
PÁGINA 4
INFORME PUBLICITÁRIO
E stad o  do Ceará - C âm ara M unic ipa l de Jaguaruana. A Câm ara Municipal dô jaguaruana  
toma público O Extrato do C ontrato  n9 1302.01/2017-CM J; Contratada: União Assessoria &  
Consultoria LTDA-ME; prazo de vigência ate 31 de dezem bro de 2 0 17; Objeto: Contratação de 
prestação de serviços de assessoria administrativa na área de recursos humanos, incluindo 
execução da folha de pagamento mensal, com transmissão de G FIP e emissão das guias de 
recolhimento dos encargos sociais, junto a Câm ara Municipal de Jaguaruana-Ceará; Processo: 
Tom ada de Preços N °004 /2017 -C M J. O rdenadorde Despesas. Francisco Inaldo de Lima

Estado do Ceará - Câm ara Municipal de Jaguaruana. A Câmara Municipal de Jaguaruana torna 
público o Extrato do Contrato n° 1302.01/2017-CMJ Contratada: Escossia 3 Miccione 
Advogados Associados: prazo de vigência até 31 de dezembro de 2017; Objeto Contratação de 
empresa especializada na área de consultoria e assessoria jurídica para atender as necessidades 
da Câmara Municipal de Jaguaruana - Ceará; Processo: Tom ada de Preços N° 003/2017-CM J. 
Ordenadorde Despesas: Francisco Inaldo de Lima.____________________________________________

Estado do Ceará - Câm ara M unicipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação comunica aos interessados que no dia 06 /03 /2017 . às 08h30min. na Sala da Comissão 
de Licitação Permanente, à Trav. Joaquim Rebouças de Almeida, n- 525-Centro. Jaguaruana-Ce. 
abrirá licitação na modalidade T.P. N° 005/2017-CM J, objeto: contratação de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva nos computadores e impressoras, junto à Câmara Municipal 
de Jaguaruana-Ceará. Tipo menor preço global. O  Edital estará à disposição na CPL nos dias úteis 
no horário de 08h00min ás12h00min e no site. www tcm.ce.gov br/licitacces. Antônio José de 
A lm eida-Presidente._______________________________________________________________________

E stad o  do  C eará  -  M un ic íp io  de Jaguaretam a - Aviso de L ic itação  -  P regão  Presencial n° 
2017021501-A D M . Objeto: Aquisição de combustíveis e iubrificantes automotivos, gás 
engarrafado e  boüjão de gás para atender às necessidades das Sec. Municipais, exercido  
2017, comunica aos interessados que sessão será dia, 03 /03 /2017 às OOhOOmim. na sala da 
comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal. Rua Tristão Gonçalves, 185, maiores 
informações tel. 88 3576-1305. Jaguaretam a-C e. 15 de F evereiro  de 2017, F rancisco Jean  
B arre to  de O liveira -P re g o e iro .

Estado do Ceará - Câm ara M unicipal de Itapajé - Extrato do Contrato de Prestação de 
Serviços. Contratante: Câmara Municipal de Itapajé. localizado á Rua Dom Aureliano Matos. 1767 - 
Centro -  Itapajé -  CE. CNPJ n° 11.822.533/0001-75. Contratados: Morais & Ximenes Assessoria 
Contábil LTDA- ME, vencedor do Lote I no valor total de: R$ 36.300.00 (trinta e seis mil e trezentos 
reais); Delta Assessoria Contábil E Administrativa LTDA -  ME vencedora dos Lotes II e III sendo: 
RS 38.500(trintae oitomil e quinhentos reais) para o lote II e  S 33.000.00 (trinta e três mil reais) para 
o Lote III; Francisco das Chagas Magalhães PAIVA -  M E vencedor do lote IV com valor de R$ 
79.200,00(setentae nove mil e duzentos reais).objetodo Pregão Presencial N° 17-01-CM I-PR que 
tem por finalidade a Contratação de empresa para prestação dos serviços técnicos especializados 
de assessorias e consultorias diversas, junto à Câmara Municipal de itapajé, divididos em Lotes. 
Prazos: validade 11(onze) meses. Data: Ilapajé-Ce. 10 de fevereiro de 2017. Signatários: 
Contratante: Bruno Francisco de Araújo Cruz Presidente da Câmara Municipal de Itapajé e 
Contratado: Morais & Ximenes Assessoria Contábil LTDA - ME; Delta Assessoria Contábil e 
Administrativa L T D A -M E : Francisco das Chagas Magalhães Paiva -  ME Itapajé, 10 de fevereiro  
de 2017. BrunoFrancisco de A raú jo C ru z- Presidente da Câm ara M unicipal de Itapajé._______

Estado do Ceará - Câm ara M unicipal de Itapajé - Aviso de Adiam ento de Licitação - Edital de 
Pregão Presencial N° 17-02-CMI-PP. O  Pregoeiro da Câmara Municipal de Itapajé informa e toma 
público que o pregão supracitado fica adiado para o dia 21 de fevereiro de 2017. às 09:00 horas na 
sala da Comissão de Licitação, localizada na rua DomAureliano Matos, 1 7 6 7 - Centro -  Itapajé -  
CE. receberá propostas para: Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
assessoria de comunicação e marketing, serviços de digitalização de documentos, fornecimento e  
manutenção de sistemas junto á Câmara Municipal de Itapajé, divididos em  Lotes. Modalidade: 
Pregão Presencial. Endereço já citado, a partir da publicação deste aviso, no horário das 08:00 as 
13:00 horas. Itapajé-C e,08 de fevereiro de 2017. Paulo Victor Fontenele de Aqui no - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câm ara M unicipal de Itapajé -  Extrato do  C ontrato de Fornecim ento.
Contratante: Câmara Municipal de Itapajé. localizado à Rua DomAureliano Matos. 1 7 6 7 -Centro-  
Itapajé -  CE, CNPJ n° 11.822.533/0001-75. Contratado: Posto Itajave LTDA CNPJ: 
02  439.720/0001 -83. vencedor de todos os lotes num valor de Lote 01 - no valor de RS 33.200,00; 
Lote 02 -  RS 1.360.00. Pregão Presencial N° 17-05-CM i-PP. cujo objeto da licitação é o 
Fornecimento de combustível e derivados de petróleo para Câmara Municipal de Itapajé, divididos 
por lotes. Prazos: validade 11 (onze) meses. Data: Itapajè-Ce. 10 de fevereiro de 2017. Signatários: 
Contratante: Bruno Francisco de Araújo Cruz Presidente da Câmara Municipal de Itapajé e 
Contratado: Posto Itajave LTDA CNPJ: 02.439.720/0001-83. Itapajé, 10 de fevereiro de 2017. 
Bruno Francisco de Araújo Cruz - Presidente da Câm ara M unicipal de Itapajé._______________

Estado do Ceará - Câm ara M unicipal de Itapajé - Extrato do Contrato  de Prestação de 
Serviços. Contratante: Câmara de Itapajé, localizado á Rua: Rua Dom Aureliano Matos. 1767 - 
Centro -  Itapajé -  CE. CNPJ n° 11.822.533/0001-75, Contratados. Paiva & Muniz -  Advogados 
Associados. CNPJ: 20.213.152/0001-80. Fundamento Legal: Processo de licitação na modalidade 
Pregão Presencial N° 17-03-CM I-PP nwotn- rn n t ra ta a ã a  — -------

Estado do  Ceará - Prefeitura M unic ipa l de C haval - Aviso de L ic itação  -  Tomada de Preços  
N° 06 .002 /2017 - TP. O  Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Chaval/CE torna público para conhecimento dos interessados que. no próximo dia 08 de Março 
de 2017 às 09h00m in. na Sede da Comissão, localizada na Rua Ten. Manoel Olimpio. S/N. 
Centro, Chaval -  CE. estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preço, cujo Objeto 
é a Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza publica coleta e transporte 
com destino final de resíduos sólidos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Rural do Município de Chaval/CE. Conforme especificações em Anexo ao Edital, o qual 
encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 07h00m in às 13h00m:n C haval - CE, 
15 de fevere iro  de 2017. Francisco Jun ior Pereira Araújo  - P res idente  da Com issão  
Perm anente  de L ic itação do M unicíp io  de Chaval/C E .

Estado  do  Ceará - Câm ara M unicipal de V içosa do C eará - Aviso de Pregão P resencial No 
01/2017-C M V C . A Câmara Municipal de Viçosa do C eará comunica aos interessados que 
estará recebendo, até ás 09:00h do dia 02 de Março de 2017, na sala de reuniões da Comissão 
de Licitação, sito á Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa s/no -  Centro - viçosa do C e a rá -C e ., a 
proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial 01 /2017-C M V C  -  
Aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Câm ara Municipal. O  edital poderá ser 
obtido junto à Comissão, no endereço supracitado nos dias úteis, das 7h30mm às 11h30min e 
das 13h30min às 17h00min. V içosa do  C eará, 14 de F evereiro  d e  2017. A nton io  Rodrigues  
M agalhães F ilh o -  Pregoeiro.__________________________ •__________________________________

Estado  do  C eará  -  Câm ara M unicipal de Ipaporanga - Aviso de L ic itação - Edital de 
Tom ada de Preços N° 0G3/17/TP-CMI. O Presidente da Comissão Perm anente de Licitação da 
Câm ara Municipal de Ipaporanga/CE. torna público que no dia 03  de março de 2017. às 08 .00  
horas, na sala da Comissão de Licitação, na Rua Augusto Evaristo, 30 -  Central -  Ipaporanga -  
Ceará, receberá documentos de habilitação e propostas de preços para a Contratação dos 
serviços técnicos administrativos a serem prestados junto à Câm ara Municipal de Ipaporanga. 
conforme especificações contidas no Anexo I -  Termo de Referência Modalidade: Tom ada de 
Preços, N° 003/17/TP-C M I. Ipaporanga/C E , 15 de fevere iro  de 2017. R aim undo Bezerra  
Lim a -  Pres idente  da CPL.

Estado do Ceará - Câm ara M unicipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Aviso de Licitação - 
Modalidade: Tomada de Preços - Tipo: M enor Preço - Editai N° 2017.02.10.3 Objeto da 
Licitação: contratação dos sea-iços de assessoria jurídica junto á Câmara Municipal de Deputado 
Irapuan pinheiro, conforme especificações em anexo. A  Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação ca Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro comunica aos interessados que no 
dia 07 de Março de 2017 às 11h00min, na sede da Câmara Municipal de Dep. irapuan Pinheiro, 
localizada na Avenida dos Très Poderes, sn0. Centro, estará recebendo Envelopes de Habilitação 
"A" e Proposta Comercial "B". para o objeto acima citado. Os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital no Paço da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, 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 38.35691220. Dep. Irapuan Pinheiro. 15 de Janeiro de 
2017. Francisca Geucilene Pinheiro - Presidente da Com issão de Licitação.

Estado do C eará  - C âm ara M unic ipa l d e  Brejo Santo - Aviso de L ic itação  - Pregão  
P resencial n° 2017.02 .15 .01 . Objeto: contratação de serviços de assessoria executiva junto ao 
gabinete da presidência: manutenção de sistemas, de rede e locação de softwares de  
contabilidade, FOPAG, almoxarifado. patrimônio, tesouraria e gestão pública; e, hospedagem, 
gerenciamento, manutenção e publicação de conteúdo em  website da Câm ara Municipal de 
Brejo Santo/CE. Data e hora: 03 de março de 2017 às 09:00 horas. Editais Rua Manoel Leite, 
1011. Centro -  Brejo Santo(CE). Maiores informações pelo fone (38) 3531-0447, no horário de 
08:00 às 11:00h. João  B atista de França Sales -  P res idente  da Câm ara M unicipal. Brejo  
S a n to -C E , 15 de Fevereiro  de 2017.

Estado do  Ceará -  P refeitura M unicipal de B ela Cruz - Aviso d e  L icitação - Processo N° 
TP .003/2017-D IV  - Processo A dm in istra tivo  N° TP.1302.02 /2017. A Prefeitura Municipal de 
Bela Cruz(CE), através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço por Lote -  P rocesso  n° 
TP.003/2017-D IV . Processo Administrativo nJ TP.1302.02 /2017 para contratação dos serviços 
especializados de assessoria e  consultoria no acompanhamento e patrocínio de processos 
administrativos de interesse da Secretaria contratante do Município de Bela Cruz perante os 
Tribunais de Contas (TCM , TC E  e TC EU ) nos processos vinculados ãs unidades 
administrativas do Município de Bela C n jz(C E ), conforme anexos do edital, com data de 
abertura e  recebimento dos Envelopes de Habilitação e Propostas marcada para o dia 07 de 
Março de 2017, às 15:00h, na Sala da Comissão de Licitação, sito â Rua 07 de Setembro, n °34 . 
Centro. Paço Municipal. Bela C ruz(CE). O  Edital poderá ser adquirido junto ao Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Bela Cruz no horário das 07:00h às 11:00 horas. Maiores 
Informações pelo telefone: (88)3663-1150. Bela C ruz(C E), 16 de F evereiro  de 2017. E laine  
C ristina  C arvalho  de Vasconcelos -  Pres idente  da C om issão Perm anente  de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Aviso de Licitação - Processo N° 
TP.002/2Q17-DIV - Processo Administrativo N° TP.1302.01/2017. A Prefeitura Municipal de Bela 
Cruz(CE), através da Comissão Permanente de Licitação, toma público que fará realizar licitação na
moda lidado TnmaHa r ia  O ra m -  *:—  »*--------” ------- ' ~
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Estado do Ceará - Prefeitura M unicipal de Trairi -  C onvocação para Registro Cadastral de 
Fornecedores A Prefeitura Municipal de Trairi/CE, através do Setorde Cadastro de Fornecedores, 
torna público o Chamamento Público para a atualização dos cadastros existentes e ingresso de 
novos interessados, que estará recebendo, a partir da publicação, no horário de 07 30 ãs 11:30h, os 
Requerimentos de Inscrição para Atualização e Cadastro de Fornecedores. Prestadores de 
Serviços e Construtoras, na forma do Art. 34. § 1° da Lei 3.666/93 atualizada. O Edital, contendo a 
relação dos documentos a serem apresentados, encontra-se a disposição no Setor de Cadastro, 
localizado à Av. Miguel Pinto. 0*145. Planalto Norte. Trairi. Maiores informações no endereço acima 
citado. T ra iri-C E ,01  de Fevereiro de 2017. Maria M oreira de Souza- Setorde Cadastros.______

Estado do C eará - P refe itu ra  M unic ipa l de Salitre . A  Prefeitura Municipal de Salitre, através 
da Comissão de Licitação, toma público, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão  
Presencia l, autuada sob o n. 2017.02.15.001 -S, tendo como objeto a aquisição de material de 
expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Salitre, tipo 
m enor preço, com data de abertura m arcada para o dia 03  de março de 2017. as 10:30 horas, na 
sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça São 
Francisco, s/n. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da comissão de 
licitação, em dias de expediente normal, ou. através do telefone (38) 3537-1082. S a litre -C E , 15 
de fevere iro  de 2017. Edeilton Francisco  do s  Santos -  P regoeiro ,________________ _________

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da 
Comissão de Licitação toma público, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão  
Presencial, autuada sob o n. 2017.02.15.001-PM S, tendo como objeto a contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de gás liquefeito de petróleo, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Saiitre. tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 03 de março de 
2017. às 08:30 horas, na Saia da Comissão de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal, situada 
na Praça São Francisco, s/n. os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da 
comissão de licitação, em dias de expediente normal, ou. através do telefone (88) 3537-1082. 
Salitre - CE. 15 de Fevereiro de 2017. Edeilton Francisco dos S an to s - Pregoeiro.

Estado  do Ceará - P refeitura M unicipal de Pedra B ranca - Aviso de L ic itação  - Tom ada de 
Preços N° 003 /2017-TP-G M . A Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Pedra  
3ranca-C E torna púbiico. para conhecimento dos interessados que no próximo dia 06 de Março  
de 2017, ás 09:30 horas, na Sede da Prefeitura, iocalizada à Rua José Joaquim de Souza. n° 10 
- centro. Pedra Branc3. estará realizando licitação na modalidade Tom ada de Preços, tombado 
sob o N° 003 /2017- TP-G M , com o seguinte objeto: contratação de serviços técnico 
especializados em assessoria e consultoria na área de licitações e  coníratos públicos, para 
atender as diversas Secretarias do Município de Pedra Branca, o qual encontra-se na íntegra na 
Sede da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, fone: 0 ..88 -3515.2444, 
no horário de 08:00h ás 14:00h e  no site do Tribunal de Contas dos Municípios 
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. S ebastião  A lves de M esquita F ilh o -P re s id e n te  d a  CPL.

Estado do  C eará -  Prefeitura M unicipal de P aracuru. A  Secretaria de Turismo. Cultura e Meio  
Ambiente, tom a público Edital de Seleção  n° 1502 .01 /2017-TU R , cujo objeto é  seleção de 
pessoa jurídica, candidata á obtenção de permissão de uso. em caráter pessoal e precário, de 
espaço público, para comércio no Carnaval 2017. O período de inscrição será de 16 a 20 de 
fevereiro de 2017. As inscrições serão realizadas na Sede da Secretaria de Turismo ã Av. João  
Lopes Mereiles, s/n. Centro. Paracuru-CE. O edital completo poderá ser adquirido na sede da 
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e consultado através do Portal do TCM: 
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. P aracuru-C E, 15 de fevere iro  de 2017. R icardo  de A zevedo  
A lves - O rdenador de Despesas da S ecretaria  de Turism o, C u ltu ra  e M eio  A m biente .

Estado do Ceará -  Prefeitura M unicipal de Mucam bo - Aviso de Licitaçáo - Pregão Presencial 
N° 4140201/2017 -  Secretaria de Educação. Data de Abertura: 03/03/2017. às 11:00h. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada no Transporte Escolar destinado a Prefeitura Municipal de 
Mucambo. Valor do Edital' R $20,00. Informações: Comissão de Licitação, Rua Construtor Gonçalo 
Vtdal, S/N, Centro. Fone (88) 3654-1133. M ucam bo-CE. 15/02/2017. Francisco Laézio dos 
Santos -  Presidente da Com issão de Licitaçáo.

Estado do Ceará -  Prefeitura M unicipal de Palhano -  Aviso de Licitação - Modalidade: 
Tomada de Preços n.a TP-002/2017 -  DIVERSAS/PMP. Objeto: contratação de empresa 
especializada em assessoria em contabilidade pública, planejamento e elaboração de justificativas 
técnico-contábeis para atender à LRF, TCM. CGU e órgãos da administração pública, e  serviços 
eventuais de eiaboração de prestação de contas e justificativas técnico-contábeis. por periodo de 
gestão, pars atender as instruções normativas do TCM . de responsabilidade das diversas 
Unidades Gestoras do Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I), deste Edital. Tipo: Menor Preço Mensal por Lote. A  Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que no dia 07 de março de 2017, às 09:00 horas, no Paço da Prefeitura Municipal, 
estará recebendo os envelopes de proposta de preços e habilitação Maiores informações através 
do fone (88 3415.1060) das 07:30 às 11:30 horas. À  Com issão._________________________________
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