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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
CPNJ N° 07.963.515/0001-36

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.10.05.1-PP
ESTADO DO CEARÁ - AVISO DE ERRATA. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal

de Boa Viagem, torna público a Errata do Edital Pregão Presencial n9 2017.10.05.1 -PP,
publicado neste Jornal no dia 06 de Outubro de 2017. Onde se Lê: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 06.02 Leia-se: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01. Boa Viagem, CE, 11
de Outubro de 2017. O Pregoeiro.

A SER PUBLICADO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017.
•
•
•
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Estado d o Ceara - P refeitura M un icip al de Soa V iagem - Secretariada Esperte. A Cernis São de
Licitação toma público c resultado do julgamento das propostas de preços do Tomada da Preços N3
2017.09.04 1-TP. cujo cbjatc s a contratação de empresa para prestação de serviços de reforma
eíátncá de b a io tensa o e pintura do Centro de Esportes c c Município de Boa Viagem/CE conforme
especifcações conadas no projeto básico. Empresa vencedora: CONJASF - Construtora de
Açucíagem LTDA - 5 PP. Valor Gtobal R$ 234 050,76 (Duzentos e tnnta e quatro mi: cinquenta reais s
setenta e seis centavos). Fica a parar deste aviso abertee prazo recursai previsto nc artigo 109. mc-su
I. aiínea 'b " áa Lei Federal n® 8.S5G.&3. Boa Viagem/CE, 11 de outubro de 2017. Maria Eteivina
Rabelo Neta - P residente da CPL.

Estado d o Ceará - P re fe itu ra M u n ic ip a l de Tauá - A v is o de Julgam ento de H a b ilita ç ã o Tomada de P re ços Ne 12.003/2017-TP. A Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Tauá - CE. torna público para conhecim ento dos interessados, que após análise
des documentos de habilitação da Tomada de Preços N” 12.008/20! 7-TP, com fins á
Contratação de Empresa para prestar serviços de obras remanescentes da Praça cos Esportes
e da Cultura na Av P edro Inácio de Sousa de interesse da Secratana de Infraestrutura e
Desenvolvim ento Urbano do M unicípio de Tauá/CE, apurou-se que as empresas: Apta Serviços
de Construções LTOA ME. ASR AV C onstruções Serviços Eventos e Locações EíRELi EPP e
Etímil Construções S-A foram Habilitadas. Fica a berto o prezo recursal conforme Arí. 1 09 .i. "a"
ds Lei 3.666/93. Não havendo in ten ção de recurso a sessão de prosseguimento dar-se-á em 24
d scu tu b ro a e 2017, às 14:30. À P re sid e n te ._____________________________________________

Estado d o Ceará - P re fe itu ra M u n ic ip a l de A c a ra p e - P regão Presencial N° 1610.01/2017. A
Comissão Permanente de Lrciíaçáo da P refeitura do M unicípio de Acarapa-CE torna público,
para conhecimento dos interessados que r.o proxim e c ia 30 de oufcbro de 2017. ás 09:30
heras, na S=de da C om issão P erm anente d e Licitação, localizada à Ru3 José Crisünc S/N Centro, estará realizando licitação, na m odalidade Pregão Presenciai, critério de ju lgam enío
menor preço, so b e n3 1310 01/20* 7. com o seguinte objeto: aquisição cem ateriai permanente,
destinados a unidade de atenção e specializada ern Saúde do Município de Acarape-CE,
conforme especificações em anexo do Editai, o qual encon-.ra-se na integra na Sede da
Comissão Permanente ce Ltcuaçac, no encere cc acim a mencionado no horário de D3:0ôn ás
12:0On e nc site do Tribunal tie Contas d os M unicípios wv*v/. tom.cegcv.br/iicitacoes. Janaína
Souza R o drig ue s - P re s id e n te da C o m issã o - A carap e-C E , 15 d ea uíu bro de 2017.

Estado d o Ceará - P re fe itu ra M u n ic ip a l rie A ic â n ta ra s - A viso rieLicítação A comissão de
Preção. localizada na Rua A ntum no Cunha, s/n. Bairrc.Centro, temapúbüco o Edita; de Pregão
Presencia! N° 1510.01/2017 - cujo objeto é s contratação de pessoa ístea e/ou juridica para
prestar os serviços de recarga de cartuchos e toners, manutenção d? impressoras, conserto e
formatação de com putadores das diversas S ecretarias do Municipio de Alcàntaras/CE,
conforme Termo de Referência, que realizar-se-à no dia 27 10.20*7 ás 05 00 horas. Referido
edilaí poderá se r adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao publico, des 03.00
às 17:00 hor3S. A ic ã n ía ra s -C s . 16 de O u tu b ro d e 2017. C hariys A lcântara S oa re s :P re go eiro O ficia l.

:Estado d o Ceará - P refe itu ra M u n icip a l cie A lc á n ta ra s - A viso de Licitação. A Comissão de
jPreçêo. localizada na Rua Antunino Cunha. s/n. B airro Centro, torna ?úbiico o Edital de Pregão
i Presencial N* 1810.02/2017 - cujo objeto á a contratação de presiaçás ce serviços técnico para
atender as necessidades dos conselhos escolares, ju nto a Secretora do Desenvolvimento da
Educação Básica do Município de Atorinlaras/CE. Conforme Termo de Referência, que realizar-se
á no dlr» 27.1C.201 7. às 10:30 horas. Referido edital poderá ser aoquirdo no endereço acima, no
horário de expediente ao público. d 3 S 08:C0 às 17:00 horas. Alcântaras-Ce, 16 de O utubro de
2017, C h a rllys A lcântara S o a re s -P re g o e iro O ficia l.

Estado d o Ceará - P re fe itu ra M u n ic ip a l de B a rre ira - E x tra to de Registro de Preço - Pregão
P re sen cia l N° 09.18.01/2017. Secretaria M unicipal do Trabalho. Desenvolvimento Sccral e
Cultura. Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis para atender às n ecessidades da Secretaria Municipal do Trabalho.
Desenvolvimento Social e Cultura, peio prazo c e i2 (Doze) Meses, órgão gerenciador.
Comissão de Pregão da Prefeitura M unicipal de Barreira - CE. Contratada: Jose Lins do
Albuquerque Filho EPP. no valer de R$ 39.(375,00 (Trinta E Nove «9 Oitocentos E Setenta E
Cinco Reais) referente aos Lotes: 02,03 e 07 e A R Com ercio E Servços Ltda - Epp referente
aos Lotos: 01. 04. 05 o 06 nc valer de R$ 256.234.80 (Duzentos E Cmquento E Seis »Mil e
Duzentos E Noventa E Q uatro Reais E O itenta C entavos) P re fe itu ra Btonieipa? de B a rre ira |CE. 11 da O u tu b ro de 2017. Rebenta S e rafim da S U v a - Fre g oe íra Oficial.

0 Fr&gcêto<JaCcmssác de LicitaçãodaCâmaraMunicipai do Qiixeramobirrv'Ca. bcalizada na Rua Cônego Finto
de Mendonça, n* 60 Centro, toma púb&o que realizar-se-á no dia 27/10/2017. ás 09COh o Pregão Presenaá
u&2Qf 7- PP-RPpara ressEode preçospara aqustçcesde roatenal gráfeo Taroz-odeAimeida Codho______

Praíaituna t o d p a i de Cascavel - Exáslo de Pubácaçáo - ACutrassão Perroanenie de uataçáo comuntos acs
interessados o resultado de habilitação referente ao Ctedenoamemo N* 12 29.01/2013. cajo objeto,
credenciamento de pessoas üsicas para a prestaçãode sen,iços r=aaras de S3uce através da secretaria de saúde dc
município, dedarando c seguinte profissional Habilitado: Dendaia. Augusto Càsar Oliveira .Moreira Filho C rF
1X37 131423*75. Cascavei/CE, iQdeoutut»ode2017 joamar Gomes Sousa-Presidentetia CPL

Estado do Ceará - Prefeitura M unicipai da O cara. A Comissão de Licitação da Prefeitura
M jnicipaí de Ocara. localizada na Avenida Coronal Jcão Feiipe n3 35S - Centro - Ocara - CE.
comunica ses interessados que no dia 3 i de outubro a s 2017. ás 9'00 heras, abrirá lidt3ção na
modalidade Tomada de Preços n3 1010 0 1 /2 0 17-ADM. cujo objeto é a Contratação de empresa
para prestação oe serviços de assessor ia de comunicação com enfoque na integração das
Li :i idades A ri m-n ic traíivas do Município de G eara- C e O edital podará ser retirado na Comissão de
Licitação, no endereço acima, nc horário de expediente ac público, ou pelo poria; do TCE-CE.
tntps /Avav/ tce.ca gov.br/ Ocara -10 de O u tu b ro de 2017 - P residente da C P L ._______________

_ d o Ceará - P re fe itu ra M u n icip a l de Boa V iagem - A v is o de E rra ta - P re g ã o
P re sericia ! N3 2017.1C.05.1 -PP. A C c m s s ã o d e Pregão d a Prefeitura M unicipal tíe 3 o a V iagem ,
toma público a Errata do Editai Pregão Presencial n3 20'7.10.05.1 - PP, pub lica d o n e ste Jorna!
no d á 06 de O utubro de 2017. O nde se Lê: Unidade O rçam entária; 0*3.02. Leia-se: U nidade
Orçamentária: 06.01. B oa V ia ge m , CE, 11 de O u tu b ro de 2 0 1 7 .0 P re g o e iro .

E sta d o d o Ceará - P refe itu ra M u n icip a l de C a m a u b a l - A v is o de L icita çã o . A Comissão
Perm anente c e Licitação, localizada na Rua Presidente Mêdíci, 157. Centro - CEP: 6 2.375-000Carnaubal -• Ceará, tom a público c Edital de Tomada de Preços N° 1610.01/2017, cujo objeto é
Contratação dos serviços de engenharia civil para reform a dos prédios próprios ao
funcionam ento cos anexes dos correios, no D istrito d e Faveíra ô nas localidades de Buriti,
Cachoeira Norte, Olha D'ègua. São Vicente e S áo B ernardo no Município de Camaubal - CE,
que realizar-se-á no dia 01.11.2017, às 03:30 horas. Referido editai poderá ser adquirido no
endereço acim a, no horário de expediente ao público, d as 0 7 :30 às 11:3G horas, ou acessar os
endereços
eletrónicos;
h t t p : / / w w w . t c r o ce g o v . b r / l i c i t a c c e s
ritíp://www.cam aubal.ce.gnv br/iranspar encia/tíd iaeoesNovo. C arnaubal-C E , 16 de O u tu b ro
de 2017. J u s c ié P ereira da S ilva - P re side n te da C o m is s ã o P erm anente de L icitaçã o .

E st3 d o do Ceará - Prefeitura M unicipal de C a tunda - A v is o de Licitação A Prefeitura Municipal
de Catunda tom a púbüco o Pregão Presencia- 049/2017/PP. Objeto. Contratação de instituição
financeira, autorizada pelo Banco Central cíc Brasil, para prestação de serviços de pagamento ca
fu-fia salarial dos servidores atives e inativos, aposentados e outros, de responsabilidade da
Prefeitura de Catunda - CE. com abenurs dia 1 °d e novembro de 2017. ás lOhOOmin, na saia ca
Comissão de U díaçâo Rua Vila Nau, n6 715. Cenirc O ecitai estará disponível no endereço acima
e sites. www. tem .ce.gov. br/licita coes/ e vvww.cafeínda.ce.gcv.br/licitacao.php Catunda, 11 de
o u tu b ro d e 2 0 1 7 . Elias Melo L im a -P re g oe iro .___________________________________________

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato co Contratual. O Município de
Cedro/CE. através da Secretarie de Agricultura toma púbíicc o Extrato do Contrato decorrente cc
Preqão Presercrai N° 2009.02/2017-03. cujo objeta s a contratação de pessoa juridica apta a
organizar, realizar e elaborar a estrutura geral da V Exposição de Caprinos e Ovinos, junto à Secreiana
cie Agricultura deste Municipio Contratante: Secretaria de Agricultura. Contratada: José Devaniltcn
Soeres - ME (Meça Somjsediads à Av. Teccorico Teles, N*54S5. Paimeirai, Crato -C E . CEP: 63.100> si, mscr-ia no CívPJ-MF sob o rP OL771.703/0001-86. por seu procurador, o S r Cícero Yuri Silva
Santos, portador de CédUa de identidade na 200S034001648 SSP C E a CPF n3 025.673.233-76. para
o Lote f (Estrutura Geral) RS 70.000.00 {setenta mil rsais). Lote II (Serviços de Apoio) RS 13.650.00
- li aze mil seiscentos e cinquenta reais). Lote li! (Premrações e Juízes) RS 25 660.00 (vinte e cinco mil
se acentos e sessenta reais). Lote IV (Serviços cie Midial RS 18.390,00 (deznxto mil trezentos a noventa
reais) e Lote V (Serviços Diversos) RS 35.160,00 (trinta e cinco mii cento e sessenta reaisi, perfazendo
c montante çíoto í de RS 162 960,>00 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta reais) Da
Vigência. Até 31 de dezembro de 201 ?. O denador de Despesas: Manoel Bezerra Filho - Secretario de
Agricultura Dotação Orçamenlária: 0207.20 122.0001.2.023 {Secretaria de Agricultura) e elemento de
ifespesas rf 3390.3S.C0, a correr per conta dos Recursos Próprios e Convênio com o SEBRAE
Cedro-CE. 11 tíe o utubro de 2017. Francisco A n to nio Viana Correia Costa - Presidente da CPL.

E stado do Ceará - P refeitura M un icip al de G ua iú ba - A v is o de L icita çã o - Pregão
P re sen cia i Na 01.022/2017 PPRP. A Presidente e Pragoeira da Comissão Central de Licitação e
Pregões da Prefeitura Municipal de Guaiúba torna púbüco. para conhecimento dos interessados
que. no próxim o dia 27 de Outubro de 2017 ás 9:30h (nove horas e tnnia minutos), na sede da
Comissão Central de Licitação e Pregões úa Prefeitura M unicipal de Guaiúba, localizada a Rua
Pedro Augusto, 53, Centro. Guaiúba, CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão
Presenciai, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de lanches, coffee break e refeições
destinados as diversas Secretarias Municipais do Municipio de Guaiúba. o qual encontra-se
disponível nc endereço acima, no horário d e0 8 :0 0 h á s 12:00b. À P residente a P regoaira.

E stado do Ceará - Prefeitura M unicipai de Itaitin g a - A viso de A nulação de Licitação. A
Prefeitura Municipai de Itaitinga através ria responsável da Secretaria ce Saúde comunica a
Anulação do Editai n*. 1803.01/2017/PP - Pregão Presencial. Objeto: Aquisição de materiai
permanente destinados a atender à Rede de Atenção Básica cos P S -S vnculsdos à Secretaria de
Saúde dc Município ce itaitioga/CE. üala da Anulação: 11/10/2017. Motivo: verificação de vício
insanável no edlfaf Fica estabelecido dss rie a publicação deste assegurado o praze de 05 (cinco’
dias úteis, conforme A .i 103. inciso I, alínea *c." da l.e- n° 5 665■’93 e suas alterações, para ar,
devrias
Uaitinga/Ce, c r i 13 dc O utubro dc 2017.

jFsrado do Cea rs - Prefeitura Municipal

Com issão dc LicHscâo da Prefç

Estado do Ceará > P refeitura M u n icip al de Q uixeram obim - S ecretaria de In fra e s tru tu ra . A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Q uixeramobim. focalizada na Rua
Monsenhor Sahriano Pinto, n3 707. bairro Centro, torna público que a Concorrência Pública N°
07.002/2017 - CF. cujo Objeto é 3 contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de engenharia de gestão do sistema de iluminação pública do Município de G uíxeramobiro,
compreendendo as atividades de manutenção preventiva, corretiva, geereferendaroento e
empiaquetamento do acerve de IPí. CaII Center (0600), na sede e nos Distritos, incluindo todos os
custos de materiais, transportes, equipamentos. 3DI. mào de obra, encargos sociais, e im postos
necessários para a realização do serviço, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, q ue a data
da sessão pública para julgamento e abertura dos envelopes propostas de preços, m arcada para o
dia 10 de outubro de 2017. ás 10:00 h s .fc i ADIADA para o diâ 13 de O utubro d e 2017 à s 0 9:00 hs.
Q uixeram obim -C e, 10 de o u tu b ro de 2G17. C om issão P erm anente de L ic ita ç ã o . V e rô n ica
Felipe da S ilva - M em bro da C om issã o P erm anente de Licitação. M aria E fànta D ias da S ilv a M em bro da C o m issã o Permanente de Licitação.
Estado do Ceará • P refe itu ra M un icip al de Q uixeram obim - S ecretarias de A d m in is tra ç ã o e
F in a n ç a s ; E d u c a ç ã o , C iê n c ia , T e c n o lo g ia e In o v a ç ã o : S a ú d e : A s s is tê n c ia e
D e senvolvim ento S ocial; Infraestrutura. Aviso do Resultado do Julgam ento da Proposta
Concorrência N° 00 002/2017 - CP. A Comissão Permanente úa Licitação da Prefeitura Municipal
de Quixeramobim, Estado do Ce3rá. nc uso de suas funções, tom a público, para o conhecim ento
dos Interessados, o resultado da Proposta de Preços do Processo Licíiatôrio na m odalidade
tonccrréncia n3 00.002/2017 - CP. cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados
em assessoria e consultoria contábil junto às Unidades Adm inistrativas d o M unicipio d e i
Quixeramobim. Fci declarada Vencecora a empresa Méritos Consultoria q C oniroiatíenaj
Governamental LTDA.. com o valor global de RS 267 500 00 (duzentas e sessenta e sete mil e;
quinhentos reais). Fica aberto o prazo recursai de 05 dias úteis conforme ar.. 109, inciso i, a lín e a 1
'b*. da Lei r r 8.565/93. a partir da data da publicação deste resultado. Para obter inform ações,
detalhadas, entrar em contato no setor da Comissão Permanente de Licitação, em dius ue!
expediente normal, com endereço na Rua Monsenhor Salviano Pinto. 707. Centre. Q u ix e ra m o b im \
Ce. 11 de O u tu b ro de 2017. M irlla Maria Saldanha Lima - P residente da CPL.
Estado d o Ceará - P refe itu ra M u n icip al de O rõ s • Resultado da Cham ada P ú b lica N°
001 /2017. A Prefeitura M unícípal de Orós-CE. através da Secretaria do Trabalho A ssistência S ocial:
e Economia Solidária, vem divulgar resultado da Chamada Pública n9 001/2017, para Aquisição de;
Gênarcs Alim entícios d s Agricultura Familiar, destinado ao Prograina de A quisição de Alim entes do:
Mír.isténo de Desenvolvim ento Social e Combate a Fome. Conforme disposto peio art. 1S da Les ns|
10.696/2003 e pelo Termo de Adesão N^OAST/ZOn. Plano Operacional 2257/2017-ds-230950ô e
Proposla de Participação n3 0GG.0G4.3S8.23/2017. Após seleção do C onseino de Segurança;
Alimentara Nutricionale Equipe Técnica doPAArealizada em 1 3 de S etembro de 2017 e conform e
anâSse da documentação para habilitação e Propostas ce Fornecim ento ficou se-ecíonados a!
participarem dc referido programa 46 (quarenia e seis) agricultores fam iliares conform e relação i
arquivada na Coordenação do referido Programa. Orós-CE 2 1de Setembro de 2017. Secretaria cie:
Assistência Sodai e Economia Solidária, situada à Travessa Eílba SrN- Centro. Tereza C ris fin a ;
Alves Pequeno - S ecretária de A ssistê n cia Social.
Estado do Ceará - P refeitura M u n icip ai de Q uixorá - S ecretaria da Saúde - Pregão
E letrônico Na 0008/2017 - Tipo: M enor P reço p o r Lote. A comissão Perm anente de Licitação da:
Prefeitura Municipai de Quíxeré, focalizada na Rua Pe. Zacarias. 332. tei (88) 3443 -1402. Centro, j
torra púbüco que se encontra á disposição dos interessados o edital ce Pregão Eletrônico ISP;
0005/2017, cujo chjetG é a aquisição de equipamentos e material perroiSh^níe a serem destinados í
ao Hospital Municipai Joaquim Manoel Oliveira, junto à secretaria /de sSúdp do Município pe j
Quíxeré, sendo c Cadastramento das Propostas atè o dia 27/10/2^17. à sS ^O O . aberprz <íá»j
propostas no cia 27/10/2017. a partí: das 08:00 ás 08:50 e a fase
27/10/2017 a parür das C9;C0 (riorárra de Brasília). O referido c endereço eletrônico www.bltoompras.org.br e/ou no wvAv.tcm.ce .ga^kr/ií«
desta publicação. Q uíxeré - CE, 16 de o u tu b ro de 2017. José Eucijõ à - d è
Confissão de L icitaçã o ._______
______
^ '
Estado do Ceará - S e rviço A u tô n o m o de Á gu a e E sgoto d e itapá|é
P roposta de P re ços - Tomada de P reços N°. 2017.08.14.01. A CSroíss;
Licitação oo Serviço Autônom o de Água e Esgoto de l!apajé-CE. comunica?®««. y iis ro s s íç ^ P q u e i
a fase de Abertura do Envelope contendo a Proposta úa Preços da empresa b.iM iirvra m ^T cm a da !
do Preços de NJ. 2317.08.14 01. que íom coroo objeto a Contratação de pesse:
prestar cs serviços técm cos especializados cm Assessoria Químico junta ao Ser-,

/SSV 1677-7069
sárias a serem feitas no edital. Objeto: Prestação de serviços de
manutenção de sistemas, equipamentos e instalações dos aparelhos de
ar condicionado pertencentes ã administração pública e os que ainda
serão adquiridos, com fornecimentos de mão-de-obra, materiais de
consumo, com reposição de peças, se for o caso. para atender as
necessidades dos órgãos da prefeitura municipal de Aquiraz. Maiores
informações serão obtidas junto à Comissão de Licitação, OShOO às
12h00min. sito a Travessa José Laje Viana, n” 118 - Centro.
Aquiraz-CE, 13 dc outubro dc 2017.
VÂNIA DE SOUZA PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
AVISO DF. HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N- 2017.08.11.1
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para a execução das
obras de adequação de estrada vicinal com construção de pavimen
tação em pedra tosca com rejuntamento, na estrada que liga o Distrito
de Ingazeiras ao Sítio Pavão e no Sítio Malhada Funda. Município de
Aurora/CE. nos temos do Contrato de Repasse n" 833082/2016/MAPA/CAIXA. conforme especificações apresentadas no Edital Con\ ocatono Licitante Vencedor: PV ENGENHARIA. SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA - ME. Valor Total: RS 236.142.71 (duzentos e
trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e setenta e um centavos)
Homologo a presente Licitação na forma da Lei n" 8.666/93. Data da
Homologação: 29 de setembro de 2017.
JOSÉ AN TOMO DE MACEDO NE TO
Ordcnador dc Despesas da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento l 'rhano e Infruestnitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial N° 09.18.01/2017. Secretaria Municipal do Tra
balho. Desenvolvimento Social e Cultura. Registro de Preços visando
futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e
não perecíveis para atender ás necessidades da Secretaria Municipal
do Trabalho, Desenvolv imento Social e Cultura, pelo prazo de 12
(Doze) Meses. Órgão gerenciador: Comissão de Pregão da Prefeitura
Municipal de Barreira - CE. Contratada: Jose Lins de Albuquerque
Filho EPP. no valor de R$ 39.875.00 (Trinta E Nove Mil Oitocentos
L Setenta E Cinco Reais) referente aos Lotes: 02.03 e 07 c A R
Comercio E Serviços Ltda - Epp referente aos Lotes: 01, 04. 05 e 06
no valor de RS 256.294,80 (Duzentos E Cinquenta E Seis Mil e
Duzentos E Noventa E Quatro Reais E Oitenta Centavos). Prefeitura
Municipal dc Barreira - CE. 11 de Outubro de 2017. Roberta Serafim
da Silva - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
AV ISO DF ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA V 2017.06.22-01 CP
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Pre
feitura do Municipio dc Capistrano/CE - toma público, para co
nhecimento dos interessados que a licitação realizada no dia 26 de
julho dc 2017, às 09:00 (nove horas), na sede da Prefeitura de CAP1STRANO. na modalidade Concorrência Pública, critério de jul
gamento Técnica e Preço, sob o n° 2017.06.22-01 CP, com fins a
Contratação de Serviços Técnicos especializados de Consultoria em
Administração Tributária visando a Assunção Patronal, cujo Objeto é
a Recuperação dos Valores do Fundcf que deixaram de ser repassados
ao Municipio em Face da Ilegal Fixação do Valor Mínimo Nacional,
tudo conforme especificações do Anexo 1 do edital, tudo parte in
tegrante desse processo. Foi Anulada, por motivos encurtamento de
prazo de publicação do processo para a modalidade adotada. Maiores
informações por favor ligar para o fone: 0xx(85) 3326.1327. no ho
rário de 08:00h ás 13:00h.
Captslrano-CE, 11 dc outubro dc 2017.
FRANCISCO WELLINC.TON DOS SANTOS

Boa Viagcm-CE, 11 dc outubro de 2017.
JACKSON FERREIRA DANTAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extratos de Contrato - Processo de Dispensa N.u 2017.10.10.0001
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social - CNPJ N.u
23.563.067/0001-30; Contratada: SENAI Departamento Regional do
Ceará - CNPJ N" 03.768.202/0001-76 Data da Assinatura do Con
trato: 09 de outubro de 2017. Valor Global do Contrato: R$ 27 583.20
(vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos);Procedimento Licitatório: Dispensa de Licitação com fundamen
to no Inciso Xlll do Artigo 24 da Lei N.u 8.666/93: Objeto: con
tratação de prestação dc serviço junto ao SENAC Departamento Re
gional do Ceará, para ministrar 04 oficinas temáticas e um curso de
qualificação profissional para 80 pessoas. Vigência: Da data de As
sinatura até 06 de Fevereiro de 2018. Origem dos Recursos: Con
signados no orçamento da Prefeitura Municipal de Eusébio. Exercício
de 2017. Programas: 02.11.02.08.244.0209.2190 - Programa Nacional
do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho;
02.11.01.08.122.0110.2031 - Funcionamento da Unidade - SDS. Ele
mento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pes
soa Jurídica. Assina pela Contratada: Paulo André de Castro Holanda.
Pela contratante: Michcle Cariello dc Sá Queiroz Rocha. Gestor.
Francisco Freitas Cunha - Presidente da CPL.

Extraio do Contrato decorrente do Pregão Presencial Nu
2009.02/2017-03, cujo objeto c a contratação de pessoa jurídica apta
a organizar, realizar c elaborar a estrutura geral da V Exposição de
Caprinos c Ovinos. junto à Secretaria de Agricultura deste Município.
Contratante: Secretaria de Agricultura. Contratada: José Devaniíton
Soares - ME (Mcga Som) sediada à Av. Tcodorico Teles, N° 485,
Palmeiral. Craio - CE, CEP: 63.100-541, inscrita no CNPJ/MF sob o
nJ 01.771.703/0001 -86. por seu procurador, o Sr. Ciccro Yuri Silva
Santos, portador dc Cédula de Identidade n° 2005034001648 SSP/CE
e CPF n° 025.673.233-76. para o Lote 1 (Estrutura Geral) R$
70.000,00 (setenta mil reais). Lote 11 (Serviços dc Apoio) R$
13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais). Lote 111 (Premiaçòes e Juizes) R$ 25.660.00 (vinte e cinco mil seiscentos e ses
senta reais), Lote IV (Serviços de Midia) R$ 18.390,00 (dezoito mil
trezentos e noventa reais) e Lote V (Seniços Diversos) RS 35.160,00
(trinta c cinco mil cento e sessenta reais), perfazendo o montante
global de RS 162.860.00 (cento e sessenta e dois mil oitocentos c
sessenta reais). Da Vigência: Até 31 de dezembro de 2017. Ordenador
dc Despesas: Manoel Bezerra Filho - Secretário dc Agricultura. Do
tação Orçamentária: 0207.20.122.0001.2.028 (Secretaria de Agricul
tura) c elemento dc despesas n° 3390.39.00. a correr por conta dos
Recursos Próprios e Convênio com o SEBRAE. Cedro-CE. 11 de
outubro de 2017. Francisco Antonio Viana Correia Costa - Presidente
da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 2017.10.112.1
A Pregoeira do Municipio do Crato/CE torna público para
conhecimento dos interessados que. neste dia 26 de Outubro de 2017
ás OShOOmin, na Sede da Comissão de Licitações localizada no Largo
Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro - Crato/CE. estará realizando sessão
ara recebimento e abertura dos envelopes com documentos de haililação e propostas de preços para o objeto: AQUISIÇÕES DE
CAMISAS. BONÉS E OUTROS M AltRIAlS EM PROL DAS
CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATOCE . O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima, das OShOOmin às 14h00min.
PREGÃO PRESENCIAL V 2017.09.28.1

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N 2tH7.08.29.l-TP

A Pregoeira do Municipio do Crato/CE toma público para
conhecimento dos interessados que, neste dia 26 de Outubro de 2017
ás 14h30min, na Sede da Comissão dc Licitações localizada no Largo
Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro - Crato/CE. estará realizando sessão
para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de ha
bilitação e propostas de preços para o objeto: AQUISIÇÃO DE APA
RELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT E VENTILADORES
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRE
TARIAS DO MUNICIPIO DE CRATO-CE O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08h00min às
14h00min.

Boa Viagcm-CE. 13 dc outubro de 2017.
MARIA ETELV1NA RABELO NE1A
Presidente da CPL

Crato-CE, 11 de outubro de 2017.
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Pregoeira

EXTRATO DE CON TRAIO

SECRETARIA DE SAÚDE.

A comissão de licitação toma público o resultado do jul
gamento das propostas de preços da Tomada de Preços N”
2017.08.20.1 -TP. cujo objeto é a contratação de empresa para pres
tação de serviços de construção de 03 (três) Unidades Básicas de
Saúde (UBS) - porte 01 nas localidades de Águas Belas. Várzea da
lmpuciras c Varzantinha no Município dc Boa Viagem, conforme
especificações contidas no projeto básico. Classificadas: não houve
empresas classificadas. Desclassificadas: N.R Construções e Serviços
EIRELI-ME, Primor Construções LTDA c ABRAV Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI - EPP. Fica aberto o prazo rccursal
previsto no artigo 109, inciso 1, alínea "a", da Lei dc Licitações, caso
não haja interposição dc recurso alé o dia 24 de outubro de 2017, e
embasados no Art. 48. t; 3" Quando todos os licitantes forem ina
bilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a adminis
tração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação dc nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso dc convite,
a redução deste prazo para três dias úteis. Da Lei 8.666/93 e no Item
7.17.17 do Edital, fica marcado para apresentação de novas proposta
de preços o dia 09 de novembro de 2017 as 09:00hs.

Conhecimento dos Interessados, o Resultado do Julgamento da Fase
De Habilitação. EMPRESAS HABILITADAS: FLAP CONSTRI 
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; WERTON ENGENHARIA
& ARQUITETURA LTDA - ME: CONSTRAM - CONSTRl ÇÔES
E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA EPP EMPRESAS INABI
LITADAS: TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS EIRELI - ME; SL
CONSTRUTORA LTDA - ME; SERVICS EMPREENDIMENTOS
EIRELI - ME; CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA; INOVA
CONSTRUÇÕES F: EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME; MEN
DONÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME EM FACE
DOS RESULTADOS REFERENTES Á FACE DE HABILITAÇÃO
DAS EMPRESAS LICITANTES. Fica Aberto o Prazo Recusai de
05(Cinco) Dias Úteis, Previsto no Art. 109, inciso I. Alinea "A" da
Lei Federal N". 8.666/93 c Suas Alterações Posteriores, Contados a
Partir da Publicação do Presente Aviso. Maiores Informações Através
do Telefone (88)3521.9600 das OShOOmin ás 14:00 Horas (Horário
Local).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Boa Via
gem. loma público a Errata do Edital Pregão Presencial n"
2017.10.05.1 - PP. publicado no DOU no dia 06 de Outubro de 2017.
página 193. seção 3. Onde se Lê: Unidade Orçamentária: 06.02. Leiase: Unidade Orçamentária: 06.01.

N° 198, segunda-feira, 16 de outubro de 2017

Cratu-CE. II dc outubro de 2017.
VALÉRIA DO CARMO MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS V 2017.08.15.1

Extrato da Dispensa - Processo Nu.2017.10.04.0002. Extrato resumido
do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Prestação dc
serviço junto ao SENAC Departamento Regional do Ceará, para mi
nistrar 04 Oficinas Temáticas c um Curso dc Qualificação Profis
sional para 80 pessoas. Essas Oficinas dão acesso ao reconhecimento
de potencialidades, direitos c serviços as pessoas cm situação de
vulnerabilidade e risco social, em consonância ao programa nacional
de promoção do acesso ao mundo do trabalho - ACESSUAS Tra
balho. Vigência do Contrato: Dc 15 dc agosto até 05 de fevereiro de
2018. Contratado: Serviço Nacional Dc aprendizagem Comercial SENAC, com inscrição do CNPJ n": 03.648.344. 0001-08 representada
pela Diretora Regional do SENAC AR/CE Sra. Ana Claudia Martins
Maia Alencar, inscrito no CPF n".246.245.273-72. Valor Global: O
valor da presente contratação c de RS 27.583,20 (vinte e sete mil.
quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos). Fundamento Legal:
Artigo 24 - Inciso XIII e artigo 26 da Lei no 8.666/93. e alterações
posteriores. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de Li
citação e ratificada pelo Senhora Secretária de Desenvolvimento So
cial. Francisco Freitas Cunha - Presidente da Comissão .

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA
DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL V 9.10.17-01PPRP
Por meio da Equipe dc Pregão, toma público para conhe
cimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pre
gão Presencial para Registro de Preços N.u 09.10.17-01PPRP, cujo
objeto é o registro de preços para o eventual fornecimento dc lanche
simples; buffet completo; Coffec break: refeição e quentinha exe
cutiva. destinado as diversas Secretarias do Município de Guaraciaba
do Norte/CE. A realização está prevista para o dia 26 de Outubro de
2017, às 08h30m. O Edital completo está à disposição dos inte
ressados. na Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte CE - Setor
de Licitações, nos dias úteis das OShOOmin ás 14h00min. sito à
Avenida Monsenhor Furtado. n°. 55, Centro, ou acessando o site:
http:.Vwww.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
Guaraciaba do Nortc-CE. I! dc outubro de 2017.
ADRIANA PASSOS DE LIMA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA DE QUADRA POLIESPORTIVA GRANDE NA ESCOLA ALDEGUNDES GOMES
DE MATOS E A CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DP MONTE ALVERNE. ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 08025/2014 NO MUNICIPIO DE CRATO CE A Comissão Per
manente de Licitação da Toma Público para Fins dc Intimação e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.brautenticidadc.html.
pelo código 00032017101600118

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N- 2017.09.26.2
Julgamento: menor preço por Lote. Objeto: Aquisição de
veículo micro-ônibus adaptado, para atender o Programa Estação Ju
ventude, de interesse do Gabinete do Prefeito do Municipio de Ho
rizonte, conforme especificações contidas no Termo de Referência. O

Documento assinado digitalmente conforme MP n'2 2.200-2 dc 24 08/2001. que institui a
lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP-Brasil.
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TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. - CNPJ/MF 63.310.411/0001-01 - N1RE 23300028902. Ata da Reunião do Conselho de A dm inistraiM v»
zada em 30 de Novembro de 2016.1. Ata da Reunião do Conselho de Administração. 11. Companhia: Três Corações Alimentos S.A. (“Caim ' '
III. CNPJ/MF: 63.310.411/0001-01. IV. NIRE: 23300028902. V. Sede Social: Rua Santa Clara. 100, Parque Santa Clara, Município de !■uséhio
61760-000. V l. Data, Hora e Local: Dia 30 dc novembro de 2016, às 10 horas, na sede social. VII. Convocação e Presença: Dispensada a ear
por se adiarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo 2" do Artigo 13, do listatuto/
Companhia, quais sejam: Tomer Harpaz, Pedro Alcantara Rego de Lima, Offa Strauss, Vicente de Paula Rego de Lima, Roberto Carlos de Caif
rais, Bohdan Heinz Lavacek, Hilel Eleazari Kremer e Gadi Lesin, consoante assinaturas apostas nesta ata, que compõe o livro de “Atas áasi
Conselho de Administração”. VIII. Mesa: Danisio Costa Lima Barbosa (Presidente) e Romero Novaes Martins de Albuquerque (SecretárflJ
do Dia: Deliberar sobre as matérias seguintes: (i) reeleger os atuais membros da Diretora da Companhia para o exercício de mandato pelo i
ano; e (iv) Ratificar todos os atos praticados preteritamente e até a presente data pelos membros da Diretoria. X. Deliberações: ExaminadasBTttífSVidtfSàP
matérias propostas na ORDEM DO DIA, os membros do Conselho de Administração deliberam em aprová-las, na integralidade, à unanimidade de votos,
consistindo em: (i) reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia para o exercicio do mandato pelo prazo de 01 (um) ano, ocupando os mesmos
cargos que, presentemente, exercem, a saber: (a) Pedro Alcântara Rêuo de Lima, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira dc Identidade RG 372906
(SSP-RN), CPF/MF 307.260.344-87, residente c domiciliado na Rua Bento Albuquerque, 1.159, apto. 700, Cocó, Fortaleza, CE, CEP 60192-055 para ocu
par o cargo de Diretor Presidente: (b) Paulo Tarso Rêgo de Lima, brasileiro, divorciado, empresário. Carteira de Identidade RG 600757 (SSP-RN), CPF7
MF 443.414.824-91, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, 555, apto. 2005A, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04532-011 para ocupar o cargo de
Diretor Comercial e Marketing: (c) Vicente de Paula Rêno de Lima, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira de Identidade RG 849937 (SSP-RN),
CPF/MF 503.329.024-04, residente c domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 1.158, apto. 1.602, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP 30170-111
para ocupar o cargo de Diretor de Suprimentos, Logística e Desenvolvimento de Novos Negócios: (d) Romero Novaes Martins De Albuquerque, bra
sileiro, casado, engenheiro químico, Carteira de Identidade 15300209 (CRQ-RN), CPF/MF 142.701.964-91, residente e domiciliado na Rua Doutor Marlio
Fernandes, 131, apto. 401, Guararapes, Fortaleza, CE, CEP 60811-370 para ocupar o cargo de Diretor de Operações Industriais. Tecnologia da Informa
ção e Serviços de Infraestrutura e (e) Danisio Costa Lima Barbosa, brasileiro, casado, contador, RG 97005007243 (SSP/CE), CPF/MF 635.011.553-87,
residente c domiciliado na Rua Professor Francisco Gonçalves, 1311, Cocó, Fortaleza, CE, CEP 60.192-170 para ocupar o cargo dc Diretor de Finanças
e Controladoria. No caso de vir ultrapassar o período do mandato sem que tenha havido eleição ou reeleição dos membros da Diretoria, os diretores ora
empossados permanecerão, automaticamente, em seus respectivos cargos até a data da realização de ulterior "Reunião do Conselho de Administração” que
venha reelege-los ou substituí-los, conforme temros do parágrafo 4°, do Art. 150 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A); e (iv) ratificar todos os atos praticados pela
Diretoria, seja de fonna individual, por seus membros, ou pelo Colegiado, preteritamente e até a presente data, que resultem do desempenho de funções
inerentes a seus respectivos cargos no cumprimento estrito do Estatuto Social e da legislação aplicável. XI. Investidura nos Cargos e Declaração dos
Diretores: Os Diretores ora reeleitos foram investidos, de imediato, nos seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, no livro de
Atas das Reuniões da Diretoria, e Declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da companhia, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
dc defesa da concorrência, contra as relações dc consumo, fé pública ou propriedade, bem como declaram estar cicntcs do disposto no caput c incisos I c
II do § 3o do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações, c dc que atendem aos requisitos de reputação ilibada, c que não ocupam cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. XII. Encerramento:
Processada e impressa a presente ata por meio eletrônico, em folhas soltas, que compõem o livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, foi
lida, achada conforme e aprovada, sem ressalvas, à unanimidade, é assinada por todos os presentes inclusive pelos membros do colegiado de diretores ora
reeleitos, declarando o Presidente encerrada a reunião, (as.) Mesa: Danisio Costa Lima Barbosa (Presidente) e Romero Novaes Martins de Albuquerque
(Secretário). Membros do Conselho de Administração: Tomer Harpaz, Pedro Alcantara Rego de Lima, Ofra Strauss, Vicente de Paula Rego de Lima,
Roberto Carlos de Campos Morais, Bohdan Heinz Lavacek, Hilel Eleazari Kremer e Gadi Lesin. Membros da Diretoria: Pedro Alcantara Rego de Lima,
Paulo Tarso Rego de Lima, Vicente de Paula Rego de Lima, Romero Novaes Martins de Albuquerque, Danisio Costa Lima Barbosa. A presente é cópia fiel
da original, processada por meio eletrônico, em folhas soltas, que compõe o livro dc Atas de Reunião do Conselho dc Administração. Mesa: Danisio Costa
Lima Barbosa - Presidente da Mesa; Romero Novaes Martins de Albuquerque - Secretário da Mesa.
*** *** ***

TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. - CNPJ/MF 63.310.411/0001-01 - NIRE 23300028902. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
22 de Maio de 2017.1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária. II. Companhia: Três Corações Alimentos S.A. 111. CNPJ: 63.310.411/0001-01. IV.
NIRE: 23300028902. V. Sede Social: Rua Santa Clara, 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio, CE, CEP 61760-000. VI. Data, Hora e Local: Dia
22 de Maio de 2017, às 09 horas, na sede social da Companhia. VIL Presença: Dispensada a convocação por se acharem presentes os acionistas titulares
do direito de propriedade sobre a totalidade de ações que compõe o capital social, ao amparo do disposto no § 4°, do Art. 124, da Lei 6.404/76, compro
vada pelas assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”. VIII. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima (presidente) e Romero Novaes Martins de
Albuquerque (secretário). IX. Ordem do Dia: (i) aprovar o pedido de renúncia do atual Conselheiro Sr. Roberto Carlos de Campos Morais e; (ii) aprovar
a eleição do novo Conselheiro para o Conselho dc Administração da Companhia. X. Deliberações: (i) aprovar o pedido dc renúncia do Conselheiro Sr.
Roberto Carlos de Campos Morais; (ii) aprovar a eleição e nomeação do Sr. Alexandre Mafra Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador
da Cédula de Identidade RG n° MG-5.388.286 SSP-MG, inscrito no CPF/MF nü 681.592.776-87, residente e domiciliado na Avenida Angélica, n° 2250, 12°
andar. Consolação, CEP: 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Conselheiro da Companhia pelo mandato restante dos
atuais Conselheiros. O Presidente em nome de todos os acionistas agradeceu ao Sr. Morais pelo período que ele serviu como Conselheiro e desejou-lhe todo
sucesso em seus novos desafios. O Conselheiro eleito declarou, sob as penas da lei. de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por
lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, nem foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. XI. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém sc manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta
a sessão foi a Ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, (aa.) Presidente: Pedro Alcântara Rego dc Lima; Secretário: Romero
Novaes Martins de Albuquerque. Acionistas: Strauss Coffee B.V., São Miguel Fundo de Investimentos em Participações. A presente é cópia fiel do original,
processada por meio eletrônico, em folhas soltas, que compõe o livro de Atas de Assembleias Gerais. Mesa: Pedro Alcântara Rego de Lima - Presidente;
Romero Novaes Martins de Albuquerque - Secretário.
*** *** ***

Estado do Ceará - Município de Fortim. A Comissão Permanente de Licitação toma público o resultado do Julgamento da Habilitação da TP n°
1909.01/2017-SMDU, cujo objeto é a Contratação de prestação de serviços para construções de 02 (duas), Praças do Capim - Açu e Viçosa, ambas na Sede
do Município de Fortim-Ceará. Empresas Habilitados: KA.JE Serviços e Construções EIRELI - ME, CMGCON Construtora e Serviços E1REL1 - EPP, L
S Serviços de Construções E1REL1 - ME, Construtora Monte Carmelo LTDA - EPP. WU Construções e Serviços EIRELI - EPP. CMS Construtora Monte
Sião LTDA - ME, LOCO’S - Locações e Construções EIRELI - ME E. RCON Construções e Serviços EIRELI - ME. Inabilitadas: PX3 Construções e
Locações E1RELE - ME, Solução Construção E Projetos LTDA, Fica aberto a partir desta, o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei
8.666/93. Caso não haja interposição de recursos à sessão de abertura das propostas será no dia 24/10/2017 às 08h30min, na Sala da CPL. José Neto de
Castro - Presidente.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - Aviso - Pregão Eletrônico N°. 15/2017-SEDUC. Pelo presente aviso e em cumprimento
às Leis n°. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e os Decretos n°. 5.450/05 e 63/2013 e suas alterações, a Pregoeira Oficial do Município de Juazeiro do
Norte comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico n°. 15/2017-SEDUC cujo objeto é o Registro de preços visando as futuras e eventuais
prestações de serviços de dedetização, desratização, desintetização e descimpinização em todas as áreas internas e externas das escolas da rede pública
municipal do Município de Juazeiro do Nortc/CE. Entrega das propostas: A partir desta data c abertura das propostas: 27/10/2017 às lOhOOrn (horário dc
Brasília) no sítio www.licitacoes-c.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão
de Licitação, sito à Praça Dirceu Figueiredo, S/N° - Bairro Centro. Juazeiro do Norte/Ce. Ivete de Sá Barreto - Pregoeira.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Errata - Pregão Presencial N° 2017.10.05.1-PP. A Comissão de Pregão da Prefeitura
Municipal de Boa Viagem, toma público a Errata do Edital Pregão Presencial n° 2017.10.05.1 - PP, publicado neste Jornal no dia 06 de Outubro de 2017.
Onde se Lê: Unidade Orçamentária: 06.02. Leia-se: Unidade Orçamentária: 06.01. Boa Viagem, CE, 11 de Outubro de 2017. O Pregoeiro.

