Critério de Julgamento: Menor Preço Global. O Município de São Benedito/CE, através sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que no dia 19 de Novembro de 2021 às 09:00 h, dará início a Tomada de Preços supracitada, que tem como objetivo a seleção 
de proposta mais vantajosa para: contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução das obras de reforma dos Centros de 
Referência e Assistência Social: CRAS Damião Jorge Neto - Bairro do Chora (Lote I) e CRAS Antônio Furtado de Araújo - Bairro Mons. Otalício (Lote II), 
Município de São Benedito/CE, conforme Projeto Básico. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, no endereço: Rua Paulo Marques, nº 378, 
Centro, São Benedito/CE, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Demais informações, através do fone: (88) 3626-1347. São Benedito - CE, 
28 de Outubro de 2021. Ronaldo Lobo Damasceno - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Trairi por através do Gabinete do Prefeito por 
intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.10.20.01PESRP, tipo menor preço, para o 
Registro de Preços visando a futura e eventual prestação de serviços de adornamento, adereçamento e paramentação dos prédios, ruas e praças em períodos 
e temas diversos, para atender as necessidades do Prefeito no Município de Trairi/CE, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no sítio eletrônico: www.bllcompras.org.br, iniciando o acolhimento das propostas no dia 04 de novembro de 2021 às 14:00h, a abertura das propostas de 
preços será no dia 16 de novembro de 2021 às 14:00h. Procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão de Licitação, na Av. Miguel Pinto Ferreira, 356 – Planalto Norte – Trairi/CE, bem como nos sítios eletrônicos www.bllcompras.org.br, https://
licitacoes.tce.ce.gov.br, http:// http://www.trairi.ce.gov.br/. Trairi/CE, 28 de outubro de 2021. Wilsiane Soares de Oliveira Marques - Pregoeiro(a).

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santana do Cariri . A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri torna público, o Resultado do Credenciamento 
n° 21.09.2021.01-CH cujo objeto é o credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços na área assistente social, digitador, educador social, 
entrevistador, psicólogo, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santana do Cariri-Ce, conforme especificações e condições contidas 
no Projeto Básico, anexo I deste edital, encontra-se no site da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri-Ce (www.santanadocariri.ce.gov.br), e no Portal de 
Licitações do Estado do Ceará (licitacoes.tce.ce.gov.br) ficando desde já aberto o prazo recursal de 05 dias úteis. Os interessados poderão obter informações 
detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. Santana do Cariri-Ce, 29 de outubro de 2021. Michele Ferreira Gonçalves 
– Presidente.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tauá – Secretaria de Saúde - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tauá, por meio de seu Pregoeiro, 
torna público aos interessados a abertura do Pregão Eletrônico Nº 28.10.001/2021-FMS, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de veículo micro-ônibus para locomoção de pacientes para tratamento fora do domicílio, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Tauá/CE. Início do 
Acolhimento das Propostas: 03 de novembro de 2021, às 17h30min; Recebimento de Propostas até: 17 de novembro de 2021, às 07h30min; Data de Abertura 
das Propostas: 17 de novembro de 2021, às 08h00min; Início da Sessão de Disputa de Preços: 17 de novembro de 2021, às 10h00min. Todos os horários 
dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido em: www.bbmnetlicitacoes.com.br e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/
licitacao/abertas. Tauá-CE, 29 de outubro de 2021. Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.10.28.001 - SRP. A CPL da Prefeitura Municipal 
de Camocim/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que a partir do dia 04 de novembro de 2021 às 12h00min (horário de Brasília), através 
do endereço eletrônico: www.bbmnet.com.br, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação. A íntegra 
do Edital poderá ser obtida junto aos sites: www.licitacoes.tce.ce.gov.br e www.bbmnet.com.br, ou no seguinte endereço na Sede da Prefeitura, localizada 
à Praça Severiano Morel, Centro, Camocim/CE. A data de abertura do certame será dia 16 de novembro de 2021, às 09h00min, estará realizando licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, tombada sob o N.º 2021.10.28.001, com fins a objeto: Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de material bibliográfico, para atender a demanda de alunos e professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Rede 
Municipal de Ensino, junto à Secretaria da Educação de Camocim-Ce. As referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília. Informações pelo fone: 
(88) 3621-7075. Camocim/CE, 29 de outubro de 2021. Francisca Maurineide Carvalho de Araújo – Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Morada Nova – Resultado de Classificação das Propostas - Modalidade: Tomada de Preços nº TP-
007/2021-SEINFRA. Objeto: contratação de obras e serviços de engenharia para a construção de laje sobre o canal localizado no Distrito de São João do 
Aruaru, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. Tipo: menor preço global. Regime de execução: indireta. A Comissão de Licitação comunica 
aos interessados o resultado de classificação das propostas comercias do objeto supracitado: 1º lugar – Ideal Construções e Serviços LTDA – CNPJ nº 
22.336.279/0001-11, valor global de R$ 120.186,84; 2º lugar - Eletrocampo Serviços e Construções LTDA - CNPJ nº 63.551.378/0001-01, valor global 
de R$ 121.056,27; 3º lugar - João Evangelista de Sousa Arcturo - CNPJ nº 03.077.025/0001-81, valor global de R$ 121.440,75; 4º lugar - Clezinaldo S de 
Almeida Contruções - ME, CNPJ nº 22.575.652/0001-97, valor global de R$ 121.510,31. A Comissão informa que a ata completa da sessão encontra-se no 
site: www.tce.ce.gov.br, e, que fica aberto o prazo para interposição de recursos administrativos quanto ao julgamento de classificação das propostas, de 
acordo com o Art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei n° 8.666/93. À Comissão.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2021-
TP. A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE CHORÓ-CE – TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS 
QUE, NO PRÓXIMO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 09HS:30MIN, NA SEDE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE 
CHORÓ, LOCALIZADA AV. CEL. JOÃO PARACAMPOS, Nº 1410 – ALTO DO CRUZEIRO, CHORÓ/CE, ESTARÁ REALIZANDO LICITAÇÃO, 
NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO 
AO CENTRO ADMINSTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO 
CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL, O QUAL ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ACIMA, NO HORÁRIO DE 08H00MIN ÀS 
12H00MIN. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA – AVISO DE JULGAMENTO - A Comissão de Licitação comunica o resultado 
da fase de habilitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 0110.02/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SUPRIR A EVENTUAIS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS SERVIDAS NA SEDE E LOCALIDADES DE MERUOCA-CE, da seguinte forma: EMPRESAS INABILITADAS: N. 
LANDY BOTO PORTELA – ME; D SOUSA RIOS; FRANCISCO DANIEL MESQUITA FIGUEREDO; FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA; L B 
CONSTRUÇÕES EIRELI; O DOS REIS BRANDÃO EIRELI e SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI. EMPRESAS HABILITADAS: 
R S M PESSOA EIRELI e C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Fica a partir desta data aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea 
“a”, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Ficando desde já agendada a abertura das “Propostas de Preços”, caso não haja interposição de recursos para o dia 
12.11.2021, as 09:00 horas. Meruoca – Ce, 26 de outubro de 2021. Clauber Vinicius Ricardo Coelho – PCL.
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ – AVISO DE LICITAÇÃO – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Quixadá, torna público que às 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2021, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n – 
Campo Velho – Quixadá/CE, receberá propostas para a contratação de empresa especializada em limpeza pública para executar os serviços de coleta e 
transporte de resíduos sólidos, serviços complementares de varrição, poda, capinação, pintura de meio fio e coleta com destinação final de resíduos 
comuns da saúde, em áreas com jurisdição do município no município de Quixadá/ce. Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2021-
CP. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br. 
Quixadá - CE, 29 de outubro de 2021. Mirlla Maria Saldanha Lima - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Maranguape. O Presidente da Comissão Central de Licitação e Pregões do Município de Maranguape, torna 
público para conhecimento dos interessados, o cancelamento da publicação do jornal “o povo” do dia 28/10/2021, folha 28, e Diário Oficial do Estado – 
DOE Folha 219, por erro na data do cadastramento para o chamamento e ausência de numeração do chamamento público.  E torna público o novo prazo, 
do chamamento público no período de 04 de novembro de 2021 à 18 de novembro de 2021 das 08:00 às 12:00 horas, na sede da CCLP, Rua Treze Maio, 
226, Centro, Maranguape – CE, receberá documentação do chamamento público n° 03.008/2021-CR, cujo objeto é: a INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS 
GRADUADOS EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE OU MARKETING OU QUE ATUEM EM UMA DESSAS ÁREAS, PARA INTEGRAR A 
SUBCOMISSÃO TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS. O Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos junto à Comissão no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Missão Velha -  Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.10.08.01-SEINFRA. O Presidente da 
CPL do Município de Missão Velha/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 23 de novembro de 2021, às 09h00min na Sede da 
Comissão de Licitações localizada na Rua José Leite Landim Júnior, 64 – Centro – Missão Velha-CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação para o objeto: contratação de serviços de engenharia para execução das obras de 
recomposição de pavimentações em diversos logradouros do Município de Missão Velha-CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
acima, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 14:00 horas, e no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Missão Velha/CE, 29 de outubro de 2021. Espedito 
Carlos de Sousa Júnior – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Aviso de Prorrogação de Prazo - Chamamento Público Nº CT-CH003/21. A Secretaria 
de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os interessados em participar do Chamamento Público para fomentar projetos de 
curta duração, desenvolvidos por grupos e/ou coletivos culturais para fazer parte de programações culturais realizadas em âmbito virtual ou presencial, de 
interesse da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Independência/Ce (Lei Aldir Blanc), que as inscrições foram prorrogadas até o dia 05/11/2021. 
O edital e anexos encontra-se à disposição de todos os interessados, na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua do Cruzeiro, 244, Centro, ou 
através do site Municipal (https://independencia.ce.gov.br/cultura.php), e no Portal de Licitações dos Municípios do TCE/CE (https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/). Independência/CE, 28/10/2021. Elisoete Alves Pedrosa - Secretária de Cultura e Turismo.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Aviso de Prorrogação de Prazo - Chamamento Público Nº CT-CH004/21. A Secretaria de 
Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os interessados em participar do Chamamento Público para seleção de projetos de curta 
duração, para contratação dos serviços vinculados ao setor cultural e de arte, que desenvolvam a produção artística audiovisual, e atividades de economia 
criativa, de forma a movimentar a produção cultural realizadas em âmbito virtual, transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e 
outras plataformas digitais, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Independência/CE (Lei Aldir Blanc), que as inscrições foram 
prorrogadas até o dia 05/11/2021. O edital e anexos encontra-se à disposição de todos os interessados, na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua 
do Cruzeiro, 244, Centro, ou através do site Municipal (https://independencia.ce.gov.br/cultura.php), e no Portal de Licitações dos Municípios do TCE/CE 
(https://licitacoes.tce.ce.gov.br/). Independência/CE, 28/10/2021. Elisoete Alves Pedrosa - Secretária de Cultura e Turismo.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Campos Sales - Modalidade – Pregão Eletrônico - Tipo – Menor Preço - Edital Nº 2021.10.28.61.
PE.FMS. Objeto: contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassonografia para atender a demanda da Secretaria de Politicas 
para Saúde do Município de Campos Sales/Ce, conforme especificações constates no Edital Convocatório. O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal 
de Campos Sales comunica aos interessados que estará realizando Procedimento Licitatório cujo objeto supracitados, com seguinte cronograma: Início de 
acolhimento das propostas: 03 de novembro de 2021 às 17:00 horas, Abertura das Propostas: 16 de novembro de 2021 às 13:30 horas. Início da sessão 
de disputa de preços: 16 de novembro de 2021 às 14:00 horas, através do site: www.bll.org.br. Os interessados poderão obter o texto integral na sede da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, no endereço Travessa Vicente Alexandre de Alencar (1º Andar), s/nº Centro – Campos 
Sales/Ce, a partir da publicação deste Aviso, horário das 08:00hs às 12:00hs ou ainda através dos endereços eletrônicos: https://bllcompras.com, www.tce.
ce.gov.br e www.campossales.ce.gov.br. Campos Sales/CE, 27 de outubro de 2021. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/21-PE-DIV 
– A Prefeitura Municipal de Varjota-CE torna público que a partir do dia 03 de Novembro de 2021, às 08h (Horário de Brasília-DF) estará disponível o 
Cadastramento das Propostas de Preços no Site: www.bll.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 031/21-PE-DIV, cujo Objeto é o Registro de Preços 
para Futuras e Eventuais Aquisições de utensílios de cozinha, destinados a atender as necessidades diversas Secretarias do Município de Varjota-
CE. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: dia 17 de Novembro de 2021, às 10h (Horário de Brasília - DF). O Referido Edital poderá ser 
adquirido no Site: www.bll.org.br ou www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h às 14h na Sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida 
Presidente Castelo Branco, Nº 1744, Acampamento. Varjota-CE, 29 de Outubro de 2021. Francisco César Farias de Aquino – Pregoeiro.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 007/2021-SEINFRA – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Crateús comunica aos interessados que no último dia 28 de 
Outubro de 2021, analisou documentos de Habilitação do Processo Licitatório Tomada de Preços Nº 007/2021-SEINFRA, cujo OBJETO é: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de construção de uma praça na Localidade de Queimadas, junto a Secretaria da Infraestrutura do Município de Crateús-CE, 
situação em que todas as empresas ficaram  INABILITADAS: CONSTRUTORA MORAIS EIRELI-EPP E K E SOUSA SOARES CONSTRUÇÕES-
ME. Tendo em vista que todas as empresas foram consideradas INABILITADAS, fica aberto o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação conforme previsto no § 3° do art.48 da Lei 8.666/1.993. Mais informações no horário de 08h às 12h, no Setor de Licitações deste Município 
e no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. Crateús-CE, 28 de Outubro de 2021. Antonio Fernandes Alves Junior – Presidente da CPL.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – EXTRATO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS – ADESÃO/
CARONA Nº 008/2021-PC – Cujo OBJETO é a Aquisição de peças destinadas a manutenção da frota de veículos das diversas Secretarias do Município 
de Tamboril-CE. Oriunda do Pregão Eletrônico N.º 2707.01/2021-PE - Ata de Registro de Preços N.º 2021.09.20/001-SRP. ÓRGÃO GERENCIADOR: 
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Acaraú-CE. ÓRGÃO PARTICIPANTE (CARONA): Diversas Secretarias de Tamboril-CE. FORNECEDORES 
REGISTRADOS: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.216.399/0001-27. VALORES E PERCENTUAL DE 
PERCENTUAL DE DESCONTO ADERIDOS: Lote 01 R$ 9.900,00 – 45,10%, Lote 02 R$ 238.960,00 – 15%, Lote 03 R$ 609.430,00 – 15%, Lote 04 
R$ 87.602,00 – 45,10%. Tudo na forma da Lei 8.666/93. Tamboril-CE, 03 de Novembro de 2021.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Saboeiro – Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº 22.10.001/2021-PMS. Objeto: Serviços 
de pavimentação em pedra tosca no Município de Saboiero-CE - Diversas Localidades na Zona Rural do Município de Saboeiro - CE. Data da Sessão: dia 
18 de novembro de 2021, às 09h:00. Edital e Local: Rua Edmundo Olinda, n° 33, Centro. Saboeiro - CE, Em 29 de outubro de 2021. Maria Iranilda 
Leite – Presidente da CPL.
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 006/2021-SEINFRA – O Presidente da CPL do Município de Crateús-CE comunica aos interessados que no último dia 29 de Outubro de 
2021, analisou as de Proposta de Preços da  Tomada de Preços Nº 006/2021-SEINFRA, que se refere a Contratação de empresa para prestação de serviços 
de pavimentação asfáltica em diversas ruas da Sede do Município de Cratéus-CE, e chegou ao seguinte resultado: VENCEDORA: N.R CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - ME, com MENOR VALOR GLOBAL de R$ 1.330.107,05 (Um Milhão, Trezentos e Trinta Mil, Cento e Sete Reais e Cinco 
Centavos). Fica aberto, o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93. Crateús-CE, 29 de Outubro de 2021. Antônio Fernandes 
Alves Junior – Presidente.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO SPU Nº P170568/2021, EDITAL 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2021 – SMS (BB Nº 905180) – Central de Licitações. Data de Abertura: 17/11/2021 às 09h (Horário de Brasília). 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos 
empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades da Prefeitura de Sobral, pelo período de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado nos limites da lei, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: 
Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br e à Rua Viriato de Medeiros, N° 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146. Sobral-CE, 29 de Outubro de 2021. 
O Pregoeiro – Jorge Luiz de Sousa Ferreira Júnior.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada 
de Preços Nº 21.06.06/TP, que tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para Conclusão de Construção de Creche Tipo I, Padrão FNDE e 
Construção de Muro e Fechamento, localizada no Bairro Mourão em Itapipoca, através da Secretaria de Educação Básica deste Município. Após 
abertura e análise das propostas apresentadas, e amparada em Parecer Técnico emitido pela equipe de engenharia do Município, a Comissão chegou ao 
seguinte resultado: Empresa Vencedora: CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.502.034/0001-91, apresentou 
proposta no Valor Global de R$ 1.227.766,50 (hum milhão, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Abre-se 
o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei 8.666/93 a contar desta data. Itapipoca/CE, 28 de outubro de 2021. Heloilson Oliveira Barbosa 
- Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Chamada Pública Nº 002.02/2021. O Município de Itapipoca, por meio da Secretaria 
de Cultura, torna publica a Chamada Pública Nº 002.02/2021, cujo objeto é Chamada Pública para Concessão de 38 (trinta e oito) Prêmios destinados 
a Artistas, Grupos, Coletivos e Povos Tradicionais e de Terreiro, Fazedores da Cultura Residentes no Município há, no mínimo 02 (dois) anos, por 
meio de Seleção Pública, de Propostas Culturais de Apresentações e Exposições Artísticas Individuais, de Grupos, Coletivos e demais Expressões 
Culturais, em Formatos Virtuais, Presenciais ou Híbridos, através da Secretaria de Cultura de Itapipoca-CE. Os interessados deverão efetuar suas 
inscrições, com envio de documentos digitalizados, via internet, no link https://itapipoca.ce.gov.br/itapipocadasculturas.com.br, no período compreendido 
entre 03 de Novembro de 2021 a 18 de novembro de 2021. O Referido EDITAL poderá ser adquirido pelo sítio https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca-
CE, 29 de Outubro de 2021. José Viana Lavor Junior - Ordenador de Despesas da Secretaria de Cultura.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato de Publicação da Ata de Registro de Preços Nº 21.20.06/ARP - Pregão Eletrônico Nº 
21.20.06/PE. Objeto: Registro de Preços para Serviços de Engenharia e Manutenção de Prédios e Espaços Públicos do Município de Itapipoca, considerando 
o Menor Preço em Função do Percentual de desconto sobre a Tabela de Preços e Custos da Construção Civil do Sinapi e da Seinfra – Tabelas Sintéticas com 
Desoneração, Acrescidas com BDI de 27,47% (vinte e sete vírgula, quarenta e sete por cento) e de 16,32% (dezesseis vírgula trinta e dois por cento), de 
acordo com o Anexo I – termo de referência deste Edital.  Fornecedor: EMKO CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.233.779/0001-
53. Valor registrado: Valor global R$ 17.280.000,00 (dezessete milhões, duzentos e oitenta mil reais). Assinatura da Ata: 29.10.2021. Validade: 12 meses. 
Itapipoca-CE, 29 de outubro de 2021. Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura - Sr. Antônio Victor Nobre de Lima.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Capistrano - Aviso Adiamento de Licitação - Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços Nº 
09.22.01/2021. O Pregoeiro da Licitação do Município de Capistrano, Ceará, torna público para conhecimento dos interessados que a data de recebimento 
e abertura dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços da licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 09.22.01/2021, cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos de climatização como ar-con-
dicionado e ventiladores de parede, junto a Secretaria da Educação Básica do Município de Capistrano, Ceará. Número Identificador no Banco: 
900976, foi adiada para o dia 04 de novembro de 2021, às 13:00hs (horário de Brasília). Carlos Augusto Caetano da Silva – Pregoeiro Oficial do Município. 
Capistrano - CE, 28 de outubro de 2021.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação - Modalidade – Pregão Eletrônico - Tipo – Menor Preço - Edital 
Nº 2021.10.28.62.PE.ADM. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de frete de veículos, tipo micro ônibus e van, com 
disponibilização de motoristas habilitados, e demais itens necessários para a execução, para realizar viagens intermunicipais e interestaduais, para atender 
a demanda das diversas Secretarias Municipais de Campos Sales/CE, conforme especificações constates no Edital Convocatório. O(A) Pregoeiro(a) Oficial 
da Prefeitura Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estará realizando Procedimento Licitatório cujo objeto supracitados, com seguinte 
cronograma: Início de acolhimento das propostas: 03 de novembro de 2021 às 17:00 horas, Abertura das Propostas: 17 de novembro de 2021 às 08:30 horas. 
Início da sessão de disputa de preços: 17 de novembro de 2021 às 09:00 horas, através do site: www.bll.org.br. Os interessados poderão obter o texto integral 
na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, no endereço Travessa Vicente Alexandre de Alencar (1º Andar), s/nº Centro – 
Campos Sales/Ce, a partir da publicação deste Aviso, horário das 08:00hs às 12:00hs ou ainda através dos endereços eletrônicos: https://bllcompras.com, 
www.tce.ce.gov.br e www.campossales.ce.gov.br.  Campos Sales/CE, 27 de outubro de 2021. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tianguá – Secretaria de Infraestrutura – Tomada de Preços Nº 07/2021-SEINFRA – Resultado de 
Julgamento de Propostas de Preços. A Comissão Permanente de Licitação comunica o resultado de julgamento de propostas de preços referente à Tomada 
de Preços N.º 07/2021-SEINFRA - contratação dos serviços de recuperação das estradas vicinais de acesso e internas dos assentamentos Valparaíso e Santa 
Madalena, conforme Convênio n° 908006/2020 com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Proposta Vencedora: Amazonas Construções LTDA, R$ 
432.055,15; 2ª R S Engenharia EIRELI, R$ 437.593,61; e 3ª M. J. Projetos e Engenharia EIRELI - ME, R$ 442.508,45.  Fica aberto o prazo recursal, previsto 
no art.109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Maiores informações na sala da Comissão de Licitações, localizada na Av. Moisés Moita nº 785 – Bairro 
Nenê Plácido. Tianguá-CE, 29 de outubro de 2021. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos – Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***
Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 17/11/2021, às 09h, 
horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico nº 00.020/2021 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais 
prestações de serviços de guincho ou remoção, manutenção preventiva, manutenção corretiva e borracharia, para veículos de diversas marcas e modelos, 
pertencentes a frota das diversas secretarias do município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o 
qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço 
eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado no link – acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, 
no endereço citado, no horário de 08h às 12h. José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Aracoiaba - Secretaria de Infraestrutura. Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso para REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL NO MUNI-
CÍPIO DE ARACOIABA, Zona Urbana. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE. 
Aracoiaba/CE, 29 de outubro de 2021. Thiago Cavalcante Gadelha de Oliveira.
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Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Chamamento público n°SS-CH002/2021. A Presidente da Comissão de Qualificação das Organizações Sociais 
do Município, torna público que a partir do dia 04/11/2021 até o dia 18/11/2021, no horário de expediente (das 08h às 12h e 14h às 17h, nas sextas-feiras 
o horário será das 08h ás 12h). A abertura dos envelopes entregues dar-se-á às 09h do dia 19/11/2021, na Avenida Francisco França Cambraia, s/n, Centro, 
Senador Pompeu/CE, vem realizar Chamamento Público, visando a Seleção de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, constituídas sob 
forma de fundação, associação ou sociedade civil, para se qualificarem com Organização Social de Saúde – OSS com finalidade específica de eventual e 
futura operacionalização da gestão e  execução das atividades assistenciais e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Maternidade e Hospital Santa 
Isabel; Centro Multidisciplinar de Saúde; Centro de Especialidades Odontológicas; Centro de Apoio Psicossocial e Unidades de Atenção Primária à Saúde 
do município. O edital completo poderá ser adquirido no endereço citado acima, e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: https://www.senadorpompeu.ce.gov.
br/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Cláudia Andrea Lopes Mineiro Albuquerque.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE – AVISO DE EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO Nº 2021.10.27.01-
CM, RESULTANTE DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021.09.09.01-CM. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.031.0001.2.001. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PRONTOS 
E PROJETADOS, DESTINADOS A MOBILIAR O NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ. VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: A PARTI DE SUA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATADA: COSTA SUL EIRELI. ASSINA PELA 
CONTRATADA: JULIANA BARRETO DOS SANTOS. ASSINA PELA CONTRATANTE: RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO. VALOR 
GLOBAL: R$ 414.330,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS). JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, EM 29 DE 
OUTUBRO DE 2021. RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. 
23 DE AGOSTO, S/N, CENTRO - SENADOR SÁ-CE, TORNA PÚBLICO O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0311.01/2021 – CUJO OBJETO 
É A(O) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DRENAGEM DAS RUAS ALFEDRO 
CAMPOS, PADRE JOSÉ MARIA E PADRE TARCÍSIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR-SÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO 
DE ENGENHARIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19.11.2021, ÀS 08:30 HORAS. REFERIDO EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE AO PÚBLICO, DAS 08:00 AS 17:00 HORAS OU NO SÍTIO HTTP://WWW.TCM.CE.GOV.
BR/LICITACOES.  SENADOR SÁ-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021. Á COMISSÃO.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS Nº SI-TP012/2021 – O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente o Senhor Francisco Jefferson do Carmo de Castro – Ordenador de despesas da Secretaria de Infraestrutura e 
Urbanismo, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, 
cujo OBJETO é Recuperação das estradas vicinais no Município de Nova Russas - conforme Contrato de Repasse Nº. 907141/2020/MDR/CAIXA, vem, 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente Processo Administrativo de Licitação, na Modalidade Tomada de Preços Nº SI-TP012/2021, para que produza 
os devidos efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da 
Empresa: CONJASF CONTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA é declarada VENCEDORA com VALOR GLOBAL de R$ 1.664.696,92 (Um Milhão, 
Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos). Nova Russas-CE, 29 de Outubro de 2021. Francisco 
Jefferson do Carmo de Castro – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº GM-TP007/2021 
– O Município de Nova Russas-CE torna público que no próximo dia 19 de Novembro de 2021, às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços Nº GM-TP007/2021, cujo Objeto versa sobre Contratação de prestação de serviços de levantamento patrimonial dos bens móveis, de acordo 
com as normas da PCASP, junto as diversas unidades administrativas (Secretarias e/ou Autarquias) da Prefeitura Municipal de Nova Russas. O 
Edital completo poderá ser adquirido no Setor de Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 08h às 14h e 
ainda nos seguintes Sítios Eletrônicos: https://www.novarussas.ce.gov.br/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nova Russas-CE, 29 de Outubro 
de 2021. Ívina Guedes Bernardo de Aragão Martins – Presidente da CPL.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ – AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 03/2021-INFRA – OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da passagem molhada na localidade de Conceição, 
sobre o Riacho da Vaca Gorda junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Coreaú-CE. O Presidente da CPL comunica aos 
interessados ato de julgamento da Fase de Proposta de Preços. Foi VENCEDORA do certame a Empresa: COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRLI - ME, inscrita no CNPJ n° 17.411.277/0001-00, por estar Habilitada e ter apresentado o MENOR VALOR CLASSIFICADO, na importância de 
R$ 109.245,08 (Cento e Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais, Oito Centavos). Desse modo fica estabelecido o prazo do art. 109, I, “a” da Lei nº 
8.666/93 – Fase de Recursos. Coreaú-CE, 29 de Outubro de 2021. Francisco Antônio Araújo – Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 038/21-PE-DIV. Órgão 
Gerenciador: Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento – Bela Cruz/CE. Finalidade: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de 
material de limpeza e produtos de higienização para atender as diversas Secretarias do Município de Bela Cruz/Ce. Prazo de vigência da Ata de Registro de 
Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Ata n° 20210449 Preços Registrado: R$ 323.989,96 (trezentos e vinte e três mil, novecentos 
e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Empresa: Inforcomp Comercio de Materiais e Serviços EIRELI - ME; C.N.P.J. nº 10.628.513/0001-03, 
representada neste ato pelo Sr(a). Carlos Junot Moraes Silveira. Ata 20210450 Preços Registrado: R$ 1.551.493,67 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e 
um mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Empresa: Luiz Joaquim dos Santos Distrubuidora; C.N.P.J. nº 28.498.027/0001-75, 
representada neste ato pelo Sr(a). Luiz Joaquim dos Santos. Renata Cristina Vasconcelos - Ordenador(a) de Despesas.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 2021.10.25.02. A Prefeitura Municipal de Irauçuba, 
torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico Nº 2021.10.25.02, que tem como objeto a aquisição de equipamentos 
médico-hospitalar, material para reabilitação profissional, material para  esportes e diversões e material educativo e esportivo para equipar os centros de 
reabilitação de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Irauçuba/CE, conforme especificação contida nos anexos do edital. O recebimento 
das propostas, através do site da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, dar-se-á a partir das 17h00min do dia 03/11/2021, até às 17h00min do dia 17/11/2021. 
Data de Abertura das Propostas: 19/11/2021 às 08h00min. O Edital estará disponível nos sites: www.bllcompras.org.br ou www.tce.gov.br, a partir da data 
da publicação deste Aviso. Irauçuba/CE, 29 de outubro de 2021. Jayson Mota Azevedo Mesquita – Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará – Município de São Gonçalo do Amarante – Aviso de Julgamento de Recurso e Abertura de Proposta de Preços – Concorrência Nº. 
004.2021 – CP. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE torna público para conhecimento dos 
interessados, que diante da análise e julgamento do recurso administrativo apresentado e cumprido os prazos processuais, declara habilitadas as seguintes 
licitantes: 1. P2 Engenharia e Construção Civil LTDA, 2. Seg-Norte Construções e Serviços EIRELI; 3. Sólida Engenharia LTDA; 4. Lomacon Locação 
e Construção LTDA; 5. Staff Construções Edificações e Serviços Imobiliários LTDA.; 6. Urbana Limpeza e Manutenção Viária EIRELI; 7. Constram – 
Construções e Aluguel de Máquinas LTDA; 8. VAP Construções LTDA; 9. CNT – Construtora Nova Terra EIRELI; 10. Construtora Impacto Comercio e 
Serviços LTDA; 11. Clezinaldo S de Almeida Construções – ME; 12. T Ferreira P N Construções; 13. Construtora Beija Flor LTDA; 14. VK Construções e 
Empreendimentos LTDA – ME; 15. Construtora Plato LTDA; 16. Fonteles Castro Construções EIRELI – ME; 17. Construtora Silveira Salles LTDA. Fica a 
sessão para abertura das propostas de preços das empresas declaradas habilitadas, marcada para o dia 04 de novembro de 2021 às 09h00min. São Gonçalo 
do Amarante/CE, 28 de Outubro de 2021. Anderson Augusto da Silva Rocha – Presidente.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento – Tomada de Preços n° 2021.09.24.1. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fora concluído o julgamento das fases de habilitação e de propostas de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2021.09.24.1, 
sendo o seguinte: Empresa Habilitada - Ambiental Soluções e Serviços EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresa Vencedora 
- Ambiental Soluções e Serviços EIRELI sagrou-se vencedora, com proposta totalizando o valor global estimado de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil 
oitocentos reais), por ter apresentado menor preço, compatível com o orçamento, conforme mapa de apuração de preços. Maiores informações, na sede da 
Comissão de Licitação, sito na Avenida Domingos Sampaio Miranda, n° 715, Loteamento Jardim dos Ipês – Bairro Alto da Alegria, Barbalha/CE. José 
Ednaldo da Silva – Presidente da Comissão de Licitação, 14 de outubro de 2021.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Forquilha – Aviso de Homologação e Adjudicação. O Município de Forquilha, através da Secretaria de 
Infraestrutura e Urbanismo, torna público a Homologação e Adjudicação da Licitação Nº PMF-21.09.01.01-TP, com objeto: contratação de empresa para 
execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas vias do Distrito de Salgado dos Mendes no Município de Forquilha/Ce. Satisfazendo 
à Lei e ao mérito, Homologo o presente processo licitatório e Adjudico à(s) proponente(s) F. J. de Matos Neto - ME, com o valor total de R$ 278.833,27 
(duzentos e setenta e oito mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos). Emerson Peter Alves Costa – Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura e Urbanismo. Data da Homologação/Adjudicação: 28 de outubro de 2021. Forquilha/CE, 29 de outubro de 2021. Emerson Peter Alves 
Costa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico n° 2021.10.29.1. O Pregoeiro Oficial do Município de 
Jardim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, 
através da plataforma eletrônica: www.bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão 
n° 2021.10.29.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para o funcionamento do prontuário eletrônico 
do cidadão, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com 
abertura marcada para o dia 18 de novembro de 2021, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 04 
de novembro de 2021, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de 
Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3555-1772.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Forquilha – Aviso de Abertura de Licitação. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo; – Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio – Processo Originário: Pregão Presencial Nº PMF 21.10.26.01-PP – Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de material elétrico natalino para suprir as necessidades da Secretaria de Cultura do Município  de Forquilha/CE – Local de Acesso ao 
Edital: Sede da Prefeitura Municipal – Paço Municipal Deputado Cesário Barreto de Lima, Avenida Criança Dante Valério, 481, Centro, CEP: 62.115-000, 
Forquilha – CE; https://www.forquilha.ce.gov.br/transparencia/licitacoes; https://licitacoes.tce.ce.gov.br – Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 
08h00m às 12h00m e 14h00m às 18h00m – Local de Realização da Licitação: Avenida Criança Dante Valério, 481, Centro, CEP: 62.115-000, Forquilha – 
CE – Data de Abertura: 18/11/2021 – Horário: 09h00m. Pregoeiro: Gabriel Jânio Rodrigues Albuquerque.

*** *** ***
Estado do Ceará - Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI da Prefeitura 
Municipal  de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Licitação. A Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara 
– ADEJERI, por intermédio de sua Pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 2021.10.29.01/PP, tipo menor preço 
global por item, para a aquisição de material de construção para pequenos reparos, ferramentas, materiais diversos para atender as necessidades da Autarquia 
de Desenvolvimento do Turismo, Mobiliidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara-ADEJERI, com data de abertura em 17 /11/2021, às 10:00h. O Edital está 
à disposição dos interessados na sala da C.P.L, situada à Rua Isabele, s/n, Vila de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara/Ceará - Brasil. Jijoca de Jericoacoara 
(CE), 29 de Outubro de 2021. Rita Erica Rodrigues - Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Licitação - Concorrência Nº 2021.10.29.1. A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Concorrência, tombada sob nº 2021.10.29.1. Objeto: contratação de 
serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento, na localidade do Sítio Cajazeiras do 
Simeão, Zona Rural do Município de Assaré/CE, nos termos do Convênio nº 081/2021 (Processo nº 06774197/2021 – MAPE 1014), celebrado com o Estado 
do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas - SOP. Data e horário da abertura: Dia 06 de dezembro de 2021, às 09h00min. Em virtude do estado 
de calamidade pública diante da pandemia de Covid-19, o recebimento dos envelopes será feito de forma organizada, com o intuito de evitar aglomerações. 
Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a Licitação através do endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. ou 
na Sala da CPL, sito na Rua Dr, Paiva, nº 415, Vila Mota, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda pelo Telefone: (88) 3535-1613. Assaré/CE, 29 de 
outubro de 2021. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus. A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, torna público, aos interessados, que no dia 17 de Novembro 
de 2021, às 08:00hs, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.10.04.01-PERP, critério de julgamento menor preço por lote, com fins de 
contratação de empresa especializa na realização de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e eventual, com fornecimento de mão de obra 
exclusiva, insumos, ferramentas, reposição de peças (originais recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos e instalações de ar condicionado, 
eletrodomésticos diversos e equipamentos de natureza industrial nas diversas Secretarias Municipais de Pacajus/CE conforme especificações do edital e 
anexos, disponível na Sede da Comissão, localizada na Rua Guarany, nº 600, Altos, Centro, no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE, através 
do Portal de Licitações dos Municípios: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, no  site do Município de Pacajus/CE: https://www.pacajus.ce.gov.br/ e no 
site da Bolsa Brasileira de Mercadorias: www.bbmnet.com.br. Maiores informações: pelo fone: (085) 3348-1077, no horário de atendimento ao público de
08:00h às 12:00h. À Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Saboeiro – Extrato Resumido de Contrato. Contratante: Através da Secretaria da Infraestrutura do 
Município de Saboeiro-CE. Empresa: GS Construções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.690.855/0001-94. Objeto: serviços de pavimentação 
de Trechos de Ruas: Rua Projetada I - Trechos 1 e 2; Rua Projetada II -Trecho 1; Rua Projetada III - Trecho 1 - Todas Vila Godim; Antônio Eustáquio 
Braga - Trecho 1 - Rua Bela Vista - Trecho I - Bairro Santo Antônio, conforme orçamento em anexo. Tomada de Preços Nº. 29.06.001/2021-PMS. Contrato 
Nº: 30.08.001/2021-PMS. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 120 (cento e vinte) dia. Valores: global R$ 
235.333,65 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e trinta e três mil e sessenta e cinco centavos) – Dotação: 0901.15.451.0013.1.008 – Elemento de 
Despesa 4.4.90.51.00, com recursos do Convênio MAPP: 5069 - SEC. Cidades / Gov. do Estado do Ceará. Assina pela contratante: André Firmino do 
Nascimento, Ordenador de Despesa do Fundo Geral. Assina pela contratada:  Cicero Anderson Generoso Bezerra, titular da empresa. Data da Assinatura do 
contrato: 30 de agosto de 2021.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura de Novo Oriente. A Comissão torna público que no próximo dia 17 de novembro de 2021 às 09:00 horas, estará abrindo 
Pregão Presencial Nº 06.001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em decoração natalina com fornecimento 
global de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem e manutenção corretiva para atender as necessidades do Município de Novo 
Oriente, conforme especificações em anexo. O edital encontra-se a disposição nesta Prefeitura ou nos sites: www.tce.ce.gov.br ou www.novooriente.ce.gov.
br. Novo Oriente/CE, 29.10.2021. Paulo Sérgio A. Bonfim - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Aviso de Licitação - Tomada de Preço Nº 
13/2021-SEINFRA. A CPL do Município de Cruz comunica aos interessados que estará realizando a sessão pública no dia 18 de Novembro de 2021, às 
08h30min, para o objeto “serviços de recuperação de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo com reaproveitamento e rejuntamento”. O edital poderá 
ser obtido junto a Comissão de Licitação e nos sites:  www.cruz.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Cruz-CE, 27 de Outubro de 2021. Leonardo Bricio Viana 
Severiano – Presidente da CPL.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Saboeiro - Extrato de Homologação - Tomada de Preços Nº. 29.06.001/2021-PMS. Objeto: serviços 
de pavimentação de Trechos de Ruas: Rua Projetada I - Trechos 1 e 2; Rua Projetada II -Trecho 1; Rua Projetada III - Trecho 1 - Todas Vila Godim; 
Antônio Eustáquio Braga - Trecho 1 - Rua Bela Vista - Trecho I - Bairro Santo Antônio, conforme orçamento em anexo. Homologa o presente Processo 
Administrativo de licitação ao vencedor do certame a empresa GS Construções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.690.855/0001-94, com 
sede à Rua Pinto Madeira, nº 185 – Bairro Santa Tereza, Juazeiro do Norte-CE, no valor global R$ 235.333,65 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e 
trinta e três mil e sessenta e cinco centavos), para que produza os efeitos legais e jurídicos. Saboeiro - CE, em, 27 de agosto de 2021 - André Firmino do 
Nascimento, Ordenador de Despesa do Fundo Geral.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Dispensa de Licitação no 2021.09.08.01 / Contrato Nº 10.09.2021/01.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica apta a prestar serviços de transporte de alunos da Rede Pública de Ensino e locação de ônibus e micro-ônibus, junto a 
Secretaria de Educação do Município de Cariús. Contratada: Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações EIRELI. Signatário da Contratada: Italo Rodrigo 
Gomes dos Santos. Contratante: Prefeitura Municipal de Cariús. Signatário da Contratante: Veroneide Maria de Sousa – Ordenadora de Despesas do Fundo 
Municipal de Educação. Valor Global do Contrato: R$ 834.000,00 (oitocentos e trinta e quatro mil reais). Prazo de Execução dos serviços: o presente 
contrato vigorará por 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura do contrato: 10 de setembro de 2021. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Dispensa de Licitação Nº 2021.09.08.01- Contrato Nº 10.09.2021/02. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica apta a prestar serviços de transporte de alunos da Rede Pública de Ensino e locação de ônibus e micro-ônibus, junto 
a Secretaria de Educação do Município de Cariús. Contratadas: 01 - Largem Construções Locações e Eventos EIRELI. Signatário da Contratada: José 
Alexsandro Ribeiro. Contratante: Prefeitura Municipal de Cariús. Signatário da Contratante: Veroneide Maria de Sousa – Ordenadora de Despesas do Fundo 
Municipal de Educação. Valor Global do Contrato:  R$ 1.634.307,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e sete reais). Prazo de Execução 
dos serviços: o presente contrato vigorará por 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura do Contrato: 10 de setembro 
de 2021. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará – Câmara Municipal de Guaiúba - Aviso de Licitação.  A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Guaiúba torna público, 
para conhecimento dos interessados que estará abrindo Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 001/2021, cujo objeto é a aquisição de 
material permanente (informática e equipamento de som) para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Guaiúba. A mesma fica marcada: Início 
do cadastramento de propostas: 03/11/2021  às 09:00 Horas – Término cadastramento de propostas: 16/11/2021 às 08:30 Horas; abertura das propostas:  
16/11/2021 às 08:35 Horas; disputa de lances: Início: 16/10//2021 às 10:30 Horas, o edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo sítio eletrônico: www.
tce.com.br, e no site www.bbmnet.com.br –“Acesso Identificado no link - licitações públicas”. Francisco Celio Batista da Silva – Presidente. Guaiúba/
CE, 03 de novembro de 2021.

*** *** ***
Estado do Ceará - Município de Pedra Branca -  Aviso de Licitação. O Munícipio de Pedra Branca torna público que no próximo dia 19 de Novembro 
de 2021 às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 016/2021-TP, cujo objeto versa sobre contratação de serviço técnico 
profissional de assessoria e consultoria, objetivando a elaboração de projetos de engenharia, acompanhamento técnico dos projetos junto aos Òrgãos Estaduais 
e Federais e fiscalização de obras de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. O edital completo poderá ser adquirido no 
Setor de Licitações, no Centro Administrativo Cesário Mendes, Centro, Pedra Branca, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao 
público das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: <http://licitacoes.tce.ce.gov.br> e <www.pedrabranca.ce.gov.
br/licitacao.php>. Pedra Branca, 28 de outubro  de 2021. Virgílio Bernardo Ferreira de Sousa - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência Pública Nº. 01.020/2021. A Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 07 de dezembro de 2021 às 
09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, estará realizando Licitação na modalidade Concorrência Pública, 
cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para atender as necessidades das 
diversas Secretarias Municipais de Eusébio. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Raylse Rafaelle Jerônimo 
Lima - Presidente da Comissão.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Saboeiro - Extrato de Adjudicação - Tomada de Preços Nº. 29.06.001/2021-PMS. Objeto: serviços de 
pavimentação de Trechos de Ruas: Rua Projetada I - Trechos 1 e 2; Rua Projetada II -Trecho 1; Rua Projetada III - Trecho 1 - Todas Vila Godim; Antônio 
Eustáquio Braga - Trecho 1 - Rua Bela Vista - Trecho I - Bairro Santo Antônio, conforme orçamento em anexo. Ordenador de Despesa do Fundo Geral o 
Senhor André Firmino do Nascimento, vem Adjudicar o objeto Licitado ao adjudicatário, com o valor global R$ 235.333,65 (duzentos e trinta e cinco mil e 
trezentos e trinta e três mil e sessenta e cinco centavos) e ainda nos moldes da proposta vencedora como se neste termo transcrito fosse. Em, 27 de agosto 
de 2021. André Firmino do Nascimento - Ordenador de Despesa do Fundo Geral.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Barreira. A Secretaria de Saúde, torna público que receberá no período de 30 (trinta) dias, até às 09hs do dia 
03/12/2021, em sua sede localizada à Rua Lúcio Torres n° 622 Centro – Barreira/CE, a contar a data de publicação desta Chamada Pública nº 2710.02/21, 
no horário de 08h às 12h, os Documentos de Habilitação, e ainda Plano de Trabalho e Documentação Financeira, cujo objeto: Chamamento Público para 
contratação de Organização Social focada, em ações na área de saúde direcionada ao atendimento básico, atendimento médio e alta complexidade, para 
atender as demandas da população do Município de Barreira/CE. O edital poderá ser obtido junto a Secretaria de Saúde, situada a Rua Maria Maia 85, Centro 
- Barreira/CE, ou ainda no site do TCE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Barreira/CE, 29 de Outubro de 2021, João Batista Paz Romão - Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Autarquia Municipal de Trânsito  - Extrato de Aviso de Homologação/Lotes Fracassados. A 
Autarquia Municipal de Trânsito de Eusébio-Ce torna público a Homologação do Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2021.08.11.001T, 
cujo objeto é: seleção de melhor proposta para Registro de Preço visando futuras e eventuais aquisições de material de expediente, destinados a suprir 
as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito de Eusébio-Ce, ao respectivo vencedor: Suprimax Comercial LTDA (lote 01 no valor total de R$ 
29.227,75), ao mesmo tempo declara os lotes 02, 03 e 04 como fracassados. Eusébio, 29 de outubro de 2021. Manoel Ferreira Ramos Filho - Secretário 
Adjunto da Autarquia Municipal de Trânsito.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Aurora. A Comissão de Licitação, localizada na Avenida Antônio Ricardo, nº 43 – Centro – Aurora - Ce, 
comunica aos interessados que no dia 18 de novembro de 2021, às 09:00hs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2021.10.29.01-
SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de veículos tipo carro de passeio e ambulâncias, junto as Unidades Administrativas do Município 
de Aurora/Ce, conforme anexo I. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao 
público, de 08:00h às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br, ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Aurora/Ce, 
29 de outubro de 2021. Francisco Ramalho Meireles – Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Aviso de Julgamento Final. A CPL torna público, que fora concluído o Julgamento referente à 
fase de Habilitação e de Proposta de Preços do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2021.10.07.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - 
C A Pereira Treinamentos, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresa Vencedora - C A Pereira Treinamentos, com proposta totalizando o 
valor global estimado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua Cel. Gustavo Lima, 230, Centro, no horário 
das 8h às 12h. Ipaumirim/CE, 28 de outubro de 2021. José Jonas Bezerra Leite - Presidente da CPL.
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Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Revogação Pregão Eletrônico N° 13.019/2021 – PE - O Pregoeiro de Quixeramobim/CE comunica aos 
interessados a REVOGAÇÃO do Pregão, cujo objeto: Aquisição de unidade móvel adaptada para funcionamento de unidade móvel veterinária de castração 
de animais de pequeno porte (CASTRAMÓVEL), para atender as necessidades do centro de controle de zoonoses do município, em virtude da necessidade 
de alterações no Termo de Referência. Portanto fica aberto prazo recursal conforme preceitua Art. 49, parágrafo 3o c/c art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei 
n° 8.666/93. Informações: Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro Quixeramobim/CE ou (88) 3441-1326 de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Barreira – Aviso de Licitação. Torna público estar realizando Licitação sob a modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 2710.01/21-PE, tipo menor preço, objeto: Aquisição de equipamento e material permanente, destinados as Unidades Básicas de Saúde junto 
a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência. Anexo I deste Edital.   Data e horário do 
recebimento das propostas: até às 08:00 horas do dia 16/11/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas do dia 16/11/2021. Disponibilização do 
edital e informações nos endereços eletrônicos www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. fone: (085) 3331-1567. João Batista Paz Romão, 
Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Suspensão. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Trairi, comunica 
a todos os interessados que a Concorrência Pública Nº 2021.09.22.001. Cujo objeto é: contratação de empresa especializada na área de limpeza pública 
urbana para execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, coleta de resíduos volumosos e 
entulho, serviço de varrição manual, capina, roçagem manual e pintura de meio fio no Município de Trairi-CE, a qual estava marcada para o dia 04/11/2021 
às 10:00hs, ficará Suspensa,  tendo em vista a necessidade de análise da impugnação impetrada pela empresa: Polytec Engenharia LTDA. Trairi-CE, 29 de 
outubro de 2021. Wilsiane Soares de Oliveira Marques - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pacoti - Aviso de Licitação. O Município de Pacoti por meio da Comissão Permanente de licitação torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, o edital de TOMADA DE PREÇO no 2910.01/2021-TP, do tipo MENOR PREÇO cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para Gestão Integral Manutenção Preventiva/Corretiva, Ampliação, Reforma, Melhoria, Eficientização 
e Decorativa do Parque de Iluminação Pública e demais Espaços do Município de Pacoti – Ceará, com data de abertura marcada para o dia 18 de 
novembro de 2021, às 09:00hs, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti sito no Paço do Governo Municipal, situado na Avenida Coronel José Cicero 
Sampaio, nº 663 – Centro – Pacoti – Ceará. Sasckelly Pessôa Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Tomada de Preços Nº 21.06.07/TP. Aviso de Abertura de 
Propostas. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fica marcada, para o dia 04 de novembro de 2021, às 15h00min, a Abertura dos Envelopes “B” (Propostas Comerciais) das empresas habilitadas na fase 
de habilitação do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 21.06.07/TP, que tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para 
Conclusão de Construção de Creche Tipo I, Padrão FNDE e Construção de Muro e Fechamento, localizada no Bairro Novo Horizonte em Itapipoca, 
através da Secretaria de Educação Básica deste Município. Itapipoca/CE, 28 de outubro de 2021. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Hidrolândia - Extrato da Ata de Registro de Preços – Nº PMH-281021-PERP01. Órgão Gerenciador: 
Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social; Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículo, zero KM, 
para atender as necessidades da Secretaria de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Hidrolândia-CE; Detentores da ARP: Nord 
Veículos LTDA, Representante Legal: Emanoela Saldanha Tabosa; Valor Global: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais); Vigência: de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua publicação. Vanderlan Matos da Cruz - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e 
Desenvolvimento Social.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ – A Comissão Permanente de Licitação faz saber a todos que, se acha aberto o 
ADENDO AO EDITAL e AO TERMO DE REFERÊNCIA do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 07.001/2021-TP, cujo objeto é: contratação de 
empresa especializada em construção civil para execução de projeto de construção de pórtico, localizado na entrada da cidade, na Av. Jesus Maria José, 
Jardim dos monólitos, Quixadá/Ce. de acordo com o projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos do município de Quixadá. Originariamente prevista para ocorrer no dia 10 de novembro de 2021, às 09h00min, e REMARCADA para o 
dia 18 de novembro de 2021, às 09h00min. Mirlla Maria Saldanha Lima. Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Abertura de Proposta. O Município de Tejuçuoca por meio da Comissão Permanente 
de Licitações convoca os habilitados para fase de abertura dos envelope da proposta da empresa habilitada, referente à Tomada de Preços Nº 2021.05.31.01- 
TP- FMS, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para reforma da UBS da Sede do Município de Tejuçuoca e construção 
de dormitório e estacionamento de ambulâncias, que será dia 04 de Novembro de 2021 às 14:30 horas na sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua 
Alfredo Pinto de Mesquita, 635 – Centro – Tejuçuoca – CE. Maiores informações pelo telefone (85) 99299-2315, ou no portal www.tce.ce.gov.br/licitacoes.
Tejuçuoca/CE, 28 de outubro de 2021. José Marcos Pinho Brito - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Adiamento. A Câmara Municipal de Pentecoste-Ce, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que fica Adiado o Processo de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2021.10.18.01, do tipo menor preço global cujo 
objetivo é a construção da 1ª etapa do anexo a Câmara Municipal de Pentecoste, compreendendo a construção de 13 (treze) gabinetes dos Vereadores, para 
o dia 18/11/2021 às 09:00h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo 352 – Centro – Pentecoste (CE). Pentecoste, 29 de 
outubro de 2021. Antonio Leonardo Sales dos Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitações.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação.  Realização dia 16 de Novembro de 2021 às 08h00min, início da disputa se 
dará a partir das 14h00min, Pregão Eletrônico, menor preço, N° PE053/2021, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.
licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa para a prestação de serviços de exames laboratoriais de 
análises clínicas, junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ipueiras – Ce. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 
11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 29 de outubro de 2021. Ipueiras/CE. Francisco Alysson Alves Mendes de Oliveira, Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 16 de Novembro de 2021 às 08h00min, início da disputa se 
dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, menor preço, N° PE052/2021, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.
licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de veículos diversos para atender as 
necessidades de Diversas Secretarias do Município de Ipueiras – CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00mi e de 
13hs00min às 17hs00min. 29 de Outubro de 2021. Ipueiras/CE. Francisco Alysson Alves Mendes de Oliveira - Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Prosseguimento. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Porteiras/CE, torna público que estará dando Prosseguimento ao Certame Licitatório, na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.05.25.1, cujo objeto é a 
contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de recuperação de Quadras localizadas no Polo de Lazer Luiz Caldas Campos no Município 
de Porteiras/CE.  Abertura das Propostas de Preços: 04 de novembro de 2021 às 14:00hs. Informações pelo telefone (88) 3557-1254. Porteiras/CE, 29 de 
outubro de 2021. Maria Edna Tavares de Lavôr - Presidente da CPL.
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Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Independência - Aviso de Notificação - Processo Administrativo Nº 0610.01/2021, Ref. Pregão Eletrônico 
nº GM-PE010/21-SRP. A Prefeitura Municipal de Independência, Estado do Ceará, declara a empresa Paulo Jerffeson Felismino dos Santos ME, inscrita no 
CNPJ nº 33.912.992/0001-82, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, devidamente prevista no artigo 7º 
da Lei Federal nº 10.520/2002, sendo-lhe, ainda, aplicada multa no valor de R$ 16.113,83 (dezesseis mil, cento e treze reais e oitenta e três centavos). Fica 
aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, “f” da Lei Federal nº 8.666/93. Independência/CE, 28/10/2021.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO CONTRATUAL - 
PREGÃOELETRÔNICO N° 2021.01.11.1. Objeto: Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos pertencentes e locados da Secretaria de 
Educação do Município de Altaneira/CE. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021. Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/93. Contratante: Antônia Zuleide Ferreira de Oliveira Santos - Ordenadora de Despesas Secretaria de Educação. Contratado(a): Maria Gualberto 
Milfont - MILFONT & MILFONT.DATA: 28 de Outubro de 2021.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ – A Comissão Permanente de Licitação faz saber a todos que, se acha aberto o 
ADENDO AO EDITAL e AO TERMO DE REFERÊNCIA do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 16.001/2021-TP, cujo objeto é: contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução de projeto de reforma da praça da estação com gibiteca do município de Quixadá, de acordo 
com projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social. Originariamente prevista para ocorrer no dia 04 de novembro de 2021, às 
09h00min, e REMARCADA para o dia 22 de novembro de 2021, às 09h00min. Mirlla Maria Saldanha Lima. Presidente da CPL.

*** *** ***

DESTINADO(A)


