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FUNCEME

Minguante Nova
1/3 8/3

Crescente Cheia
15/3 23/3

COELCE

Fases da Lua

Maré Hora Altura

Alta 5h08 2,7

Baixa 11h06 0,3

Alta 17h23 2,8

Baixa 23h24 0,3

Deacordocomrelatório
daArce,aspendências
necessitamdeobras
paraserem
concretizadas

A25ºB32º

Temperatura

Passar a contar com o serviço de
abastecimento de energia no Es-
tadotem sidobemmaisdifícildo
que o esperado. Até janeiro de
2016,cercade 14mil pedidosde
novas ligações encontravam-se

pendentes por parte da Compa-
nhia Energética do Ceará (Coel-
ce), segundo informação da
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
do Ceará (Arce). Para tentar re-
gularizar a situação, uma reu-
nião entre os dois órgãos está
marcada para a próxima sexta-
feira (26), onde será discutido o
plano de ação da Companhia.

As pendências são de ligações
que necessitam de obras para
serem concretizadas. Conforme
o plano apresentado pela Coelce
à Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), a previsão para

a conclusão desses trabalhos é
dezembro de 2017, prazo consi-
derado inadequado pela Arce
diante da urgência da situação.

Direito

Conforme dados da Agência, até
o fim de 2015 o montante che-
gou a 18.514 ligações, sendo
6.476 processos suspensos devi-
do a inconsistências ou pendên-
cias tanto por parte do interessa-
do como por parte da própria
Coelce e um pouco mais de 12
mil, 65% de toda a demanda,
apenas aguardavam a execução
de obras por parte da Compa-
nhia. Sendo assim, na reunião
serão estabelecidos prazos e exi-
gido que o plano de ação da con-
cessionária de energia conte
com mais investimentos.

“O direito do consumidor não
está sendo garantido. Imagina
vocêter todaumadificuldadede

reunir recurso para abrir uma
escola e não conseguir inaugu-
rar por falta de energia. Isso vai
contra o próprio crescimento
econômico da cidade, afeta toda
a sociedade”, comenta o presi-
dentedoConselhodiretor daAr-
ce, Adriano Campos Costa. Se-
gundo ele, o tempo médio de
atendimento para reabasteci-
mento de energia elétrica na Ca-
pital e Região Metropolitana em
caso de queda também será dis-
cutido na reunião. “Esse tempo
pode chegar a 10h ou 11h e que-
remos reduzir para até 3 h”.

A assessoria de imprensa da
Coelce não esclareceu as difi-
culdades enfrentadas para o
cumprimento dos pedidos de
ligação. Informou, no entanto,
que a concessionária realizou
153.336 novas ligações, insta-
lou mais de 2 mil km de rede
área, 30 mil postes e 2500 trans-

formadores em todo o Estado
no ano de 2015. Disse, tam-
bém, que mil pessoas traba-
lham atualmente na área de
Engenharia e Execução. A Com-
panhia informou, também, ter
investido R$ 426,6 milhões no

ano passado, 55% a mais que
2014, recurso esse destinado
principalmente à extensão e in-
corporação de novos clientes, à
melhoria da qualidade do servi-
ço e ao combate ao furto de
energia elétrica.

14mil pedidosdenovas
ligaçõesestãopendentes

Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016

PROCESSO Nº 00563/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LEGENDAS OCULTAS AO VIVO – CLOSED
CAPTION, ON LINE – LEGENDA PRODUZIDA EM TEMPO REAL, OU SEJA,
NO MESMO INSTANTE EM QUE O PROGRAMA ESTÁ SENDO EXIBIDO, EM
CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS
DO EDITAL.

AVISO
A Comissão de Licitação da Assembleia do Estado do Ceará comunica aos interes-
sados que realizará, no dia 09 de março de 2016, o Pregão Eletrônico nº 01/2016,
com Abertura das Propostas às 14h e Início do Pregão: 14h30min, horário de Bra-
sília, cujo objeto encontra-se especificado a seguir:

O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sede desta Assembleia, sito na Av.
Desembargador Moreira, 2807, Edifício Senador César Cals, sala 504, 5º andar, nos dias
úteis, em horário comercial. Outras informações poderão ser obtidas através dos sites
www.al.ce.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

O PREGOEIRO
Fortaleza, 23 de fevereiro de 2016.
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