
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 13/2018

CONTRATANTE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 
CEARÁ, inscrita no C.N.P.J. nº 35.025.022/0001-90 CONTRATADA: PRIME 
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ 
nº ̣05.340.639/0001-30. OBJETO: contratação de empresa para prestação de 
serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva 
e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de 
frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, 
mediante a utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos para 
atender a frota automotiva, máquinas e equipamentos multifuncionais do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 
8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e suas alterações, PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO 002/2018/CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE 
MINAS - CODANORTE, PREGÃO PRESENCIAL SPR002/2018 e seus 
anexos FORO: Fortaleza / Ce. VIGÊNCIA: a partir do dia 12/06/2018 até 
11/06/2019. VALOR GLOBAL: R$ 5.000.000,00 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais) pagos em NE pela corporação DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2107 10100004.06.122.003.22425.01.33903900.1.00.00.0.30. DATA DA 
ASSINATURA: 20 de junho de 2018 SIGNATÁRIOS: Heraldo Maia Pacheco 
– CEL CGBM Comandante Geral do CBMCE Contratante e Renata Nunes 
Ferreira – CPF 371.237.288-40 Representante da Empresa

Mario dos Martins Coelho Bessa - OAB 15254
ASSESSORIA JURIDICA

PERÍCIA FORENSE DO CEARÁ

PORTARIA Nº354/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso da atri-
buição 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 do 
art. 123, da citada Lei, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, a 
servidora MARA DE QUEIROZ ROCHA DIÓGENES, ocupante do cargo de 
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- CPLAG, matrícula 
nº 300.012-1-4, lotada nesta PEFOCE, a importância de R$ 3.000,00 (Três 
mil reais), sendo R$ 2.000,00 (Dois mil reais), à conta da Dotação classi-
ficada na Nota de Empenho nº 6098/2018, relativa à natureza de despesa: 
33903000 – para aquisição de Materiais Diversos e R$ 1.000,00 (Hum mil 
reais), à conta da Dotação classificada na Nota de Empenho nº 6099/2018, 
referente à natureza de despesa: 33903900 – Outros Serviços Pessoa Jurídica. 
A aplicação dos recursos não poderá ocorrer para despesa diversa das Notas 
de Empenhos, e não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir 
do seu recebimento, devendo sua comprovação acontecer em até 15 (quinze) 
dias após concluído o prazo da aplicação. PERÍCIA FORENSE DO ESTADO 
DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de maio de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
PORTARIA Nº355/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER AO SERVIDOR PAULO 
SÉRGIO BARBOSA DA CUNHA, ocupante do cargo de Perito Criminal, 
matrícula n° 0001151-7, que terá exercício no Núcleo da Região do Vale do 
Jaguaribe em Russas – Ceará, AUXÍLIO MORADIA no valor de R$ 363,84 
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos ), a partir do dia 
01 de abril de 2018, nos termos do § único do art 6° da Lei n° 14.112 de 
15 de maio de 2008. PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, em 
Fortaleza, 15 de junho de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.
Republicada por incorreção.

*** *** ***
PORTARIA Nº356/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE CONCEDER A SERVIDORA CAROLINA 
ASSUNÇÃO MACEDO TOSTES ,ocupante do cargo de Auxiliar de Perícia 
1ª Classe, matrícula n° 3002902X , que terá exercício no Núcleo de Perícia 
Forense de Juazeiro do Norte - Ceará, AUXÍLIO MORADIA no valor de R$ 
363,84 ( trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos ), a partir 
do dia 07 de maio de 2018, nos termos do § único do art 6° da Lei n° 14.112 
de 15 de maio de 2008. PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 15 de junho de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.
Republicada por incorreção.

*** *** ***
PORTARIA Nº397/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER AO SERVIDOR RONEY 
WISTENISLAY SILVA DE FARIAS,ocupante do cargo de Auxiliar de Perícia 
C-VII, detentor da matrícula n° 1061731-6, que terá exercício no Núcleo da 
Perícia Forense da Região do Vale do Jaguaribe, em Russas - Ceará, AUXÍLIO 
MORADIA no valor de R$ 363,84 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e 
quatro centavos ), a partir do dia 01 de junho de 2018, nos termos do § único 
do art 6° da Lei n° 14.112 de 15 de maio de 2008. PERÍCIA FORENSE DO 
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de junho de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.
Republicada por incorreção.

*** *** ***
PORTARIA Nº468/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de 
suas atribuições legais, CONSIDERANDO que o servidor que se desloca 
temporariamente, a serviço do órgão, para outro município fora da área metro-
politana onde atua, faz jus á percepção de diárias; CONSIDERANDO que 
não foi possível o planejamento para pagamento antecipado, devido a neces-

sidade intempestiva da viagem por necessidade de deslocamento de servidor 
para atender interesse administrativo; CONSIDERANDO que o processo nº 
4618525/2018 foi iniciado em 13/06/2018, RESOLVE CONCEDER meia 
diária no valor unitário de R$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três 
centavos), totalizando R$ 32,41 (trinta e dois reais e quarenta e um centavos), 
ao servidor RICARDO LUCENA CABRAL, matrícula nº 000.129-1-2, 
ocupante do cargo de PERITO CRIMINAL B-1, que viaja a cidade de Itapi-
poca-CE, no dia 11 de junho de 2018, com a finalidade de realizar exame 
pericial, de acordo com o Art. 3º; alínea “a” do §1º do Art. 4º, Art. 5º, Art. 
9º, Parágrafo único do Art. 10 e Classe IV do Anexo I do Decreto nº 30.719, 
de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr á conta da dotação 
orçamentária da PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. PERÍCIA 
FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 18 de junho de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
PORTARIA Nº470/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO da Perícia 
Forense do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, CONSIDE-
RANDO que o servidor que se desloca temporariamente, a serviço do órgão, 
para outro município que não componha a região metropolitana, faz jus à 
percepção de diárias; CONSIDERANDO que não foi possível o pagamento 
antecipado de diária, face a impossibilidade administrativa do planejamento 
neste caso; CONSIDERANDO que o processo nº 4454913/2018 foi iniciado 
em 07/06/2018, RESOLVE conceder três meias diárias no valor unitário de 
R$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 
97,24 (noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), ao servidor FÁBIO 
MONTENEGRO PONTES, matrícula: 000.112-1-5, ocupante do cargo de 
PERITO CRIMINAL A-I, que viajou em objeto de serviço às cidades de 
Mauriti-CE, Porteiras-CE e Potengi-CE, nos dias 01; 02 e 03 de junho de 
2018, com a finalidade de realizar levantamentos perícias, de acordo com o 
Artigo 3º; alínea “a” do §1º do Art. 4º, Art. 5º, 9º, 10º, classe IV do anexo I 
do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr á 
conta da dotação orçamentária da PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO 
CEARÁ. PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
18 de junho de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
PORTARIA Nº471/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO da Perícia 
Forense do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, CONSIDE-
RANDO que o servidor que se desloca temporariamente, a serviço do órgão, 
para outro município que não componha a região metropolitana, faz jus à 
percepção de diárias; CONSIDERANDO que não foi possível o pagamento 
antecipado de diária, face a impossibilidade administrativa do planejamento 
neste caso; CONSIDERANDO que o processo nº 4455146/2018 foi iniciado 
em 07/06/2018, RESOLVE conceder meia diária no valor unitário de R$ 64,83 
(sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 32,41 (trinta 
e dois reais e quarenta e um centavos) ao servidor DANILO JORGE EVAN-
GELISTA CUNHA, matrícula: 300.009-1-9, ocupante do cargo de PERITO 
CRIMINAL A-I, que viajou em objeto de serviço à cidade de Iracema-CE, 
no dia 05 de junho de 2018, com a finalidade de realizar exames periciais, de 
acordo com o Artigo 3º; alínea “a” do §1º do Art. 4º, Art. 5º, 9º, 10º, classe 
IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a 
despesa correr á conta da dotação orçamentária da PERÍCIA FORENSE DO 
ESTADO DO CEARÁ. PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 18 de junho de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
PORTARIA Nº472/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO da Perícia 
Forense do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, CONSIDE-
RANDO que o servidor que se desloca temporariamente, a serviço do órgão, 
para outro município que não componha a região metropolitana, faz jus à 
percepção de diárias; CONSIDERANDO que não foi possível o pagamento 
antecipado de diária, face a impossibilidade administrativa do planejamento 
neste caso; CONSIDERANDO que o processo nº 4454816/2018 foi iniciado 
em 07/06/2018, RESOLVE conceder meia diária no valor unitário de R$ 64,83 
(sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 32,41 (trinta 
e dois reais e quarenta e um centavos), ao servidor OTAVIANO DO NASCI-
MENTO SILVA, matrícula: 000.122-1-1, ocupante do cargo de PERITO 
CRIMINAL A- I, que viajou em objeto de serviço à cidade de Quixadá-CE, 
no dia 20 de maio de 2018, com a finalidade de realizar exames periciais, de 
acordo com o Artigo 3º; alínea “a” do §1º do Art. 4º, Art. 5º, 9º, 10º, classe 
IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a 
despesa correr à conta da dotação orçamentária da PERÍCIA FORENSE DO 
ESTADO DO CEARÁ. PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 18 de junho de 2018.

Átila Einstein de Oliveira
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Registre-se e publique-se.

*** *** ***
PORTARIA Nº473/2018 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO da Perícia 
Forense do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, CONSIDE-
RANDO que o servidor que se desloca temporariamente, a serviço do órgão, 
para outro município que não componha a região metropolitana, faz jus à 
percepção de diárias; CONSIDERANDO que não foi possível o pagamento 
antecipado de diária, face a impossibilidade administrativa do planejamento 
neste caso; CONSIDERANDO que o processo nº 4527945/2018 foi iniciado 
em 11/06/2018, RESOLVE conceder meia diária no valor unitário de R$ 61,33 
(sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R$ 30,66 (trinta 
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