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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo- Menor Preço 

Edital N° 201 7.02.03.2 

Objeto da Licitação: Aquisição de tabiet's destinados ao atendimento das necessidades dos 
Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Farias Brito comunica aos interessados que no 
dia 17 de Fevereiro de 2017 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada a Rua José Alves Pimentel, no 87, Centro, Farias Brito - CE, estará recebendo 
Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatório cujo 
objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão 
Permanete 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 telefone (88)3544-1223. 

Farias Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

CNP3 N° 07.595.57210001 -00  

Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



- 

4&llII 

	 , 

•1r 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 201 7.02.03.2 

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 
Pregão N° 2017.02.03.2, cuja abertura está prevista para o dia 17 de Fevereiro de 2017 às 
09:00 horas, para o Objeto: Aquisição de tabiet's destinados ao atendimento das 
necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017. 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Responsável pela Publicação 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 

Rua )osé Alves pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



J' 

136 	 1SSNJ6777o6p 	 Diário Oficial da União - Seç5o 3 	 N°26, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017 
PREFEITURA MINYCIPAT IMr ADADIOV 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.02.03.1 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araripe, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando procedimento licitaiório na mo-
dalidade Pregão n° 2017.02.03.1, do tipo presencial, cujo objeto é 
contratação de serviços especializados para implantação no Município 
de Aranpe do projeto "Brincando com Esporte" objetivando opor-
tunizar Ou crianças e adolescentes do Município, na faixa etária dos 
06 aos 17 anos de idade, opções da prática salutar do esporte e do 
Jazer, viabilizando, assim, o tempo livre desse público alvo, de ma-
ncos prazerosa, assim como motivadora, por intermédio do desen-
volvimento de múltiplas atividades esportivas, culturais, sociais e 
turísticas, conforme especificações constantes no Instrumento Con-
vocatório, com data de recebimento dos envelopes de Propostas de 
Preços e Habilitação marcada para o dia 17 de fevereiro de 2017, ás 
09:00 horas. Maiores informações e entrega de Editais na sede da 
Prefeitura Municipal, sito na Rua Alexandre Arisca, a" 757 - Centro 
- Araripe/CE. Informações poderão ser obtidas ainda polo telefone 
(88) 3530 1245. 

PREGÃO PRESENCIAl, N° 2017.02.03.2, 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araripe, no 
uso de suas atribuições legais, toma público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando procedimento licitatório na mo-
dalidade Pregão a" 2017.02.03.2, do tipo presencial, cujo objeto é 
aquisição de produtos para atender o Programa Neném de Mainha da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de 
Araripe/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Con-
vocatório, com data de recebimento dos envelopes de Propostas de 
Preços e Habilitação marcada pura o dia 17 de fevereiro de 2017, Ou 
11:00 horas. Maiores informações e entrega de Editais na sede da 
Prefeitura Municipal, sito na Rua Alexandre Arcara, o" 757 - Centro 
- Araripe/CE. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone 
(88) 3530 1245. 

Araripe/CE, 3 de fevereiro 2017. 
VAEZIO NERES FERREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 

AVISO DE JULGAMENTO 
PREGÃO N° 2017.01,13.1 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município de Barbalha, Estado 
do Ceará, no uso de nuas atribuições legais, torna público, pura 
conhecimento dou interessados, que o procedimento liciratório mo-
dalidade Pregão n°2017.01.13.1 cuja data de abertura estava marcada 
para o dia 01 de fevereiro de 2017 às 09:00 horas, tornou-se Deserto. 
Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, 
sito no Loteamento Jardim doo Ipão, s/n" - Alio da Alegria. Bar-
balhu/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações poderão 
ser obtidas ainda pelo telefone (88) 2101-1919. 

Barbalha/CE, 1 de fevereiro de 2017 
RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS 

NEVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 01.30.0112017 

Pelo presente aviso e em cumprimento as Leia a" 10.520/02 
e 8.666/93 e suas alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de 
Cascavel/CE comunica aos interessados que realizará no dia 
2210212017, Os 09 horas, na sala da Comissão Permanente de Li-
citação, situada à Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio 
Novo, Cascavel/CE. O Pregão Presencial is" 01.30,0112017 para a 
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
locação de concentradores de oxigênio para atender a demanda da 
secretaria de saúde, conforme Anexo 1 - Termo de Referência, parte 
integrante do presente Edital, independente de transcrição. Edital e 
demais informações poderão ser adquiridas no endereço supramen-
cionado, de segunda a sexta-feira, de 08 Ou 12 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 01.26.0212017 

Pelo presente aviso e em cumprimento as Leis a" 10.520/02 
e 8.666/93 e suas alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de 
Cascavel/CE comunico aos interessados que realizará no dia 
17/02/2017, Ou 09 horas, na sala da Comissão Permanente de Li-
citação, situada à Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio 
Novo, Cascavel/CE. O Pregão Presencial o' 01.26.02/2017 pura 
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
recarga de cilindros de oxigênio de uso medicinal para atender a 
demanda da secretaria de saúde, conforme Anexo 1 - Termo de Re-
ferência, parte integrante do presente Edital, independente de trans-
crição. Edital e demais informações poderão ser adquiridas no en-
dereco sunramencionado, de segunda a sexta-feira, de 08 Ou 12 ho- 

PREGÃO PRESENCIAR N' 01.26.0112017 

Pelo presente aviso e em cumprimento as Leis n' 10.520/02 
e 8.666193 e asas alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de 
Cascavel/CE comunica aos interessados que realizará no dia 
16/0212017, Ou 09 horas, na sala da Comissão Permanente de Li-
citação, situada à Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio 
Novo, Cascavel/CE. O Pregão Presencial n" 01.26.01/2017 para a 
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
locação de cilindros de oxigénio de uso medicinal para atender a 
demanda da secretaria de saúde, conforme Anexo 1 - Termo de Re-
ferência, parte integrante do presente Edital, independente de trans-
crição. Edital e demais informações poderão ser adquiridas no en-
dereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, de 08 Ou 12 ho-
ras. 

JOSIMAR GOMES SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 2501.0112017-03 

A Comissão de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial a" 
2501.0112017-03, cujo objeta é aquisição de gás GLP e vasilhames 
para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município 
de Cedro - CE, que se realizará no dia 16/02/2017 às 09:00 horas. 
Tudo conforme especificações contidas no Anexo I do edital, o qual 
encontra-se na íntegra na sede da Comissão Permanente de Licitação, 
no horário de 07:00h Ou 13:00h e ao site www.tcm.ce.gov.br . 

Cedro - CE, 3 de fevereiro de 2017 
FRANCISCO ANTONIO VIANA CORREIA COSTA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 112017-INFRA 

Pelo presente aviso e em cumprimento à Lei n" 8.666193 e 
suas alterações, a Prefeitura Municipal de Coreaú comunica aos in-
teressados que realizará no dia 22102/2017, Ou 09h, na Av. Dom José 
55 Centro Coreaú, Estado do Ceará, a Tomada de Preços n°01/2017-
Infra para a contratação de empresa especializada na área de limpeza 
pública urbana para execução dos serviços de coleta, transporte de 
resíduos sólidos, conservação e manutenção da limpeza de vias e 
logradouros públicos na área do Município de Coreaú. Edital e de-
mais informações poderão ser adquiridas na Av. Dom José 55 Centro 
Coreaú, de segunda à sexta-feira, de OSh às 12h. 

Coreaú/Ce, 3 de fevereiro de 2017 
JOSÉ MARIA MOREIRA FILHO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 0602.01/2017 

A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua 
Manoel Braga, N" 573, Caroba, torna público o Edital de Pregão 
Presencial N" 0602.0112017, cujo Objeto é a Aquisição de géneros 
alimentícios destinados a merendo escolar dos alunos da Rede de 
Ensino Municipal de Croalá-CE, que realizar-se-á no dia 17 de fe-
vereiro de 2017, Ou 09h. O referido Edital poderá ser adquirido no 
Sitio: http://www.tcsn.ce.gov.br/licitacoes,  ou nos dias úteis ao en-
dereço acima, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h. 

Croatá-CE, 3 de fevereiro de 2017. 
ELINEUDA MARIA GONÇALVES 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 06.2017.01.26.0001 

A Prefeitura Municipal de Eusébio, por sua Pregoeira Ofi-
cial, torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão 
eletrônico, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
futura e eventual aquisição de Equipamentos Hospitalares, para a 
Secretaria de Saúde do Município de Euaébio-Ceará, com o inicio de 
acolhimento das propostas dia 06 de fevereiro de 2017, abertura das 
propostas dia 17 de fevereiro de 2017, às 09:00 horas de Brasília, 
inicio da sessão de disputada preços dia 17 de fevereiro de 2017. Ou 
10:00 horas de Brasília. O edital poderá ser adquirido no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br  e www.tcm.ce.gov.br, a partir da 
data desta publicação. Maiores informações através do e-mail cpleu-
sebio®hotmail.cOm . 

Eusébio-CE, 3 de fevereiro de 2017 
TÂNIA CAVALCANTE DA SILVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO l°é' 2017.01.20.1 

A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/CE, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que concluiu o julgamento do Certame Liciiatório, na 
modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob no 2017.01.20.1, 
sendo o seguinte: Empresa vencedora - A. S Distribuidora e Serviços 
Educacionais LTDA ME, vencedora junto ao Lote 01, por apresentar 
preços compatíveis com o praticado no mercado e com o Orçamento 
da Prefeitura. A empresa vencedora fora declarada habilitada, por 
cumprir integralmente as exigências do Edital Convocatório, no que 
se refere aos documentos de habilitação. Por sua vez a empresa 
Wilton de Sousa SA - ME inicialmente melhor classificada junto ao 
Lote 01 fora declarada inabilitada por descumprimento as alíneas a, b, 
é, p, q, r, a e 1 do item 5.1 do Edital Convocatório. E as empresas 
Hevelli Mubel da Silva Bento EIRELI, Iranildo de Souza Rocha - 
Me, D. Vieira Holanda Me e Miksel Ferreira Feliz - Me tiveram suas 
propostas desclassificadas. Maiores informações, na sede da Comis-
são de Licitação, sito na Rua José Alves Pimentel, o" 17, Centro, na 
Cidade de Fanas Brito/CE, de segunda à sexta-feira, no horário da 
08:00lt Ou 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. 

Farias Brito/CE, 3 de Fevereiro de 2017 
LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N° 2017.02.03.2 

A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/CE, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, Certame 
Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o 
o" 2017.02.03.2, cujo objeto é a aquisição de tablets destinados ao 
atendimento das necessidades dou Agentes Comunitários de Saúde e 
de Endemias do Município de Farias Brito/CE, conforme especi-
ficações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, 
com recebimento dou envelopes de propostas de preços e de do-
cumentos de habilitação marcado para o dia lide 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 Fartas Brito/CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00h às 
12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. 

Farias Brito/CE, 3 de Fevereiro de 2017 
LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRATO N" 9412015Contratante: A Secretaria Municipal da Edu-
cação, CNPJ N" 04.919.081/0001-89, representada por Jaime Ca-
valcante de Albuquerque Filho, CPF 190759523-68 e RG 
2009010410796 SPSP/CE - Interveniente: Secretaria Municipal de 
lnfraestrutura, CNPJ N" 04.889.850/0001-43, representada pelo Eng. 
Samuel Antônio Silva Dias, CREAJCE N" 134870. CONTRATADA: 
O.K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CNN N' 08.642.02610001-45, representada por Antônio Oltrio Tei-
xeira Júnior, CPF N' 651.715.433-72 e Cédula de Identidade N' 
96014020593 - SSP/CE - Da Fundamentação Legal: Fundamenta-se o 
presente termo nas disposições contidas no contrato supramencio-
nado, na Lei N" 8.666/93, em seu Art. 57, §1". Inciso II e § 2' e nas 
orientações contidas no Parecer N" 16771201 6/SME. Extrato do Quar-
to Termo Aditivo ao Contrato N" 94/2015 - Processo N" 
P465019/2016. Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Adi-
tivo a alteração contratual da Cláusula Terceira e Sétima, conforme 
abaixo discriminados: Vigência por mais 03 (Três) meses, a contar de 
04103/2017 a 03/06/2017 e Execução por mais 03 (Trás) meses, a 
contar de 03101/2017 a 02/0412017. Da Dotação Orçamentária: 
24901.12.368.0042.1127.0005 449051 - 0.0200, 0.0100 e 5.1500. 
Data: Fortaleza-CE. 22 de dezembro 2016 - Assinam: Jaime Ca-
valcante de Albuquerque Filho - Secretário Municipal da Educação - 

Contratante - Eng" Samuel António Silva Dias - Secretaria Municipal 
de lnfraestruiura - Interveniente e Antônio Olmo Teixeira Júnior - 

O.K Empreendimentos Construções e Serviços Lida - Contratada. 
Publique-se e Cumpra-se. 

Fortaleza-CO, 29 de dezembro de 2016. 
JOAQUIM ARISTIDES DE OLIVEIRA 

Secretário Executivo Municipal da Educação 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 3612017 

O(A) Pregoeiro(a) CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PRE-
FEITURA DE FORTALEZA - CLFOR torna público para conhe-
cimento dos Licitantes e demais interessados, que do dia 06 de fe-
vereiro de 2017 a 17 de fevereiro de 2017 até ás 10h (Horário de 
Brasília), calará recebendo as Propostas de Preços referentes a este 
Pregão, no Endereço Eletrônico: www.Iicitacoes-e.com.br . A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 17 de fevereiro de 2017, às 10h 
(Horário de Brasília) e o inicio da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 14h do dia 17 de fevereiro de 2017 (Horário de 
Brasília). Origem: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento 
e Gestão - SEPOG. Objeto: Constitui objeto da presente Licitação a 
Seleção de empresa para o Registro de Preços visando Aquisições 
Futuras e Eventuais de equipamentos de informática para data center, 

- 

Ente documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.mn.gov.bdaJtm5icxbleJanú , 	 de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
pelo código 00032017020600136 



 OFICL&LDOESTj 	SÉRIE 3 ANO IX N°026 1NNL_L1UUO 	FEVEREIRO DE 2017J; 
NOVA VENTOS DO PARAZINHO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

- CNPJ/MF no 1 2.773.991/0001.24. Ata de Assembleia 	Ça1 Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2016. 1. 	 Aos 19 2016, ás (dezenove) dias do mês de dezenbro &!L 10h00, na sede social da Nova Ventos do Parazinho Energias Renováveis S.A., localizada na Cidade de Ubajara, Estado do Ceará, na 
Rodovia BR 222, KM 339, CEP 62350-000 ("ompanlia"). 2. Çoiivocpção 	Prjçg: e 	Dispensada a convocação, em face da presença da— acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404, de 1

5 de dezenbro de 1976,   conforme alterada ("Lei das Sociedades 
Dor Aç"). 3. Ctmposicão diMs: Sr. Lucas Bezerra de M. Alencar Araripe 

- Presidente, è Sr. Clécio Antônio Campodônio Eloy - Secretário. 4. Ordem d o  Dia : Deliberar sobre (i) a celebração do Contrato de Financiamento BNDES (conforme abaixo definido); (ii) constituição 
e outorga de garantias reais pela Companhia, nos termos a serem previstos no Contrato de Financiamento 

BNDES (conforme abaixo definido) e no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórjos (conforme abaixo definido); (iii) autorização aos diretores da Companhia para outorgar procuração irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil, no âmbito do Contrato de Financiamento BNDES (conforme definido abaixo), com prazo de vigência equivalente à vigência do Contrato de Financiamento 
BNDES (conforme definido abaixo). S. De1ibeç: 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 &Einanciamentp BND: 
aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n° 16.2.0752.1 com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ("BND"), por meio do qual a Companhia, a Nova Ventos do Morro do Chapéu Energias Renováveis S.A. (" SPE 	a Nova Vento Formoso Energias Renováveis S.A. ("SPE III"), a Nova Ventos de Tianguá Norte 

Energias Renováveis S.A. ("SPE IV") e a Nova Ventos de Tianguá Energias Renováveis S.A. ("SPE 	e em conjunto com a SPE II, a SPE 111, a SPE IV e a Companhia, as "S") contratarão financiamento, aprovado pelo BNDES em 14 de dezembro de 2016 nos termos da decisão da diretoria do BNDES no 752/2016, no valor total de R$ 547.725.000,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais), 
conforme minuta do contrato apresentada aos acionistas da Companhia 	data nesta 	e arquivada na sede da Companhia ("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, EOL Ventos do Parazinbo, EOL Ventos de Tianguá Norte e EOL Ventos de Tianguá ("Proiet"). (II) 

ntituiçâo das Garantias Reais: aprovar, após liberação de garantias conforme previsto no Instrumento Particular de Escritura da 1 1  Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Nova Ventos do Parazinho Energias Renováveis S.A." ("Escritura de Emissão"), celebrada em 
26 de agosto de 2015 e conforme aditada em 15 de fevereiro de 2016, 	02 de 	de 2016 em 	maio 	e em 24 de agosto de 2016 ("Debêntures"), a 
constituição e a outorga das seguintes garantias reais, em garantia da dívida decorrente do Contrato de Financiamento BNDES (em conjunto, 
"Garantias Reais"): (a) cessão fiduciária: (ai) dos direitos creditórios provenientes dos Contratos de 	Comercialização de Energia no Ambiente 
Regulado (CCEAR's), celebrados entre as SPEs e as distribuidoras listadas no Contrato de Financiamento BNDES; (a.2) dos direitos creditórios 
provenientes de quaisquer outros contratos de compra e venda de energia que venham a ser celebrados pelas SPEs no Ambiente de Contratação Livre 
(ACL) ou no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) decorrentes do Projeto; (a.3) de quaisquer outros direitos e/ou receitas que sejam decorrentes 
do projeto, inclusive aqueles relativos a operações no mercado de curto prazo e/ou de operação em teste; (a.4) dos direitos sobre a "Conta 
Centralizadora", "Conta Reserva do Serviço da Dívida do BNDES", "Conta Reserva de O&M" e "Conta Reserva Especial" de cada SPE, definidas 
e reguladas no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, inclusive os créditos que venham a ser nelas depositados, até o pagamento inte- 
gral de todas as obrigações estabelecidas no Contrato de Financiamento BNDES; (a.5) dos direitos emergentes das autorizações expedidas pelo Mi- 
nistério de Minas e Energia ("MM") às SPEs, conforme descritas no Contrato de Financiamento BNDES, bem como suas subsequentes alterações, 
expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), concedidas às SPEs para que possam atuar como Produtoras Independentes de 
Energia e implementar os parques eólicos do Projeto, bem como eventuais resoluções e/ou despachos do MME que venham a ser emitidos, incluindo 
as suas subsequentes alterações, até o pagamento integral de todas as obrigações estabelecidas no Contrato de Financiamento BNDES; e (a.6) dos 
direitos emergentes provenientes dos contratos de fornecimento de aerogeradores do Complexo Eólico Tianguá e dos contratos de operação e  
manutenção dos mesmos aerogeradores, listados no Contrato de Financiamento BNDES, conforme termos a serem previstos em contrato de cessão 
fiduciária de direitos creditórios, administração de contas e outras avenças, a ser celebrado entre as SPEs, a São Jorge Holding, o BNDES e o banco í 	1 
administrador das contas ("Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios"); e (b) penhor, pela Companhia, de aerogeradores no âmbito do 1 FSC 
Projeto, nos termos a serem previstos no Contrato de Financiamento BNDES. (III) Autorização para a Outorga de Procurações: autorizar os '°' diretores da Companhia a outorgar as Procurações no âmbito do Contrato de Financiamento BNDES. A totalidade dos acionistas da Companhia MISTO 

consignou, ainda, que concorda e consente que as Procurações serão outorgadas com prazo superior ao prazo máximo de 1 (um) ano, não podendo 
portanto, ser questionada a existência, a validade e a eficácia das Procurações; (IV) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia: fica a Diretoria 
da Companhia autorizada a adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos e quaisquer atos necessários para implementar as deliberações aprovadas 
acima, inclusive eventuais aditamentos. 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. M esa : Sr. 
Lucas Bezerra de M. Alencar Araripe - Presidente; Sr. Clécio Antônio Campodônio Eloy - Secretário. Acionistas representando 100% do capital 
social: Ventos de São Jorge Holding S.A. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Ubajara, 19 de dezembro de 
2016. MESA: Lucas Bezerra de M. Alencar Araripe - Presidente. Clécio Antônio Campodônio Eloy - Secretário. Junta Comercial do Estado do 
Ceará - Sede - Certifico o Registro em: 06/01/2017. Sob n°: 20170005933. Lenira Cardoso de A. Seraine - Secretário Geral. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Julgamento - Pregão n° 2017.01.19.1. A Pregoeira Oficial do 
Município de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento do 
Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob a° 2017.01.19.1, sendo o seguinte: Empresa vencedora - Karola 
de Sousa Gomes - Me, vencedora junto aos Lotes 01 e 02, por apresentar preços compatíveis com o praticado no mercado e com o Orçamento da 
Prefeitura. A empresa vencedora fora declarada habilitada, por cumprir integralmente as exigências do Edital Convocatório, no que se refere aos 
documentos de habilitação. 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, 02 de Fevereiro 
de 2017. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços a° 2017.01.17.1. O Presidente da CPL da 
Prefeitura Municipal de Baixio/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, que fora concluído o julgamento das fases de habilitação e de 
propostas de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 2017.01.17.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - Leque 
Assessoria Consultoria e Prestação de Serviços LTDA - EPP, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresa Vencedora: Leque 
Assessoria Consultoria e Prestação de Serviços LTDA - EPP, com proposta no valor global de R$ 107.800,00 (cento e sete mil e oitocentos reais). 
Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Quaresma da Costa, s/n - Centro, Baixio/CE, no horário 
de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (88) 3539-1221. Baixio/CE, 03 de fevereiro de 2017. Francisco Arquimedes Soares Lucena - 
Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão n °  2017.02.03.2. A Pregoeira Oficial do Município 
de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, 
Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o no 2017.02.03.2, cujo objeto é a aquisição de tabiet's destinados 
ao atendimento das necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentos de habilitação 
marcado para o dia 17 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 à sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. 
Farias Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 
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A CaTiisSSO Permanente de Licitação, vem 

Informar acainterassados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade Tomada 

de Preços 14° 2011.01.18.01, cujo objeto é: prestação de serviços em assessrrla na área de 

ççntratoli ØT8IY05 junto a Gamara Munidpa cio Oroajras' CE. Onde fi 

Inabilitadas as Empresas.G4lliard Marques da Costa - ME. Ma Carmen Rlos. Deita &saeasona 

LFeve

reiro   

bli e 	
ninistrat1'a LIDA - ME Habilltads P5105 MSesaOria e Cosultona Pública

EIRELI- ME. Caso não haja recursos Interpostos fica estabelecido o dia 13 de 
de 2017 és 08:0014 para abertura dos envelopes de propostas de preços previsto no art.

iso 1, alinea Y. Ler 8.666193. Groalras-CE, 03 de FSV.r.*ro de 2017. Francisca Raquel 
alva- Presidente da CPL

ar 

Estado do Ceará  - prefeitura  ¥~OM de U~ - Aviso de Licitação - Pregão rO 

odo2017.02,031. O PregoeiroOlicialda PrefelturaMw dipal delimarl/CE.toma público que estará 

realizando certame lldtatãrio na modalidade Pr.gão n°2011.02.03.1. do tipo Presencial, cujo 
objeto é a contratação de serviços especializados a serem prestados na assessoria contábil ø 
execuçãõ da contabilidade financeira e patrimonial. destinados a atender ao Ser de 
Contabilidade de todos os Õrgàoa Mminisirativas da Prefeitura Municipal de Umari/CE. 

Abertura- 
 de fevereiro de 2017 às 09:00 (nove) horas. Maiores informações ris sede da CPL. 

sito na Rua 03 de Agosto. 200. Certtro. UmariiCE, no horário de 08:00 	12:00 horas. 

UmarilCE. 03 de fevereiro de 2011, EciYrtdO EvangelistsdeLlrna -Pregoeiro Oficial. 

atado do Ceará- Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação * Pregão 

resenclai Nos.00l,2011.pp,AComissàoda Pregõesda  Prefeitura Municipal deSolonõpole, 

rna público que às 08:30 horas do dia 17 de Fevereiro de 2017, na sala da Comissão de 

icitação, localizada na Rua Dr. Queiroz Unia. 330- Centro- Solonópole/CE- CEP N< >  63.620- 

CO, receberá propostas para Aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Alimentação 
scofar dos Munas da Rede Pública Municipal de Ensino Infantil. Creche. Pré-Escola e 
undamentei e ainda aos Programas EiA, Mais Educação eAEE de 'interesse da Seceetanade 
Educação do MunlelpiO de Solonõpole. Modalidade: Pregão Presencial. lipoc Menor PreçoPor 
ate. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto a Comissão de Pregões no endereço 

à citado. a partir da publicação deste AVISO, no horário de 08:00 ão 12:00h. Solorrópole, 03 de 

evéreirode017. Maria  Monica S0S5 -Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fartas Brito - Aviso de Julgamento - Pregão n 
2017i01.19.1.APregoelra 011raaI do Municipiode Farias BritclCE, no usada suasatr5*iiÇOe$ legais, 

torna público, para conhecimento dos Interessados, que concluiu o julgamento do Certame 

Licitai&Io, na modalidade Pregão. do tipo presencial tombado sob n' 2011.01.19.1, sendo o 
seguinte: Empresa vencedora - Karcla de Saisse Gomas - Me, vencedora junto aos Lotes 01  02. 

pQrapr~lar preços c0mPativ55 como praticado flO mercado e com o Orçamento da Prefeitura A 

empresa vencedora fora declarada hataitada. por ctintpr Integralmente as exigêndas do Editai 
Convocatória, no que se refere aos documentos de habllliaÇâo. Matares Iniormaç6es, na sede da 

Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves PImental, if 
87, Centro, na Cidade de Farias 

BritolCE. desegunda a $exta-feira, no harârlodeo8ú0has 12:00h ou pelotalelorie(88) 3544-1fl3 

arla BrttolCE,02d5 Fevereirode 2011.LUCleaaianCa1ble(ta SilvAivea Pregoetra Oficial. 

de Licitação, localizada na Praça 
Estado do Ce Mastéob Mata. 14° 40.Centro-OTÔSICE comunica aos interessados que no dia 17 de fevereiro de 

2017, 
às O&OOhs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N°2017.02.03.02. 

objeto: aquisição de material de expediente e didático, para suprir as necessidades das Unidades 
Adrnrnistrativas do MurrrClPiO de Orós-CE, tudo conforme anexo 1 do edital. O Edital completo 
estará diaponivel no endereço sorna, apartirda data desta publicação, no horário de atendimento 

ao público, de 07:30 às 11:30h. OróaICE, 03 de Fevereiro de 2011. João Klertston Medeiros 

Estado  iCeada ,.Preteitun Municipal de Orós. ACornrsSáO de Licitação, localizada na Praça 

Anastácioidaia, P4*40.CefltrO-OrÓe/CE, 
comunica aos interessados  que nodia 16 de fevereiro de 

j2017. ás 0&OOtrs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presenciei 14 " 2017.02.03.01. 
objeto: aquisição de medicamentOs, material médicos hospitsiarea. junto à Secretaria de Saúde 

jdomunicipio deOráS/CE. tudo conforme arraso Ido Edital OEdital completo esta'ádlsponlvel no 

jendereça acima, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público. 
fevereiro.de 2017.Josê Kieriston Medeiros Monte Júnior-Pregoeiro. 

do Ceará' Prefeitura Municipal de Orós - Convite 14°. 2017.02.03,03-A Comissão
Estímio permanente de Licitação do Município de Oróa'CE torna público, para conhecimento dos 
linteressados. que, no próximo dia 14 de fevereiro de 2017, às 08:00 ti, na sede da Comissão 
(Permanente de Licitação, localizada na Rua Praça AnastàcioMeia, N°40, Centro, Orós-CE, estará 
(realizando ticítação na modalidade Convite, do tipo Menor Preço, com fins à contratação da 
(prestação de serviços de reforma da Unidade de Saúde (Posto de Saúde) do Distrito de Igarol, 
(Municip'rO de OróeiCE, junto à Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme espedflcações do 
(anexo 1,0 qual encontra-Sena integraria sede da Comissão de Lictaçáo.iocal'zada na Rua Praça 
(Niastácio Maia, 14° 40, Centro, Orós'CE, no horária deülâøh ás 11:30h. Or6sICE,03 de fevereiro 

de 2017. José KtóriatOnMedeir0 M onte júnior -Presidente da Comlssãode Ucitação. 

Estada do Ceará - Prefeitura Municipal de .Iijocs de Jericoacoara- Aviso de Adesão 
N°00112017 à Ata de Registro de Preços. A Prefeitura Municipal de Ji1oca de Jericoacoara, 
atravás da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 

ESTADO DO CEARÁ-PREFEJTURAMUN)ClPALDE IRACEMA-AVISO DEUCtTAÇÃO-PREGÂO 
PRESENCIAL N° 01112011 -O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de iracenra-CE lomã público que no 
dia 16 de Fevereiro de 2011, às Oah, na Sala da Comissão da Llcitaçao, localizada na Rua Deita 
Holanda, 11° 19. Certo. iracerna-CE, receberá Propostas para o Objeto: Aquisição de material 
módtcolhospitaiar e ambutatortal. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Iracema-CE, mediante Contrato, corno descritas *àspeciilcados noànexol, durante o 
Exercido de 2011.0 Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já 
citado. lrrcerna-CE,OsdeFevereirode2Ol7.Rozenrbet'g AIres QueitozdeMdrade-Pregoeiro. 

Estado do Ceani - PrefeItura Munldlipal,.deFatIas Brito - AVISO 60 Licitação - Tomada de 
Preços n°201102.03.1 A Comissão Permanente de Licitação da Prefelttxs Municipal de Fama 
Orile/CE, no uso da suas atribuições legais; torne pnb$co, para conhecimento dos intitressados, 
que estará realizando Certame LiCltatõrIóç lamodalidade Tomada de Preços n* 2017.02.03.1, 
cujo objeto é a contratação de serviços especializados a serem prestados na manutenção 
preventiva e comitiva, reposição de peças e instalação. junto as centrais de 

ar 
 condicionado. 

 freezers, geladeiras e ~as, ~contas à diversas Secretarias do Munlcípiode 
Farias BrítolCE. cororme especrllcações apresentadas junto ao Edital Convoçat4jr, e seus 
anexos, com o recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e às 
propostas de preços, ocorrendo no dia 22 de Fevereiro de 2017, às 09:00 (nove) horas. Malares 
informaçõea, naaededs Comissão de Licitação, sito na Rua JoaáAfves Pimental, n'81, Centro, na 
Cidade de Fadas Brito/CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:O0ha3 12:00h ou pelo 
telefone (88)3544-1220. Farias Bi'itolCE, 03 ci, Fevereiro da 2017. Lucleaaian Csilxtoda Silva 
Alv.s-Pr.sldent.da Comissão Parmanentede Licitado, 

edo do Ceará - Prefeitura Municipal ci. Fartes Brito - Avlaod.Juigan,ente - Pregão na 
1.0120.1. A Pregoeiro Oficial do Municiplo de Farias Brito/CE. no uso isa suas atrIbuições 
ris, tome público, para conhecimento dos Interessados, que concluiu ojuigamentocio Certame 
ãtório. na  modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob ir 2017.0120.1. sendo o 
uinte: Empresa vencedora -A. $ Distribuidora e Serviços Educacionais LTDA ME, vencedora 
o ao Lote 01. por apresentar preços compativeis com o praticado no mercado e com o 
ementa da Prefeitura. A empresa vencedora fora declarada habilitada, por cumprir 
gralinente as exigências do Edital Convocatório, no que se refere aos documentos de 
ilitação. Por sua vaza empresa IMiton de Sousa SA- ME inicialmente matrrorclaasirncada junto 
ole 01 fora declarada loeblftleda por descurnprimentoas ailoeas'a'. b,'cf,'p',q",r,s e'F 
tem 5.1 do Editei Convoca~. Easempresas tieveli Mabeida Silva Bento EJRELI, Iranlidode 
isa Rocha - Me, D. Vieira Holanda Me e Miseel Ferreiro Feliz- Me tiveram suas propostas, 
daaaifrcadaa. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação. silo na Rua José Alves 
tentei, n' 87, Centro, ria Cidade de Fades Brilo/CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 
DOh as 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. Fartas Brito/CE, 03 de Fevereiro de 2017. 
leastanC&tstodaSftva Alvas -PrsgoeiraOficial. 

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal ci. Pentecoste -Aviso de Licltação,AComiaaãoc}e 
Licitações do Municipio de Pente~toma público que se encontra á disposição dos 
interessados, a licitação na modalidade Concorrencis Pública, Processo N°2011.01.30.01. 
CP-ADM.dcr tipo menor prego. cujoobjeto écontrateção de serviços de engenharia para coleta 
de limpeza urbana e manejo dos reslduos sólidos urbanos do Município de Pentecoste. A 
realizar-se nodia O9de março de 2017,às 14:O0trs maiores informações na saladaConiissão 
deLicitação, situada na Praça Bernardino Gonres Bezerra, 457- Centro - Pentecoste- Estado 
do Ceará, maiores inlbrrnações pelo telefone (85) 3352-2617 / (85) 99189.2701, 

lPentec~C4 30 de janeiro de2017.Maria Marca Rodrigues Marfins Presidente. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fartas Brita - Aviso de Licitação - Pregão n° 
2017.02.031. A Pregoeira Oficial do Município  de Farias BrIto/CE, rio uso de suas atribuições 
legais, tonta público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da 
Preteitura, Certame ticitalôrlo, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o n °  
2011.02.03,2 cujo objeto às aquisição de tablet's destinados ao atendimento das necessidades 
dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias Biito/CE, conforme 

atcçes apresentadas junto ao Edital Convocatória e seus anexos, com recebimento dos 
envelopes da propostas de preços e de documentos de habilitaçãO marcado para o dia 17 de 
Fevereiro de 2017, às 09:00 (nove) horas. Malares infovrriações, na sede da Conrissão de 
Licitação, sito na Rua José Alvas Pimental, n 87. Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, de 
segunda à sexta-feia, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (sã) 3544.1223. Farias 
Brlto/CE, S3deFeverefrode 2017. LucleaslanCallxtoda SilvaAlves -Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará-Câmara Municipal de Itapipoca -AvlaodeUcjj5o -Pregão Eletrônico n° 
060201I2011.APmgoeireda Câmara de Itapipocatoma pública que se  encontre  adísposrçâodos 
interessados o Edital de PregAoEletriIco, cujo objeto és iocaçâode 01 (um)veiculo utilitário tipo 
camioneta fechada, capacidade para 07 passageiras, tração 4x4, com ar condicionado, câmbio 
automático, direção hidráutica, motor 3.0, movida a diesel para ficar à disposição do Gabinete da 
Presidência da Câmara Municipal de Itapipoca. Inicio do Recebimento das Propostas de Preços: 
0110212017, às 9:00h. Inicio da Sessão de Disputa de Preços: 1710212017, às 14:30h. Os horários 
referern'ae ao horário de Brasilia. Referido Edital poderá ser adquirido no Endereço Eletrônica: 
www.blf.org.br  e pelo Portal do TCM - CE: 
Np:/teww.lan.ce.gov.bnlidtacoesímdex.phpãidtacaoipor,,municipios, a partir da data desta 
oublicacão. ltaisioocalCE.OSde fevereiro de 2011.À Preaoeira. 

frdo do Ceará - Prefeitura Municipal de Catunda - Estrato de Dispensa de Licitação. j 
Presidente da CPI_ da Prefeitura Municipal de Catunda, em cumpriniento à ratificação procedida 1 

ESTADO DO CEARÁ -  PREFEITURA MUNICIPAL DE 11141- AVISO IAÇÃ Q 
1 PRESENCJAI 14° 0012011PP0 -O Pmgueiroda Conrlssâodelitjtsçãatia Prefeitura Municipal dei fpu'CE torna público que no dai? de Fevereiro di 2017, às 14h, na Sela deComissão de localizada 	 Licitação,l 1 	à Praça ~lioMartins, $54'. Centro, lpu-CE, 	PrOpe1ãa para Fornecimento dei 1 refeições destinadas a diversas Secretarias e Autarquias dõlatunlcipio de Ipu-CE Mudalidame 1 1 Pregao Presencial. O Edital poderá ser examinado pecaria a ComiSsão de Licitação no endereço já 1 1 citado, esua cópia poderáaerceductamerna,-,eso paganrento fleuma taxadecustonovlorõe R$ 20,001 1  (Vinte Reais) a partir da publicação deite Aviso, no horário das 09'i às 11h3Omirs, )pu.CE, 03 de .  Irods 2017. Bruno Emanuel Fernandes -PregoeIro. 

Estada do Ceará - Câmara Municipal de Urraca. A Cn4ssa de Licitação comunica aos interessados que  ãso9:OOhoiss  do dia 21 de fevereimda2ol7,farã eeflZar'licltaçâonamodelldede Tomada de Preços 14° 2011.02:00.01, tipo menor preço glolsel, .a cOntrça de empresa 
especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e Consultada conaitiut junto a Câmara Municipal deUrurc. O edlalasmpieto estarás iFeposição dosinieressijo nas dias úteis 
após esta publicação no horário de 07:30h às 11:30h4 noerrdereçcj da fàaj Mun~ Marcleja 
Cristina Bornes Parreira -Comíssárode UCIlaÇão-Uruoca .CE O6defever'eirode2017, 

Estado do Ceará - Câmara Munlcipalde Marco.ACántara de Marco, torna público o Exti do 3°AdtIvoConfra 	resultante do Pregão Presencial n°003/2015, Objeto: Licenciamento econcessão de direitos dede um cobjunto de sistemas informatizados, cornos módulos de 
Contabilidade Pública, Lidação, Pairimõruo, Tesouraria Online, Almoxaritarjo e Sistema para Publicação e Hospedagem de dados visando atender as Leis n° 12.52712011 e 131/2009 de 
Interesse da Câmara Municipal de Marco. Fundamentação: Nt. 57. 'inc. IV da Lei Federal n° 8.666/93. Dei. Orçamentária: O1O1.01.031.000i,209 -3.3.90.39.00. Vigência: 30.04.2017. 
Assinatura: 30.12.2016. Contratada: ASP Automação, SaN, e Prod, de Informática Lida, Valor 
Rã: 4.356,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais). Assina p/ Contratada: Raimundo 
Freire de Brita Neto. Assina p/ Contratante- Francisco José Cordeiro. Marco/CE, 30 de dezembro de 2016.ÁComissão. 

Estado do Ceará - Cansara Municipal de Poranga . Avisa de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação. localizada na As Dr. Epitácito de Pinho, e/is, Bairro Eulrasino flato, comunica aos InteressadoS que no dia 17 de fevereiro de 2017, às 0900 horas da manhã, estará 
abrindo licitação na nrodajidade Pregão Presencial n° 0602.9112017, cujoobjeto á a Contratação da prestação der serviços de apoio teartco eadminlsnlia3sojunt à Câmara Municipal de Poranga, rxxik,rme espeçifrcaçôes do edital. O edital wnpleto poderá ser adquirido no endereço acima, a 
partirda data desta publicação. noborárlode alendlmentoaopútriico, de0&OOàs 12:llOh.Antonio Aleri MinelrodeAjmeirJe- Presidente da Comissão, Poranga-CE, Ndefevemiro de 2017 

Estado do Peará - Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Ucltação. A Comissão de Licitação1  torna público para conhecimento dos Interessados a (doação na modalidade Pregão 
Presenciam' 250t01I2017.03, cujo objeto é aquisição de gás GLPevasjtt,es para atenderas 
necessidades das Diversas Secretarias do Munldpio de Cedo, - CE, que se realizará no da 
16/0212017 às 000 horas. Tudo conforme especificações contldaa no Anexo i do edital. o qual encontra-se na integra na sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 07:00fs ás 

, I 3:13M e nositewww,tcrrr,ce,goy.t,r .  

Estado da Ceará - Câmara MunIcipel 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 14° 2017J)2.06.03 tipo menor preço. globsi, para prestação de 
serviços de assessorra administrativa especIalizada, na área de licitações e contratos, junto à 
CâmaraMunicípeide Uruoca.Oedltai compleloestaráadisperjçã.3fo interessarjosmedias Crt.el 
após esta publicaçáonohori,de 07:308 às 11:301r,no enderoçoda  C~ Municipal. Marciais 
Cristina GomesFerretra.cheãO deLidtaçãO.Upa -CE, Oãdà feverelroise 2017. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Carnaubal - Aviso de TicitaOo. A Coiã 
Permanente de Licitação, localizada ria Avenida Paulo Sarasste, SM, Praça do Mercado Público, Centra - CER. 62375-000. Carnaut,aI - Ceará, lama público o Edital de Pregão Presencial N° 06020112017, cio objeto é a Prestação de Serviços de Locação de ~e de ãom toação (Portal da Transparitncna em atendimento at.ei de~~ à informação, Licitação, Alrnazanfscjo, 
Falha ria Pagamento. Palnlõenlo e ContabIlidade), junto à Câmara Municipal de Carrraubal, que 
realizar-se-à no dia 17.02.2017, ás 14;00 horas. Referido edital podará ser adquirido no endereço acima, no terrã.no de expediente ao público, das 08,00 às 12:00 horas, ou ecessar os endereços eletrónlcas: hep:(1 w.tzn.ce.gov ,brjliita Carnaubal.CE, 06 de Fevereiro de 2017. Maria 
Regia Medeiros Sarnpalo-Pregoelrsdacâmar5 Municipal Carnaubal 

tratado rio Ceará - Câmara Municipaide Canrocim - Resultado de Julgamento do Pre] 

o 

 

o 

Presencial N2017.01.16,01. ACcmissãode Lic itação, lema pCtrlicoo resutradodejulgamentoda 
gã  

habitação do Pregão Presencial N' 2017.01.16-81 . cujo objeto é  contratação dasnipresa para prestação de serviços de assessoita ixintábli, para  atenderas necessidariesãmara 4jcip' de Camon\ como seguinte resultado: Empresa Habilitada:  &10 Contadores Asaociadef LTfjp veiorgtobatde R$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais). COM lssoica abçtao prafÃl recursal conforme Act 109 da Lei 8.666/93. Yuri Araújo Monteiro. Presldant4 da. C$mlssào de 

JkJ -- 
Estado  do Ceará - Prefeitura Municipal de ãos Viagem - Aviso de i4itaç4, 
Presencial N 2017.02.02.1.Pp. A Pregoeira da Prefeitura *' °''--'' 
público para canhecinrear.. Se-- '-' - 


