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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2017.02.03.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados na 
manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e instalação, junto as centrais de ar 
condicionado, bebedouros, freezers, geladeiras e geláguas, pertencentes à diversas 
Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito 
comunica aos interessados que no dia 22 de Fevereiro de 2017 às 09:00 horas, na sala das sessões 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias 
Brito - CE, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de 
Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do 
Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, no 
endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 
às 12:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3544-1223. 

Farias Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017. 

Luclessian Calixtoda Silva Alves 
Presidente da Comissão de Licitação 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços N° 2017.02.03.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria 
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n° 8.666193, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade 
Tomada de Preços N°2017.02.03.1, cuja abertura está prevista para o dia 22 de Fevereiro de 
2017 às 09:00 horas, para o OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem 
prestados na manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e instalação, junto as 
centrais de ar condicionado, bebedouros, freezers, geladeiras e geláguas, pertencentes à 
diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017. 

1Â 

Luclessian Calixtb da Silva Alves 
Responsável pela Publicação 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 3 ANO IX N°026 FORTALEZA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 

VENTOS DE SANTA LUIZA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/MF n° 15.307.66810001-53. Ata de Assembleia Geral E trab?lá 
realizada em 06 de janeiro de 2017. 1. Data. Hora e Local da Reunião: Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro de 2017, às 9h00, sede s0a1 
da Ventos de Santa Luiza Energias Renováveis S.A., à Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/n 0, Km 08, Sala 121, na Cidade de Marac  
do Ceará, CEP 61.939-906 ("Companhia"). 2. Convocacão e Presença: Dispensada a convocação, em face da presença de acionistas repr tand 
a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada ("Lei das Sociedades por Acões"). 3. Composicão da Mesa: Sr. Clécio Antônio Campodônio Eloy - Presidente, e Sr. Lucas Bezerra de M. 
Alencar Araripe - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) aprovar a celebração pela Companhia do Contrato de Prestação de Fiança 
(conforme abaixo definido); (II) a renúncia ao direito de sub-rogação nos direitos de crédito correspondentes às obrigações assumidas pelas SPEs no 
âmbito do Contrato de Financiamento BNDES (conforme abaixo definido); (III) a outorga de autorização à diretoria da Companhia para adotar 
todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia; e (IV) 
a ratificação de todos os atos até então praticados pela diretoria da Companhia em relação ao Contrato de Prestação de Fiança. S. Deliberações: 
Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, após análise e 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram: (1) Celebração do Contrato de Prestação de Fianca: aprovar a celebração pela 
Companhia e a assunção das obrigações previstas para a Companhia no Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças ("Contato 
de Prestacão de Fiança") para contratação pelas Afiançadas (conforme abaixo definido ) de fiança bancária ("Fiança Bancá ria") junto ao sindicato 
de fiadores, formado por: Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A. e ING Bank N.V, Filial de São Paulo (em conjunto, "Fiadores"), para 
garantir as obrigações assumidas pelas Afiançadas no âmbito do (i) contrato de financiamento mediante abertura de crédito a ser celebrado com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ("BNDES"), por meio do qual Nova Ventos do Morro do Chapéu Energias 
Renováveis S.A. (" SPE  Nova Ventos do Parazinho Energias Renováveis S.A. (" SPE  Nova Vento Formoso Energias Renováveis S.A. 
("SPE_III"), Nova Ventos de Tianguá Norte Energias Renováveis S.A. ("SPE_IV") e Nova Ventos de Tianguá Energias Renováveis S.A. ("SIEY" 
em conjunto com a SPE 1, a SPE II, a SPE III e a SPE IV, as "Ea",  e, em conjunto com a São Jorge Holding, as "Afiançadas") contratarão 
financiamento, aprovado pelo BNDES em 14 de dezembro de 2016 nos termos da decisão da diretoria do BNDES n° 752/2016, no valor total de 
R$ 547.725.000,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais), ("Contrato de Financiamento BNDES"), cujos 
recursos serão destinados à construção, à implantação e ao desenvolvimento das centrais geradoras cólicas denominadas EOL Vento Formoso, EOL 
Ventos do Morro do Chapéu, 130L Ventos do Parazinho, EOL Ventos de Tianguá Norte e EOL Ventos de Tianguá ("j.I"),  e (ii) da escritura de 
emissão de debêntures da primeira emissão da Ventos de São Jorge Holding S.A. ("São Jorge Holding"), que conterá as características da emissão de 
debêntures da São Jorge Holding, no montante de até R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) ("Debêntures"), a ser celebrada 
oportunamente entre as Afiançadas e a instituição financeira contratada para atuar como agente fiduciário ("Escritura de Emissão", e em conjunto 
com o Contrato de Financiamento BNDES, "Instrumentos de Financiamento"), com o objetivo de financiar a implantação, construção e 
desenvolvimento do Projeto. Nesse sentido, os acionistas da Companhia deliberaram aprovar a assunção da obrigação de aporte de recursos no 
Projeto caso: (i) seja verificada a necessidade de aportes adicionais de recursos em decorrência de sobrecustos de qualquer natureza no Projeto, 
inclusive, dentre outros, sobrecustos no Projeto em consequência de atraso das obras da SE Ibiapina II; (ii) seja verificada a necessidade de aportes 
adicionais de recursos em decorrência de insuficiência de recursos em caixa para a realização do pagamento integral de qualquer valor devido a título 
das comissões descritas no Contrato de Prestação de Fiança ou de serviço da dívida dos Instrumentos de Financiamento; (iii) haja redução no 
montante esperado para o Contrato de Financiamento BNDES (estimado em R$ 547.725.000,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões, setecentos 
e vinte e cinco mil reais)) e/ou para as Debêntures (estimada em R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)) sem que haja redução do 
investimento total necessário para a finalização do Projeto conforme apurado no relatório de auditoria técnica previsto no Contrato de Prestação 
de Fiança; (iv) o valor de aporte, subscrição e integralização de capital social antecipado (Equity Upfront) exigido pelos Fiadores seja superior ao 
capital social subscrito e integralizado antes da emissão das cartas de fiança; (v) não seja verificada a colocação e liquidação financeira das 
Debêntures até 15 de maio de 2017; e/ou (vi) seja verificada a necessidade de aportes adicionais de recursos em decorrência da recomposição de lastro 
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	1 de energia devido a atrasos na implantação do Projeto, conforme previsto na Cláusula 5.6 dos CCEARs firmados pelas SPEs em 04 de novembro 
de 2011, conforme aditados e atualmente em vigor; (II) Renúncia aos direitos de sub-rogação: autorizar a renúncia, de forma irrevogável e 
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	irretratável, ao direito de sub-rogação nos direitos de crédito correspondentes às obrigações financeiras assumidas pelas SPEs no âmbito do Contrato 
de Financiamento BNDES, decorrentes de eventual excusso do penhor de ações da São Jorge Holding prestado pela Companhia, sem qualquer 

MISTO 1 direito de reaver das SPEs ou do comprador das ações empenhadas qualquer valor pago das obrigações garantidas com os valores decorrentes da 
:' 	b i alienação e transferência das ações empenhadas, não se sub-rogando, portanto, nos direitos de crédito correspondentes às obrigações garantidas; 

FSC.Ci231J 
(III) Delegacão de Poderes à Diretoria da Companhia: fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos 
e quaisq 

é E
uer atos necessários para implementar as deliberações aprovadas acima, inclusive eventuais aditamentos; e (IV) Ratificação de Todos os Atos 

atntão Praticados: ratificar todos os atos até então praticados pela diretoria da Companhia em relação ao Contrato de Prestação de Fiança. 6. 
Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida 
aos presentes e por eles aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. Sr. Clécio Antônio Campodônio Eloy - Presidente; Sr. 
Lucas Bezerra de M. Alencar Araripe - Secretário. Acionista representando 100% do capital social: Casa dos Ventos Holding S.A., representada na 
forma de seu estatuto social. Maracanaú, 06 de janeiro de 2017. Mesa: Clécio Antônio Campodônio Eloy - Presidente. Lucas Bezerra de M. 
Alencar Araripe - Secretário. Acionista: Casa dos Ventos Holding S.A. - Lucas Bezerra de M. Alencar Araripe - Presidente. Clécio Antônio 
Campodônio Eloy - Diretor. Junta Comercial do Estado do Ceará - Sede - Certifico o Registro em: 19/01/2017. Sob n°: 20170085430. Lenira 
Cardoso de A. Seraine - Secretário Geral. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 2017.02.03.1. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estará realizando Certame Licitatório, na modalidade Tomada de Preços n° 2017.02.03.1, cujo objeto é a contratação de serviços 
especializados a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e instalação, junto as centrais de ar condicionado, 
bebedouros, freezers, geladeiras e geláguas, pertencentes à diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas 
junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com o recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços, 
ocorrendo no dia 22 de Fevereiro de 2017, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves 
Pimentel, n° 87, Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00h as 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. 
Farias Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017. Luclessian Calixto da Silva Alves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga, em cumprimento à ratificação procedida pelo ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde, faz publicar o 
extrato resumido do Processo de Dispensa de Licitação a seguir: PROCESSO N° 17-02-SESA-DL. OBJETO: LOCAÇÃO DE FORMA 
EMERGENCIAL DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA, NA 
FORMA DO DECRETO DE EMERGÊNCIA N° 001/2017, em face ao estado de situação de emergência no Município de Ibicuitinga. FAVORECIDO: 
NAZIANA PEREIRA VIANA - ME. VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO: 11.02.10.302.0181.2.063; 3.3.90.39.00. 
FUNDAMENTO LEGAL: inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas demais alterações. PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias. DECLARAÇÃO DE 
DISPENSA emitida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação e RATIFICADA pelo ordenador da Sec. de Saúde - Sr. Francisco Ricardo 
Pinheiro Nobre, Maria do Socorro Barros Rabelo - Pregoeira. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ. O Pregoeiro do Município de Pacujá comunica aos interessados que no 
próximo dia 17 de Fevereiro de 2017, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0601.0112017, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇO, QUENTINHAS E COFFE BRAK PARA 
CAPACITAÇÕES, CONFERÊNCIAS E REUNIÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ. 
O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min às 12h00min no endereço da Prefeitura à Rua 22 
de Setembro, n° 325 - Centro. Pacujá - CE, 06 de Fevereiro de 2017. Francisco Sousa de Mendonça Junior - Pregoeiro. 
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1 • 	 .. 	... 	 - 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Groairas.A Comissão Permanente de Licitação, vem 	 . 	 . 	 . 
informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade Tomada 	 ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
de Preços N°  2817.01.1801, cujo oeto é: prestação de aeiviços em asdesseria ria área de 	ESTADO DOCEAR -PREFEITURMaUNICIPALDEIRACEMA-AvlSO DEUCrrAÇÃO-PRE.SAO 	PRESENCIAL N' O I2O17PPGAB-OPregoeiroda Cornlssãode Licitação da Prefeitura Municipal de 

~ozi adnni3tra1ivoo unc e Uma Muniopai da Groairas CE Onde ficafam 	PRESENCIAL W 01112017- O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de tracetra-CE toma publico que rio 	Ipu-CE toma publico que no dia lide Fevereiro de 2017 às 14h na Saia da Comissão de Licitação 
Carmen 	 dia 16 de Fevereiro de 2017 às 0^na Sala da Comissão de LicriaçAL localizada na Rua Deita 	~~á Praça Atrito Martas. S1N CenSo lpu-CE receberá Propostas para Fornecimento de Inabditadas as Empresas: ia 	arques 	- 	a 	

Holanda N 19 Centro Iracenta-CE recebera Propostas para o Objeto: Aquislçao de material 	refeições destinadas a diversas Secretarias e Autarquias do Município de Ipu-CE Modalidade Contábil e Administrativa LTDA - ME Habilitada Alhos Assessoria e Cosultoria 	 medico/hospitalar e ambuistonal para atender as necees dades da Secretaria Municipal de 	PP-gao Presencial O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já 
Administrativa EIRELI - ME Caso não ha recursos interpostos fica estabelecido o dia 13 de 	Saúde de Iracema-CE mediante Contrato, como descritos e especificados no Anexo 1, durante o 	atado esua ratçaa poderá ser cedida ~ame o pagamentodeuma taxa de custo no Valor de R$ 2000 
Fevereiro de20l7 ás 08:0011 para abertura dos envelopes de propostas <ia preços ~o no sei. 	Exercito de 2017. O Edital poderá ser exarráriado perante a Comissão de Licitação no endereço já 	(Vinte Reais) a partir da putllcação deste Aviso, no horário das OMit te llh3DmirE 1puCE, 03 de 
109, inciso ,  1, alheia 'a'. Lei 8.666193. Groalras-CE 03 de Fevereiro de 2017 Francisca Raquel 	cltadoJracenita-CE.O6deFevereirode 2017RozembergAlresQueirozdeMdrade-Pregoeiro. 	Feverelrode 2017. Bruno Emanuel Fernandes -Pregoetro. 
Mato Palva-Presldente da CPI— 

do do Ceará Prefeitura Municipal de Uman Aviso de Licitação- Pregão ri o  

.0203.1.OPregoeiro Oficial da Prefeitura MuniclpatdeUmari/CE, torna priblicoque estará 
'ando certame licitatóno na modalidade Pregão ri 201702031 do tipo Presencial cujo 
ta .A. a contratação de serviços especializados aserem prestados na assessoria contábil e 
ução da contabilidade financeira e patrimonial, destinados a atender ao Setor de 
abilidade de todos sã órgãos Administrativos da Prefeitura Municipal de Umari/CE. 
lura: lide fevereiro de 2017 às 09:00 (nove) horas. Maiores informações ria sede da CPL, 
na Rua 03 de Agosto, 200. Centro. Umari/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. 
ri/CE, 03 de fevereiro de 2017, Salvando Evangelista de Lima. Pregoeiro Oficial. 

ttadõ do Ceará - Prefeitura Municipal de Solcmópole - Aviso de Licitação - Pregão 
esencial N'05.001i'2017-PP.AComissão de Pregõesda PrefeturaMunicipal deSolortôpole, 
rna público que ás 08:30 horas do dia 17 de Fevereiro de 2017, na sela da Comissão de 
titação, localizada na Rua Dr, Queima Lima. 330 -Centro - Sotonópote/CE - CEP  63.620-
O, receberá propostas para Aquisição de Gêneros Alimenuicios destinados a Alimentação 
colar dos Alunos da Rede Publica Municipal de Ensino Infantil, Creche. Pré-Escola a 
indamental e ainda aos Programas EJA, Mais EducaçàoeAEE de interessada Secretaria de 
locação do Municipio de Soloriópole. Modalidade: Pregão Presencial, Tipo: Menor Preço pai 
e. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto  Comissão de Pregões no endereço 
citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 0800 ás 12:00h. Solonõpole, 03 de 
iverelro de 2017. Maria Manca Barbosa -Pregoelrs. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -Aviso de Julgamento - Pregão n 
2017.01.19.1.APregoeira Oficial do Municlpiode Farias Bitto/CE, no usode suas atribuições legais. 
torna publico, para conhecimento dos interessados, que conduto o julgamento do Certame 
Licitatôrio, na modalidade Pregão, do tipo Prásenclal, tombado sob ri' 281701,19.1, sendo o 
seguinte: Empresa vencedora - Kerolade Sotias Comes - Me, vencedora junto aos Lotes 01 e02, 
por apreseritarpreçoacompativeis como praticado no mercado e corno Orçamento da PrefeltuiaA 
empresa vencedora faia declarada habilitada. por cumprir integralmente as exigências do Edital 
Convocatória, no quase refere aos documentos de habilitação. Maiores informações, na sede da 
Comissão de Licitação, sito ria Rua José Atues Plmentel, n' 87. Centro, na Cidade de Farias 
BittoJCE, de segunda a sexta-feira, no horário de OãOOhas 12:00h oupiclo telefone (88) 3544-1223. 
Farias Brito/CE, 02 de Fevereiro de 2017. LuciesslanCallxtoda Silva Alves-Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará 'Prefeitura Municipal de Orós. AComlssão de Licitação, localizada na Praça 
Anastácio Maia, N° 40-Centro-OrõsfCE. comunica aos Interessados que no dia 17 de fevereiro de 
2017, às 08:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N' 201702.0102. 
objeto: aquisição de material de expediente e didático, para suprir as nedossidades das Unidades 
Administrativas do Municipiode Orós-CE, tudo corrkirrne anexo 1 do editei. O Edital completo 
estará disponível no endereço acima, a partirda datadesta publicação, nohoráriode atendimento 
ao público, de 07:30 às 11:30h. OrÓsICE, 03 de Fevereiro de 2017. José Kiertston Medeiros 

lado cio Ceará -Prefeitura Municipal de Ores, A Comissão de Licitação, localizada na Praçt 
astácio Maia, N"40-Centro-~CE,cornunim aos interessados quero dia 16 de fevereiro di 
17, às 03:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N 2017.02.83.01 
elo: aquisição de rnedicarnerrtos, material médicos hospitalares. junto à Secretaria de Sactdi 
município deOrós/CE, tudo conforme anexo  do Edital. OEdilal completo estará disponível ri< 
lereço acima, a partir cia data desta publicação, no horário de atendimento ao público 
ósICE.03 de fevereiro de 2017. José KteristonMedeiroe Montejúnior-Preiioelro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orõs 'Convite W. 2011.02.03,03. A Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Orós-CE toma público, para conhecimento dos 
interessados, que, no próximo dia 14 de fevereiro de 2017, às 08:00 h, na sede da Comissào 
Permanente de Licitação, localizada na Rua PraçaAnastãcioMaia. Nu40,  Centro, OrÓs-CE, estará 
realizando licitação na modalidade Convite, do tipo Menor Preço, com fins à coniratação da 
prestação de serviços de reforma da Unidade de Saúde (Posto de Saúde) do Distrito de lgaroi. 
Município de OrÓsíCE.junto á Secretaria de Saúde deste Município, conforma espectltcaçôes do 
anexo 1.0 qual enconim-se na Integra ria sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua Praça 
Anastácio Maia, N' 40, Centro. Orle-CE, no horário de 07:30h ás 11:30h. Orós/CE, 03 de fevereiro 
de 2017. JoséKtaristn Medeiros Monte Júnior -Presidente da Comissão de Licitação. 

tacto do Ceará - Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Adesão 
00112017 à Ata de Registro de Preços. A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jencoacoara, 
avés da Comissão Permanente de Licitação, toma público para conhecimento dos 

as na 20'tLO2.03.1.AComissão Permàente deLicitaçàõ da Prefeitura Municipal de Fatias 
/CE no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados 
estará realizando Certame Ucitatõiio nalrnodalidadé Tomada de P reçosni 2017,02,03.1. 
objeto é  acontratação de serviços espeo..zados a sarem prestados na manutenção 

entiva e conetiva, reposição  de peças oinstalação, junto ás centrais de ar condicionado, 
xkxtros, freezers. geladeiras e geláguas, pertencerias á diversas Secretarias do Município de 
as Brito/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus 
me, com o recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as 
estas de preços, ocorrendo no dia 22 do Fevereiro de 2017. às 09:00 (nove) horas. Maiores 
atações, nasededa Comissão de Licitação, sitoria Rua JoséAlyes Pimental, n'87, Cenho, na 
de de Farias Brito/CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00h as 1200h ou pelo 
na (88)35-14-1223. Farias Bi'ita/CE, 03 de Fevereiro de 2017. Luclessian Calista da Silva 

>s-Pres'rdenteda Comissão Permanente de Licitacão. 

tbdo do Ceará -Prefeitura Municipal de Fatias Brito 'Aviso de Julgamento - Pregão na 
17.01.20.1. A Pregoeira Oficial do Município de Fartas Brílo/CE, no usa de suas isn'buiçOes 
ais, torne público. para cortheclntentodos interessados, que concluiu o julgamento doCertame 
itatõio, ria modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob ri' 2017.01,20.1, sendo o 
3uinte: Empresa vencedora -A. 5 Distribuidora e Serviços Educacionais LTDA ME, vencedora 
(o ao Lote 01, por apresentar preços compatíveis com o praticado no mercado e com o 
çemento da Prefeitura. A empresa vencedora fora declarada habilitada, par cumprir 
vgralrnenta as exigências do Edital ConvocatÓria, no que se refere aos documentos de 
bil'itação. Por sua vez a empresa Wlltonde Sousa SA-ME inicialmente rnelhorrdassiticadajunb 
lote 01 foradedaradainabufiladapordescumnrnentoasallneas'a'.b',d',jf,'q','r',s'eT 
liam 5.1 do Edital Convocatório. E as empresas Hevefli Mabelda Silva Bento EJRELI, Iranicode 
usa Rocha - Me, O. Viera Holanda Me e Mliael Ferreira Feliz- Me tiveram suas propostas 
sdaasificadaa. Maiores informações, na sede da Comissão de Lidação, sito na Rua José AJves 
nentel, ri' 87, Centro, na Cidade de Fadas BriloICE, de segunda a sexta-feira, no horário da 
OOh as 12:001 ou pelo telefone (88) 3544-1223. Fatias Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017. 
clesslan Callxtoda Silva Alves -Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal ci. Pentecosto -Aviso de Llcltação.AComissão de 
Licitações do i&~ de Pente~ toma público que se encontre à disposição dos 
interessados, a licitação na modalidade Concorrencia Pública, Processo N 2011,01.20,01- 
CP-ADM. do tipo menor preço, cujo objeto é contratação de serviços de engenháflã para coleta 
de limpeza urbana è manejo doa resíduos sólidos urbanos do Munlcipio de Pantecoete. A 
realizar-se nodia 09de março de 2017, às 14:00hs maiores informações na ssiadaComissáo 
deLicitação, situada na Praça Bernardino Gomas Bezerra, 457. Cenlro - Pentecoste -Estado 
do Ceará, maiores informações pelo telefone (85) 3352-2617 / (85) 99169-2701. 
Pentecõste(CE), 30 de janeiro de 2017. Maria Marcia Rodrigues Martins -Presidente, 

lo do Ceará - Prefeitura Municipal de Fartas Brito - Aviso de LicItação - Pregão 
0203.2 A Pregoetra.Ofldal do MUniCÍPIO de Farias BiitcirCE, no uso de suas atrlbuiçt 
u, toma público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede 
litura, Certame Lidtasõtio, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombada sob o 
.02,03,2. cujo objeto é a aqtâsiçâode tabiet's destinados ao atendimento das necessidac 
igentes Cornunitártosde Saúde e de Endemias do Municlpiocte Fatias Bdto'CE, cortfori 
cultcações apresentadas junto ao Edital Convocatória e seus anexos, com recebimento 
tipes de propostas de preços e de documentos de habilitação marcado para o dia 17 
reiro de 2017. às 0900 (nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão 
ção, sito na Rua José Alves Pimentel, ri' 87. Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, 
rida á sexta-feira, no horário de 08:001 às 12.00h ou pelo telefone (dit) 3584-1223. Fad 
ICE, 03deFeverelrode2017. LuclessianCatixto da SilvaAtves - Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará' Câmara MunicIpal de ftapipoca -Aviso de Licitação -Pregão Eletrônico n' 
06020112017.APregoeira da Câmara de Itapipoca, toma público que se encortraa disposição dos l 
interessados o Edital de Pregão Eletrônico, cujo objeto é a locação de 01 (um) veiculo utilitário tipo 
camioneta fechada, capacidade para 07 passageiros. tração 4x4, com ar condicionado, câmbio 
automático, direção hidráulica, motor 3.0, movidas diesel para ficar á disposição do Gabinete da 
Presidência da Câmara Municipal de Itapipoca Iniciado Recebimento das Propostas de Preços: 
0710212017, às 9:001. Inicio da Sessão de Disputa de Preços: 1710212017, ás 14:301. Os horários 
referem-se ao horário de Brasília. Referido Edital poderá ser adquirido no Endereço Eletrônico: 
www.bll.org.br  e pelo Portat do TCM - CE: 
http:/Iwww.tcm.ce.gov.brllicitacoesllndex.php/licitacs,ofpor_municipios, a partir da data desta 
publicação. ltapipocalCE,O6defevereiro de2l)17.A Pregoeira. 

Estado do Cearã - Prefeitura Municipal de Cabinda - Extrato de Dispensa de Licitação, o] 
Presidente da CPi.. da Prefeitura Municipal de Catunda, em comprimento à ratificação procedidaj 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Uruoca. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que àsog:Oohoras do cita 21 de fevereiro de 2017, fará realizar licitação namodalidade 
Tomada d. Preços N 2017.02,06.01, iço menor preçogl000l, pia-a contratação de empresa 
especializada pare prestação de serviços iacnicos de assessoria e consultoria contábil junto a 
Câmara Municipal de Uruota. Oeulital comploto estará a disposição doe interessados nos diasáteis 
após esta publicação no horário de 07:30h às 11:30h, no endereço da Câmara Municipal. Mau -de,Ia 
Cristina GomesFerreira-Celnlssãode Ucitação-Umoca-CEO6defevereirode20u7..... 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Meras. ACârnara de Marco, toma público  o Extrato1  
do 3AdllivoContratual resultante do Pregão Presencial n'003/2015. Objeto: Licenciamento 
a concessão de direitos de uso dá um conjunto de sistemas Informatizados, com os modulas de 
Contabilidade Pública, Licitação, Patrimônio, Tesouraria Ordine, Aimoxan'fado e Sistema para 
Publicação e Hospedagem de dados visando atender as Leis n° 12.527/2011 e 13112009 de 
interesse da Câmara Municipal de Marco. Ftirudamentaçãor Ad. 57, inc. IV da Lei Federal a°  
8.66693. Dci. Orçamentária: 0101.01.031.0001-2.001 . 3.3.90.39.00. Vigência: 30.04.2017. 
Assinatura: 30.12.2016 Contratada: ASP AUIOmaÇãO, Serv. eProd. de Informática Ltda. Valor ,  
R$: 4.356,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reai4 Assina p/ Contratada: Raimundo 
Paire de Brito Hall?.  Assina p/ Contratante: Francisco José Cordeiro Marco/CE, 30 de 
dezembro de 2016. AComlssáo. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Poranga . AvIsei de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação. focalizada na Av. Dr. Epitácio de Pinho, o/ri, Bairro Eufrasino Neto, 
comunica aos interessados que no dia 17 de fevereiro de 2017, às 09.00 horas da manhã, estará 
abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n0602.0112017, cujo objeto é a Contratação 
da prestação de serviços de apoio tacnico e adrninlstralivojunto á Câmara Municipal de Porariga, 
conforme espeçã'cações do edital. O edital completo podará ser adquirido no endereço acima, à 
partirdadala desta publicação, nohorániõde atendimento ao público, deo&OOás 12:00 h. Antonio 
Alas Mineiro deAlmelda- Presidente da Comissão. Poranga-CE, 06 de fevereiro de 2017. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação, toma público para conhecimento dos interessados a llcitaçãorta modalidade Pregão 
Presencial ri5  2501,O112017-03,cuoobjeto é aquisição de gás GIP evaslllsames para atenderes 
necessidades das Diversas Secretarias do Município de Cedro - CE. que se realizará no rãs 
16/0212017 às 09.00 horas. Tudo conforme especificações contidas no Anexo 1 do edital. o qual 
encontra-se na integra na sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 07:00h às 
13:00he nozitewaw.tcm.ce,gov.br. FranciscoAntonloV'iana Correia Costa- Pregoeiro. 

Estado do Ceará ' Câmara Municipal de Uruoca. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que às 11:30 horas do dia 21 de fevereiro de 2017. fará realizar licitação na 
modalidade Tomada de Preços 1-4' 2017.0106.03, tipo menor preço global, para prestação de 
serviços de assessoria administrativa especializada, na área de licitações e contratos, junto à 
Câmara Municipal de Uruoca. Oedital completo estará e disposição dos Interessados nos dias úteis 
após esta publicação no horário de 07:301s às 11:30h, no endereço da Câmara Municipal. Marciais 
Cristina Gomas Ferreira -Comissão de Licitação -Uruoca-CE, 06da fevereiro de 2017. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Carnaubal - AvIsti de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Avenida Pauto Sarasate, 8/tI. Praça do Mercado Público, 
Centro - CEP. 62375-000- Camaubal - Ceará, torna público o Edital de Pregão Presencial N' 
0603,0112017, cL4o objeto à a Prestação de Serviços de Locação de Software de Automação 
(Poda] da Transparáncia em atendimento a Lei deAcasso à informação, Licitação, Almoxatifado,F 
Fiaha de Pagamento, Patilubõrtia e Contabilidade), JuM à Câmara Municipat de Canraubal que1 
realizar-se-á no dia 17.02-201 7, às 14:00 horas. Retendo edital poderá ser adquirido rio endereço 
acima, no horário de expediente ao público, das OtrOO às 1200 horas, ou acessar os endereços 
eletrônicos: http:ftwww.tcrn.ce.gov.br/ticitacoes. Camaubal-CE, 06 de Fevereiro de 2017. Marta 
Regia Medeiros Sampaio -Pregoeira daCãmara Municipal de Carnaubal. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Carnocim - Resultado de Julgamen 	iã 
Presencial N'2017.01.16.01. A Comissão de Licitação, toma público  reatE 	e jul 
habilitação do Pregão Presendal tI' 2017.01.16.01 , cujo objeto ê a contra 	do e 
prestação de serviços de assessoria contábil, para atenderas necessidade da âmarunicu 
de Camocirri,  com o seguinte resultado: Empresa Habilitada: MD Con 	ssoctdos LTDA. 
valor global de R$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais). Co isso os a rtoo prezo 
recursat conforme AI. 109 da Lei 8.668/93. Yuri Araújo Monteiro - Pres 	li 	 ão de' 
Licitação. Camocim-CE, 06 de fevereiro de 2017. 

Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de Boa Viagem . Aviso d Li itaçã - Pregã 
Presencial 11-' 2017.02.02,1-PP. A Pregoeira da Prefeitura do Município ‹l cia Vuagpçol'it 
público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 16 de Fevesie'!(?i-?"ã 
09h00min na Sede da Prefeitura localizada à Prar-.a Mnneenuhrr José C,àndurin 1l'tfl Centro. 


