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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.400, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015. 
 

Cria o sistema emergencial 
para recuperação rápida de 
crianças e adolescentes desa-
parecidos e dá outras provi-
dências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de Fortaleza, o 
sistema emergencial para recuperação rápida de crianças e 
adolescentes desaparecidos. Parágrafo Único - O sistema 
emergencial a que se refere o caput deste artigo tem como 
objetivo acelerar o procedimento de recuperação de crianças e 
adolescentes desaparecidos, através de emissoras de radiodi-
fusão e sites eletrônicos. Art. 2º - As emissoras de rádio, televi-
são, e sites da internet de órgãos públicos instalados no Muni-
cípio de Fortaleza deverão veicular, nos termos desta Lei, aler-
tas com o nome e a imagem da criança ou adolescente desa-
parecidos. Art. 3º - O referido alerta atenderá às seguintes 
condições: I - o acordo e consentimento dos pais; II - a confir-
mação do rapto sequestro da criança ou adolescente, excluin-
do a possibilidade de fuga; III - o real perigo à integridade física 
ou à vida da vítima; IV - as informações e elementos que per-
mitam localizar a criança ou adolescente ou seu sequestrador. 
Art. 4º - Os sites eletrônicos do Poder Público Municipal deve-
rão veicular as seguintes informações sobre a criança ou ado-
lescente desaparecidos: I - nome do desaparecido; II - fotogra-
fia ou retrato falado do desaparecido; III - indicação de contato 
com a autoridade policial responsável; IV - números de telefo-
nes e endereços eletrônicos aptos a receber informações sobre 
o desaparecido; V - demais informações relevantes para a 
identificação e recuperação do desaparecido. Art. 5º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as              
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 22 de setembro de 2015. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 
 

CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA                                    
DE FORTALEZA 

 

INFORMATIVO 

PROCESSO: RDC Presencial nº 002/2015. 
ORIGEM: Secretaria Municipal da Educação – SME. 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) em 

obras com fins à construção de cobertas de 07 (se-
te) quadras esportivas escolares grandes cobertas, 
padrão FNDE, em unidades educacionais da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Fortaleza, de 
acordo com as especificações contidas neste edital 
e seus anexos. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior desconto (por lote). 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 

 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA – CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitan-
tes e demais interessados, que no objeto do Edital nº 1996 e no 
Termo de Adjudicação e Homologação do(a) referido(a) RDC 
Presencial nº 002/2015 - SME, publicado no dia 26 de março 
de 2015, nos meios de comunicação legal: Diário Oficial do 
Município (DOM) onde ocorreram atecnias, motivos pelo quais 
se faz necessário a publicação de um INFORMATIVO corrigin-
do, nos mesmos meios de publicidade. ONDE SE LÊ: Contra-
tação de empresa(s) especializada(s) em obras com fins à 
construção de cobertas de 07 (sete) quadras esportivas gran-
des, padrão FNDE, em unidades educacionais da Rede Muni-
cipal de Ensino de Fortaleza, de acordo com as especificações 
e quantitativos constantes do Anexo I - Termo de Referência. 
LEIA-SE: Contratação de empresa(s) especializada(s) em 
obras com fins à construção de 07 (sete) quadras esportivas 
grandes cobertas, padrão FNDE, em unidades educacionais da 
Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, de acordo com as 
especificações e quantitativos constantes do Anexo I - Termo 
de Referência. Maiores informações encontram-se à disposição 
dos licitantes em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, 
Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Forta-
leza (CE) ou através do telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Forta-
leza – CE, 01 de outubro de 2015. Geovânia Sabino Machado 
- PRESIDENTE DA CPL. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Concorrência Pública Nacional nº 002/2015. 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação 

de empresa de engenharia para execução de obras 
de drenagem, terraplanagem e pavimentação nos 
Bairros Luciano Cavalcante, Cambeba e José de  
Alencar, do Programa Municipal de Drenagem Urba-
na de Fortaleza - DRENURB no Município de Forta-
leza, conforme especificado nos anexos deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 

 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA – CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitan-
tes e demais interessados, que os Envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação e Propostas de Preços serão rece-
bidos no dia 05 de novembro de 2015, no horário compreendi-
do entre 09h30min. às 09h45min. na Central de Licitações | 
Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobrelo-
ja e Terraço – Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelo-
pes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas de 
Preços no dia 05 de novembro de 2015 às 09h45min. 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do 
Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e 
Terraço – Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do 
TCM-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | 
CPL. Fortaleza – CE, 01 de outubro de 2015. Geovânia     
Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL. 

*** *** *** 

 


