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vos). Cientifique-se os interessados, atestando que sejam ob-
servadas as prescrições legais pertinentes. publique-se. Forta-
leza, 02 de abril de 2015. Dra. Joana Angélica Paiva Maciel - 
SUPERINTENDENTE DO IJF EM EXERCÍCIO. 

*** *** *** 
 

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO - HOMOLOGO o resultado do Procedimento Licitatório nº 
P219600/2014, na modalidade Pregão Eletrônico nº 277/2014, 
Edital nº 1796 (Registro de Preços), objetivando a contratação 
de empresa para aquisição de material médico hospitalar           
(Curativos 01), destinados ao Instituto Dr. José Frota - IJF, aos 
Hospitais da Rede Municipal de Saúde e Secretaria Municipal 
de Saúde (Hospitalar e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann), 
com as Empresas: QUEBEC Comercial Ltda - EPP, para os 
lotes 01, 08  e 09; PROHOSPITAL Comércio Holanda Ltda, 
para os lotes 02, 06 e 11, a quem adjudico e homologo o lote 
12; NEKTAR Comércio e Representações Ltda - EPP, para os 
lotes 03 e 04; PRONTOSERV Comércio Representações e 
Serviços Gerais Ltda, para o lote 05; QUALYMED Comércio de 
Produtos de Saúde Ltda, para o lote 07; LM FARMA Indústria e 
Comércio Ltda, para o lote 10; perfazendo o valor global da 
licitação de R$ 2.690.728,14 (dois milhões, seiscentos e noven-
ta mil, setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). 
Cientifique-se os interessados, atestando que sejam observa-
das as prescrições legais pertinentes. publique-se. Fortaleza, 
31 de março de 2015. Dra. Joana Angélica Paiva Maciel - 
SUPERINTENDENTE DO IJF EM EXERCÍCIO. 
 
 

AUTARQUIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE        

SANEAMENTO AMBIENTAL 

 
 
 EXTRATO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA - 
PROCESSO Nº 168-2011-DS. ASSUNTO: Monitoramento do 
Sistema de Esgotamento Sanitário - Jangurussu. INTERES-
SADO: Diretoria de Saneamento da ACFOR. CONCESSIONÁ-
RIA: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - CA-
GECE. "DECISÃO em consonância com a decisão da Diretoria 
de Saneamento, no sentido de que: a) Seja mantido o Auto de 
Infração nº 130/2012, no sentido de aplicação da penalidade de 
advertência escrita com base no art. 17, da Resolução nº 05/07 
da ACFOR; b) Sejam adotadas as providências de anotação no 
livro de registro de advertência escrita contida no Auto de Infra-
ção. Publique-se. Fortaleza/CE, 1 de abril de 2014. Homero 
Cals Silva - SUPERINTENDENTE DA ACFOR". 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA - 
PROCESSO Nº 169-2011-DS. ASSUNTO: Monitoramento do 
Sistema de Esgotamento Sanitário - Varginha. INTERESSADO: 
Diretoria de Saneamento da ACFOR. CONCESSIONÁRIA: 
Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - CAGECE. 
"DECISÃO em consonância com a decisão da Diretoria de 
Saneamento, no sentido de que: a) Seja mantido o Auto de 
Infração nº 161/2012, no sentido de aplicação da penalidade de 
advertência escrita com base no art. 17, da Resolução nº 05/07 
da ACFOR; b) Sejam adotadas as providências de anotação no 
livro de registro de advertência escrita contida no Auto de Infra-
ção. Publique-se. Fortaleza/CE, 1 de abril de 2014. Homero 
Cals Silva - SUPERINTENDENTE DA ACFOR". 

*** *** *** 

 EXTRATO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA - 
PROCESSO Nº 319-2012-DS. ASSUNTO: Falta de água no 
endereço situado na Rua Mario Campos nº 1067. INTERES-
SADO: Diretoria de Saneamento da ACFOR. CONCESSIONÁ-
RIA: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - CA-
GECE. "DECISÃO em consonância com a decisão da Diretoria 
de Saneamento, no sentido de que: a) Seja mantido o Auto de 
Infração nº 331/2012, no sentido de aplicação da penalidade de 

multa no valor de R$ 35.637,73 (trinta e cinco mil, seiscentos e 
trinta e sete reais e setenta e três centavos) com base no art. 
22, da Resolução nº 05/07 da ACFOR; b) Sejam adotadas as 
providências de anotação no livro de registro de advertência 
escrita contida no Auto de Infração; c) Seja concedido um pra-
zo de 30 (trinta) dias para pagar a multa e comprovar o paga-
mento da ACFOR, nos termos do art. 23 da Resolução ACFOR 
nº 05/07, sob pena de inscrição na dívida ativa do Município de 
Fortaleza. Publique-se. Fortaleza/CE, 1 de abril de 2014.    
Homero Cals Silva - SUPERINTENDENTE DA ACFOR". 
 

PODER LEGISLATIVO 
“MATÉRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE  

DA  MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA” 
 

LEI Nº 10.337, DE 07 DE ABRIL DE 2015. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da criação de registro para con-
trole da comercialização de              
animais de estimação nos es-
tabelecimentos comerciais do 
município de Fortaleza, na for-
ma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA DESAPROVOU O VETO INTEGRAL, ENVIADO 
SOB O N. 288/2011, E EU, COM BASE NO § 7º DO ART. 53 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A 
SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica determinado que todos os 
estabelecimentos comerciais, destinados à comercialização de 
animais de estimação, localizados no município de Fortaleza, 
mantenham um registro atualizado de todos os animais 
transacionados, inclusive dos animais que não forem vendidos.  
Art. 2º - Todos os animais de estimação devem ser regularmen-
te registrados no momento em que chegarem aos estabeleci-
mentos comerciais, ora enquadrados pela presente Lei. Art. 3º - 
Em todo registro deve obrigatoriamente constar a espécie, 
raça, sexo, cor, data de nascimento real ou presumida, as mar-
cas, sinais e cicatrizes peculiares e aparentes, se existirem, de 
cada animal. Parágrafo Único - Deve constar no registro, de 
que trata este artigo, o nome do médico-veterinário responsável 
pelo controle de saúde do animal, bem como as vacinas apli-
cadas no animal. Art. 4º - No momento de cada transação de 
animal de estimação, deve ser descrito no obrigatório registro o 
nome, número de identidade e do cadastro de pessoa física 
(CPF), endereço completo e telefones do efetivo comprador. 
Parágrafo Único - O comprador ou responsável pela aquisição 
deve ter, quando da compra, 18 (dezoito) anos completos. Art. 
5º - Os animais de estimação que não forem adquiridos por 
outrem poderão ser doados a quem se disponha a adotá-los, 
sendo obrigatória a inclusão no registro de dados da pessoa 
que os adotar, na forma prevista no art. 4º desta Lei. Parágrafo 
Único - Ficam terminantemente vedados o sacrifício e o aban-
dono dos animais que não forem comercializados. Art. 6º - 
Todos os proprietários dos estabelecimentos comerciais atingi-
dos por esta Lei devem enviar, trimestralmente, ao Poder Exe-
cutivo Municipal, uma cópia das atualizações dos citados regis-
tros. Art. 7º - A infração de qualquer previsão desta Lei acarre-
tará ao infrator as seguintes sanções: I — advertência, por 
escrita; II — multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 
reincidência, que deve ser destinada ao Poder Executivo Muni-
cipal, para custeio de futuras obras sociais; III — cassação do 
alvará de licença do estabelecimento comercial, em caso de 
nova infração. Art. 8º - O Poder Executivo Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), regulamentará esta Lei 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Art. 9º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 07 de abril de 2015. João Salmito Filho - 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
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