
de 05 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial de 11 de maio de 2017, RESOLVE AUTORIZAR O AFASTAMENTO do(a) servidor(a) VALESKA 
MARIANO DE CASTRO, que ocupa o cargo de Professor, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, nível J, matrícula(s) nº 16915912, lotado(a) 
nesta Secretaria, para participar do curso DOUTORADO EM EDUCAÇÃO, ministrado pelo(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA - UECE, 
por 1 (um) ano a partir da publicação desta Portaria, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesas efetuadas pelo(a) servidor(a), para esse fim, não 
correrem por conta da dotação orçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízo de seus vencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, 
ficando o(a) mencionado(a) servidor(a) obrigado a assinar termo de compromisso e responsabilidade e remeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da 
Secretaria da Educação, os relatórios semestrais das atividades executadas, bem como de apresentar o relatório geral por ocasião do término do afastamento 
do que constará: Monografia, Dissertação ou Tese, devidamente aprovados. A não apresentação dos relatórios semestrais implicará na imediata suspensão 
da portaria autorizadora. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de fevereiro de 2018.

Marcia Oliveira Cavalcante Campos
SECRETÁRIA ADJUNTA DA EDUCAÇÃO

*** *** ***
CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 200, SÉRIE 3, ANO IX, de 25 de outubro de 2017, que publicou a Portaria nº 802/2017, que autorizou a cessão da servidora ANTÔNIA 
VILALVA MARTINS MACÊDO, Professor Especializado, matrícula nº 121797-1-5, lotada na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, para ocupar o 
cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social, no município de Lavras da Mangabeira, com ressarcimento para a origem, 
a partir da data da publicação até 31 de dezembro de 2018. Onde se lê: em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do 
Ceará e o Município de Milagres, datado de 13 de setembro de 2017, com extrato publicado no Diário oficial do Estado de 22 de setembro de 2017 Leia-se: 
em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do Ceará e o Município de Lavras da Mangabeira, datado de 25 de julho 
de 2016, com extrato publicado no Diário oficial do Estado de 09 de setembro de 2016 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO 
DO CEARÁ,em Fortaleza, 02 de março de 2018.

Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Registre-se e publique-se.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

PORTARIA Nº13/2018
CONSTITUI E DESIGNA O CENTRO DE ANÁLISE DE DADOS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
(CAPP) NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE), no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 5º, inciso XVIII, do Decreto Estadual nº 29.334/08, RESOLVE, com fundamento no art. 78, inciso II, da Lei Estadual nº 13.875/07, 
nos arts. 2º, 3º e 4º, todos da Lei Estadual nº 13.301/03, nos arts. 24, 25 e 26 do Decreto Estadual nº 32.216 de 8 de maio de 2017 e na Portaria Conjunta nº 
843/2017 firmada com a Secretaria do Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará:

Art. 1º Instituir o CENTRO DE ANÁLISE DE DADOS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CAPP) no âmbito do Instituto de Pesquisa 
e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), ligado à Diretoria-Geral, com o objetivo de desenhar, monitorar e avaliar os programas de políticas públicas na 
esfera do Governo Estadual.

Parágrafo único: Caso seja solicitado, o CAPP, por meio do IPECE, poderá também desenvolver suas ações mediante convênios ou outros instrumentos 
congêneres, com os demais entes da Federação e entidades privadas.

Art. 2º O CAPP possui, dentre outras, as seguintes atribuições:
I – disseminar a importância da avaliação das políticas públicas no estado do Ceará;
II – ajudar as secretarias, órgãos e entidades a desenhar, monitorar e avaliar os principais programas no Governo do Estado do Ceará, assim como 

aqueles frutos de instrumentos de cooperação com os demais entes da Federação e entidades privadas;
III – publicar os resultados das avaliações dos programas com suas metodologias e bases de dados utilizados;
IV – capacitar os gestores públicos e técnicos com técnicas e metodologias de avaliação;
V – propor a realização de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições, públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais, que tenham como objetivo a avaliação de impacto das políticas públicas;
VI – fortalecer a integração com a comunidade científica local e nacional, permitindo o acesso às instalações do CAPP, facilitando assim a interação 

com técnicos do estado do Ceará com vistas à troca de informações e ao acesso mais rápido a base de dados disponíveis;
VII – propor a concessão de bolsas de pesquisas e premiações a estudiosos locais e nacionais em temas de interesse do estado do Ceará;
VIII – coordenar o processo de aferição estratégica do desempenho do estado do Ceará.
IX – realizar avaliação ex post aprofundada de projetos de investimento.
X - explorar e analisar dados geosocioeconomicos do Estado.
§1º A divulgação dos estudos será feita no endereço eletrônico do IPECE e/ou por outras formas de maior abrangência.
§2º A capacitação dos gestores públicos e técnicos ocorrerá, dentre outras formas, através da realização de cursos, palestras, seminários e congressos 

que serão oferecidos pelo IPECE.
Art. 3º O CAPP será composto pelos Diretores da Diretoria de Estudos Econômicos (DIEC), da Diretoria de Estudos Sociais (DISOC), da Diretoria 

de Estudos de Gestão Pública (DIGEP), do Gerente da Gerência de Estatística, Geografia e Informação (GEGIN) e ocupantes de cargos de provimento em 
comissão nelas lotados, bem como pelos Analistas de Políticas Públicas a que alude a Lei Estadual nº 13.666/05.

§1º A coordenação do CAPP será escolhida pelo Diretor Geral do IPECE dentre os seus membros para um período de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução.

§2º O Coordenador do Centro poderá ser afastado das suas funções antes de decorrido o prazo mencionado no parágrafo anterior por decisão 
previamente motivada do Diretor-Geral do IPECE.

Art. 4º As áreas de atuação do Centro envolvem principalmente as avaliações de impactos econômicos e sociais de políticas públicas e de desempenho 
de gestão por resultados.

Parágrafo único: São critérios para a seleção de programas a serem avaliados, aqueles que muito comprometem o orçamento estadual e de maior 
interesse público.

Art. 5º Serão realizadas reuniões ordinárias com todos os membros do Centro a cada semestre, podendo ser convocada de maneira extraordinária 
por determinação do coordenador do CAPP ou pelo Diretor-Geral do IPECE.

Art. 6º A participação no CAPP não ensejará qualquer remuneração para os seus membros e os trabalhos nele desenvolvidos serão considerados 
prestação de relevante serviço público.

Parágrafo único. O IPECE poderá celebrar convênios com instituições de fomento a pesquisa, seja pública ou privada, para a concessão de bolsas 
aos membros do CAPP quando do desenvolvimento de tarefas relativas ao Centro.

Art. 7º Os recursos financeiros para as atividades a que alude esta portaria serão oriundos da dotação orçamentária do IPECE ou de convênios 
firmados com outras instituições.

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 06 de março de 2018.

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto
DIRETOR-GERAL

*** *** ***
EDITAL Nº001/2018 – IPECE

O DIRETOR GERAL DO IPECE, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as inscrições e as regras para a seleção de projetos de pesquisa destinados 
a estudantes de graduação e pós-graduação em Instituição de Ensino Superior de acordo com as instruções contidas neste Edital.

1. OBJETIVO
1.1 Publicar a abertura de seleção de projetos de pesquisa para estudantes que estejam cursando Graduação e Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Insti-
tuição de Ensino Superior autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e que tenham interesse em elaborar monografia, dissertação e tese 
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em parceria com o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas (CAPP) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

2. VAGAS
2.1 Serão ofertadas até 20 (vinte) vagas a serem distribuídas na forma do item 2.2.
2.2 A quantidade máxima de vagas será dividida da seguinte forma:
a. até 5 (cinco) monografias para alunos da Graduação;
b. até 10 (dez) dissertações para alunos do Mestrado;
c. até 5 (cinco) teses para alunos do Doutorado.

3. CATEGORIAS
3.1 A seleção abrangerá temas de estudos preferencialmente relacionados à análise e à avaliação de políticas públicas referentes às seguintes áreas envolvendo 
o Estado do Ceará:
a. agricultura familiar;
b. agronegócio;
c. comércio internacional;
d. desenvolvimento econômico;
e. políticas públicas educacionais;
f. finanças públicas;
g. geografia econômica;
h. gestão pública;
i. infraestrutura;
j. mercado de trabalho;
l. política industrial;
m. políticas sociais;
n. regulação econômica;
o. políticas de saúde pública; e
p. violência e segurança pública.
3.2 A Comissão Julgadora a que se refere o item 6 poderá analisar projetos referentes a outras áreas, desde que sejam de interesse do Estado do Ceará.

4. PROPONENTES
4.1 O projeto deve ser proposto por estudantes que estejam em processo de elaboração de monografia (Graduação), dissertação (Mestrado) ou tese (Doutorado) 
em Instituição de Ensino Superior autorizada ou reconhecida pelo MEC.
4.2 Os candidatos selecionados terão a contribuição técnica do IPECE não excluindo a orientação dada pelo Professor da Instituição de Ensino Superior de 
origem do proponente.

5. INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico do IPECE ( www.ipece.ce.gov.br ).no período das 8h do dia 09 de 
março de 2018 às 17h do dia 28 de março de 2018.
5.2. Documentos necessários para a inscrição on line:
a. formulário de inscrição preenchido a ser disponibilizado no site do Ipece;
b. carta de apresentação do orientador acadêmico;
c. projeto de trabalho;
d. histórico escolar atualizado.
5.3. As informações prestadas no formulário de inscrição serão passiveis de comprovação por ocasião da seleção dos trabalhos pela Comissão Julgadora.
5.4 Os proponentes que efetuarem a inscrição fora do prazo mencionado e que não estejam acompanhados dos documentos exigidos por este edital serão 
automaticamente desclassificados.
5.5. Após o recebimento, não serão aceitas modificações, substituições ou acréscimos de nenhum tipo.

6. SELEÇÃO DOS PROJETOS
6.1. A seleção dos projetos de monografia, dissertação ou tese será realizada por intermédio da análise técnica da Comissão Julgadora, composta especial-
mente para esse fim.
6.2. A Comissão Julgadora será composta por no mínimo três e no máximo seis membros, designados pelo Diretor Geral do IPECE.
6.2.1. Entre os membros da Comissão Julgadora, o Diretor Geral do IPECE designará o presidente.
6.3. A Comissão Julgadora avaliará a qualidade do projeto e a razoabilidade do prazo de conclusão;
6.4. As decisões da Comissão Julgadora não serão suscetíveis de recursos ou impugnações.

7. DIVULGAÇÃO
7.1 A divulgação dos projetos selecionados será publicada no site do Ipece (http://www.ipece.ce.gov.br).

8. PRAZO DE EXECUÇÃO
8.1 Os projetos selecionados nos termos do presente edital terão o prazo máximo de execução na seguinte forma:
a. 12 (doze) meses para a monografia e dissertação;
b. 24 (vinte e quatro) meses para a tese.
8.2. Os projetos de monografia e de dissertação terão seu desenvolvimento avaliados após 6 (seis) meses. Quanto às teses, o prazo será de12 (doze) meses.
8.3 O Ipece, através da Comissão Julgadora a que se refere o item 6, poderá excluir o proponente caso considere que a pesquisa em andamento não esteja 
atendendo às expectativas e ao cronograma preestabelecido.

9. DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Compete ao Ipece:
a. possibilitar a realização de reuniões com dos proponentes com cada um dos seus respectivos coorientadores na sede do Ipece, localizado nesta Capital, na 
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Térreo - Edifício Seplag, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora (Cambeba), obrigação esta 
que será organizada individualmente com o coorientador;
b. facilitar o acesso à base de dados referentes às informações sobre a economia cearense;
c. trabalhar na coorientação da pesquisa por meio de seus Técnicos;
d.  publicar, reproduzir e divulgar, impressa ou digitalmente o conteúdo dos trabalhos, assegurados os direitos autorais;
e. divulgar o trabalho dentro dos órgãos e entidades do Governo do Estado do Ceará;e
f. realizar a premiação na forma do item 11.
9.2. Compete ao Proponente:
a. cumprir o cronograma da pesquisa a ser elaborado em conjunto com o orientador acadêmico e com o coorientador;
b. apresentar trimestralmente parecer do orientador acadêmico e do coorientador do Ipece sobre o andamento da pesquisa;
c. concluída a pesquisa, apresentar a monografia, dissertação ou tese, concedendo ao Ipece o direito de publicar caso entenda ser de grande interesse e valia 
para o Estado do Ceará.

11. PREMIAÇÃO
11.1 Serão premiados até 20 (vinte) projetos executados de monografia, dissertação ou tese, na forma do item 2, no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais) a serem distribuídos da seguinte forma:
a. R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores das 5 (cinco) melhores teses;
b. R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores das 10 (dez) melhores dissertações;
c. R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada um dos autores das 5 (cinco) melhores monografias;
11.2 Os valores serão fornecidos ao autor do trabalho apenas quando da conclusão, o que ocorrerá somente após a declaração formal de aprovação por parte 
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da Instituição de Ensino Superior de origem do proponente.
11.3 Caso não seja atingido o número máximo de estudos a que alude o item 11.1, a premiação individual não sofrerá acréscimo.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Os proponentes selecionados deverão anexar declaração comprometendo-se a assegurar gratuitamente ao Ipece o direito de reprodução e veiculação 
pública dos resultados dos projetos contemplados.
12.2 A declaração a que se refere o item 10.1 será entregue pelo Ipece ao proponente em momento oportuno.
12.3 O proponente é responsável pela autoria e conteúdo do trabalho, não cabendo qualquer responsabilidade ao IPECE por eventuais infringências a direitos 
autorais de terceiros, ou por divulgação de informações de caráter sigiloso.
12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora.
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, em Fortaleza 07 de março de 2018.

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto
DIRETOR-GERAL

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA Nº174/2018 - O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE 
DESIGNAR a servidora LUCIENE PEREIRA DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 038234-1-5, para prestar serviços extraordinários no 
mês de JANEIRO do ano 2018, atribuindo-lhe uma gratificação na base de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho na forma do art. 7º, 
inciso XVI, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e artigos 132, item 1, 133, da Lei nº 9.826 de 14 de maio de 1974, combinado com o art. 1º da 
Lei nº 12.913, de 17 de junho de 1999, devendo as despesas correr por conta de recursos de Tesouro próprio do Estado. SECRETARIA DOS RECURSOS 
HÍDRICOS, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2018.

Ramon Flávio Gomes Rodrigues
SECRETÁRIO ADJUNTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº174/2018, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018
MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO SALÁRIO Nº DE HORAS/MÊS VALOR DA HORA VALOR TOTAL

038234-1-5 Luciene Pereira da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 1.083,74 24 6,76 162,24

*** *** ***
EXTRATO DO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº05/SRH/CE//2014

I - ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO II - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogação de Prazo do Convênio no 05/SRH/
CE/2014, firmado com a Prefeitura Municipal de Granja, para a Construção da Adutora de Adrianópolis e Timonha, no Município de Granja. Fica prorrogado 
o prazo do Convênio no 05/SRH/CE/2014 por mais 90 (noventa) dias, passando o encerramento da vigência prevista para o dia 30 de junho de 2017 para o 
dia 28 de setembro de 2017 III - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Convênio primitivo IV - DATA E ASSINANTES: 
FORTALEZA 20 DE NOVEMBRO DE 2017. ASSINADO POR: FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA, Secretaria dos Recursos Hídricos E AMANDA 
ARRUDA MENEZES,Prefeitura Municipal de Granja

Ricardo Veras Paz 
COORDENADOR JURÍDICO 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°07/2018
PROCESSO N°4351267/2017

ORGÃO REGISTRADOR: Superintendência de Obras Hidráulicas – Sohidra. N° DO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS: 4351267/2017. 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 20170016/Sohidra. OBJETO: Serviços de locação, perfuração e bombeamento com análise físico-química para 
poços tubulares profundos na região Serra da Ibiapaba e Sertão de Sobral do Estado do Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contado a partir da data da sua 
assinatura: 02/03/2018. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No Pregão Eletrônico nº 20170016/SOHIDRA, nos termos do Decreto Estadual nº 28.087, de 10/1/2006, 
publicado DOE de 12/1/2006.na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações. EMPRESA DETENTORA: HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS 
LTDA, (GRUPO 1 – ITENS: 1 á 3). RATIFICAÇÃO: JOSÉ WANDERLEY AUGUSTO GUIMARÃES, SUPERINTENDENTE ADJUNTO/SOHIDRA 
E REPRESENTANTE DA EMPRESA: HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA. REPRESENTADA LEGALMENTE POR OTTO CHRISTIANO 
HARTLEBEN JUNIOR. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, em Fortaleza-CE, 06 de março de 2018.

Camila Guimarães Maia 
PROCURADORA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°08/2018

PROCESSO N°4351020/2017
ORGÃO REGISTRADOR: Superintendência de Obras Hidráulicas – Sohidra. N° DO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS: 4351020/2017. 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 20170015/Sohidra. OBJETO: Serviços de locação, perfuração e bombeamento com análise físico-química para 
poços tubulares profundos na região Litoral Norte e Litoral Oeste/Vale do Curu do Estado do Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contado a partir da data 
da sua assinatura: 02/03/2018. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No Pregão Eletrônico nº 20170015/SOHIDRA, nos termos do Decreto Estadual nº 28.087, 
de 10/1/2006, publicado DOE de 12/1/2006, na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações. EMPRESA DETENTORA: TERRA PERFURAÇÕES 
LTDA, (GRUPO 1 – ITENS: 1 á 4). RATIFICAÇÃO: JOSÉ WANDERLEY AUGUSTO GUIMARÃES, SUPERINTENDENTE ADJUNTO/SOHIDRA 
E REPRESENTANTE DA EMPRESA: TERRA PERFURAÇÕES LTDA. REPRESENTADA LEGALMENTE POR VALDOIR NUNES PORTELA. 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, em Fortaleza-CE, 06 de março de 2018.

Camila Guimarães Maia 
PROCURADORA JURÍDICA

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

Nº DO DOCUMENTO 06/2018/SOHIDRA
CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, localizada na Rua. Adualdo Batista nº 1550 – Parque Iracema, 
Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.360.517/0001- CONTRATADA: MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME, com sede na Av. Pontes Vieira, 
n° 710-714, S. João do Tauape, Fortaleza/CE, CEP: 60.130-240, Tel.: (85) 3044.4266, inscrita no CNPJ sob o nº 14.124.286/0001-21. OBJETO: Constitui 
objeto deste contrato a aquisição de materiais diversos para serem utilizados pelas equipes de perfuração de poços, em diversas comunidades no Interior do 
Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, 
(GRUPO 02. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações FORO: COMARCA DE FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: O 
prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação.. VALOR GLOBAL: R$ 12.562,60 (Doze mil, quinhentos e sessenta 
e dois reais e sessenta centavos) pagos em PRAZO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29200001.18.544.016.22406.03.44903000.1.10.00.0.40. 29200001.18
.544.016.22406.03.44903000.2.88.89.1.40. 29200001.18.544.016.22406.03.44903000.1.00.00.0.40. . DATA DA ASSINATURA: 06 de Fevereiro de 2018 
SIGNATÁRIOS: YURI CASTRO DE OLIVEIRA e FRANCISCO MARIANO NUNES SOBRINHO

Camila Guimarães Maia 
PROCURADORA JURÍDICA

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

Nº DO DOCUMENTO 07/2018/SOHIDRA
CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, localizada na Rua. Adualdo Batista nº 1550 – Parque Iracema, 
Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.360.517/0001-70 CONTRATADA: MARCELO R DOS SANTOS - ME, com sede na Rua Jataí, n° 226, 
Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.765.030, Tel.: (85) 3045-0615, inscrita no CNPJ sob o nº 20.767.014/0001-42. OBJETO: Aquisição de materiais diversos 
para serem utilizados pelas equipes de perfuração de poços, em diversas comunidades no Interior do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, (GRUPO 03).. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 
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