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itado do C e* r i - Prefeitura Municipal de Ipuciras - Aviso de Licitação - A Prefeitura Municipal de
ueiras torna público que se encontra à disposição dos interessados, o edital de licitação na modalidade
egio Presencial n* 015/1 7-PP-FMS sessão pública marcada para o dia 39 de março de 2017 is 11:00
iras, cujo o b je to í prestação de serviços de transporte de passageiros para realização de consultas
txaraes médicos em diversos hospitais de Sobral/CE, junto a secretaria de saúde do mnnlefpio de
•ueiras. Referido edital poderá ser adquirido no site: wwtv.tcm.ce.gov.bi/licitncocs e no horário de
1:00 boras as 14:00 horas na saia da Comissão de Licitação, situada no Parque da Cidade José Costa
atos, n* 01, Centro, lpuciras/CE. 16 de março de 2017, Francisco César f a r ias de Aquino -egoeiro.

___________________________________________

itado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Licitaçio - Chamada
jblica N° - 001/2017 - CP. Objeto da Licitação: Chamada Pública visando â aquisição de gêneros
imentioios, oriundos da agricultura familiar, para atender a merenda escolar do Pólo Educacional
! composto por 17 escolas da Sede do Município de Boa Viagem, conforme especificaçíes
intidas no termo de referência e demais anexos. A Prefeitura Municipal de Boa Viagem . Estado do
lará, pessoa Jurídica de direito público com sede na Praça Monaenhor José Cândido. n° 100
antro - Boa Viagem/Ce, inscrita no C N P J de n* 07.963.515/0001-36 e C G F de n» 06920307-5,
ravés da secretaria de Educação, neste ato representada pela Secretária Municipal a Sra. Maria
as Cavalcante Vieira, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no §1° do
t .14 da lei rt* 11 947 de 16 de junho de 2009 e § 1»doart. 24 da Resolução C D /F N D E n* 2 6d e 17
3 junho de 2013. vem realizar Chamada Pública visando à aquisição de gêneros alimentícios,
íundos dá agricultura familiar, para atender a merenda escolar do Pólo Educacional 12 composto
jr 17 escolas da Sede do Município de Boa Viagem, conforme especificações contidas no termo
3 referencia e demais anexos. Os grupos foranais/infòrmais deverão apresentar a documentação
sra habilitação e projeto de venda até as 12h00min do dia 06 de A b ri de 2017, no endereço
jpradtado O s interessados poderão ler e obter o texto integral do ecütaí no Paço da Prefeitura
iunicipal de B t » Viagem, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente ao púbico
as 08:00 às 12:00 horas ou através do site www.tcm.ce.gov.br. Maiores informações poderão ser
btidasalravés do Fone 88 .3427-7001. Boa Viagem/C», 16 de março de 2017._______________

adquirido no site: www.lctn.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 0 8 0 0 horas as 14:00 horas na sala da
comissão de lícilação, situada no Parque da CÜHfflBW W Sta Matos, n * 0 l, Centro - Ipueiras - Ceará -1 6
dc m arç o de 2017 - Francisco César Farias de Aqnino - Pregoeiro.____________________________

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal d c Parambu - Secretaria de I nfraestrutura - A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal á e Parambu, localizada na Rua Juscelino Kubitschek,
85, Centro, toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de CONCORRÊNCIA
PUBLICA N* 21)17.03.17.001-INFRA, cujo objeto é a Contratação de empresa, para execução dos
serviços de pavimentação em pedra tosca cm diversas ruas , conform e PT N° 1025843-21,10258356 0 ,1 0 2 5 8 3 7 -09,1027918-49,1025844-46, para atendim ento a S ecretaria d c infraestrutura e
Desenvolvimento Econômico, do Município de Parambu-CE que nsaiízar-se-á no dia 18.04.2017, is
09h00min. O Referido EDITAL poderá ser adquirido ao endereço acima, a partir da data desta
p u b lic a ç ã o , no h o rá rio d c e x p e d ie n te ao p ú b lico , d e 0 8 :0 0 à s 12 :0 0 h o ras e no s ite
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Parambu-CE; 17 de Março de 2017. Sandra de Menezes Noronha Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota - A vis o de Licitação. A Secretaria de
Adm inistração e Planejamento do Município de Va ijota -C E com unica aos interessados que
estará recebendo até ás09:00:00h d o dia 29 de m arço de 201 7, na sala de reuniões tía
C o m is sã o de Licitação, sito à R ua Artur Ram os, 232, Centro, C e p : 82.255-000. Varjota-CE, a
proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial n* 1503.01/2017
S A P cujo objeto ê a aquisição de material de expediente para atender as necessidades das
Secretarias do Município de Varjota-CE. O edital poderá ser obtido junto à Com issão de
Licitação, no endereço supracitado nos dias úteis das 8:00 h ás 14:00h. Varjota-CE, 17 de
m arço d e 2017. Francisco Falb Lira Lopes -Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tajuçuoca - A viso de Licitação. A comissão de
licitação de Tejuçuoca tom a público para conhecimento dos interessados q u e no próximo dia 30
de M arço às 14:00hs, estará abrindo processo na m odalidade Pregão Presencial sob n*
2017.03.03.01- FMS, cujo objeto é contratação de preslaçao de serviços para manutenção
preventiva e corretiva, com reposição de peças em até 2 0 % . d os equipamentos médicohospitalares e odontológícos das Unidades Básicas de S a ú d e de Tejuçuo ca -CE. na sala de
com issão de lidtação, situada na Rua Mam ede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca nfbrmações: (0 8 5 ) 3323-1287, Horário de 08:00 às 12:00hs . Tejuçuoca, 16 de Março de

2017. Francisco Jo s é de A ra ú jo - Pregoeiro.
stado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Gabinete do Prefeito - Pregão
resencial N° 1703.02/2017 - Tipo: Menor Preço por Lote. A com issão Perm anente de
icitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua P adre Zacarias, n“ 3 3 2 - Centro,
ri (8 8 ) 3443 - 1402, tom a público que se encontra á disposição dos interessados o Edital de
'regão Presenciai N° 1703.02/2017 cujo objeto é a locação de veículo popular motor 1.0,
a pa d d a d e de 05 (cinco) passageiros 04 portas, a r condicionado - sem motorista para ficar a
isposição do Gabinete do Prefeito do Município de Q uix eré -C E, sendo a fase de disputa de
ances n o dia 30/03/2017 a partir das 09:00. Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data
lesta publicação, rio horário de expediente ao público das 0 7:30 á s 13:00, no endereço acima
litado a no portal de licitações do T C M : www.tcrrtce.gov.br/ficitacoes. Quixeré - Ce, 17 de
fiarço de 2017. Jo s é Eucimar de Um a - Presidenta de Comissão de Licitação.

Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de Baturité - Errata de A viso de Resultado de
-icitação. A Prefeitura Municipal de Baturité, através da C om issão de P regão tom a público que
to aviso de resultado d e classificação de amostras das Em presas participantes na lidtação na
modalidade P regão Presencial N° 2017.06.02.08.001/PP, onde se lia: A R Com ercial Serviços
-T D A está Desclassificada para o L O T E 06 porque não apresentou Am ostra e não apresentou
=roposía Adequada: leia-se: a empresa A R Com ercial Serviços L T D A está classificada.

3aturité,16de m arçode2017____________________________________________________________
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal ds Caucaia - Aviso de Licitação - Tomada de Preços
M* 2017.03.44.004: A - Comissão Permanente d e üsítaçâo d » Prefeitura-Municipal de Caucaia,
ocalizada na Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE. toma público que se
ancontra à disposição dos interessados o Edital de Tomada de Preços N* 2017.03.14.001, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de engenharia
consultiva e assessoramento e elaboração, dè acordo com a demanda, de projetos de arquitetura e
engenharia, junto âs Unidades Administrativas do Município de Caucaia/CE, que se realizará no dia
03 de abri de 2pt 7 (03/04/2017 ),á s 98:30hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço
. . . - j B w j j j t (jggfc pubiicaçãòi rio horário de expediente ao público, Caucaia/CE, 16 de
Francisco Pauto Ravy Leite - Presidente da CPL._________________________

______

_____

____

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Qulxafi - Aviso de Licitação. A Comissão de Lidtação
de Quixeré comunica aos interessados que no próximo dia 04 de A b d de 2017, às 09:00 h, estará
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços n*1703.01/2017, cujo objeto 6 a pavimentação em
paralelepípedo, calçadas e sinalização nas Ruas Joaquim Augusto Correia. Rua projetada e Travessa
Manoel Gonçalves, no Conjunto Habitadonaf João Oliveira Um a junto à Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura do Munidpio de Quixeré. O editai oompleto estará à disposição
nos dtes úteis após esta pitoScação, no horário de 07:30 ás 13.00, na sede da Prefeitura na Rua P ad e
Zacarias, 332 - Centro e no portal de Licitações do TCM : www.tcm.ce.gov.br/liciiacoes. Quixeré-Ce. 17
de Março de 2017, José Eucimar d* Lima-Presrdenfe da CPL._________________________________
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos - A viso de Julgamento de
Habilitação e Proposta - Tomada de Preços N* 2017.02J0.001 . A Com issão Permanente de
Licitação comunica, para os fins do art. 109, inciso f, alínea “a" da 8.666/93, que relativamente ao
resultado do julgam ento da docum entação de habilitação da Tom ada de Preços acima
mencionada, foi habilitada as em presas A U D IC O N T A S - Auditoria e Contabilidade L T D A e
C O N T A R H Serviços & Assessoria e m R H & Contabilidade EIFtELI. E m razão do não
com paracim ento de nenhum representante das em presa, e não havendo interposição de
qualquer recurso quanto a habilitação da licitante, fòi aberta a sua proposta de preço onde fora
analisada e considerada vencedora a em presa Ç O N T A R H S erviço s S Assessoria em R H &
Contabilidade EIREL1 por ter apresentado menor preço global no valor de R J 63.000,00
(sessenta e três mfl reais). Fernando França Silveira - Presidente da CP L.

Estado do Céará - Prefeitura Municipal de Morrinhos - A viso da Licitação - Tomada de
Preços N* 2047.03.14.002. Objeto: Contratação de uma S o d e d a d e de Advogados para prestar
serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica de defesa da Secretaria de Saúde, Administração e
Finanças e Secretaria de Educação do Munidpio de Morrinhos/CE, junto à Justiça do Trabalho,
abrangendo recursos ao Tribunal Regional da 7* R e g iã o -TR T 7* e Tribunal Superior do TrabalhoT S T . que se realizará no dia 04 de Abril de 2017 (04/04/2017), às 09:00hs. Referido E D IT A L poderá
ser adquirido a partir da data desla pubücaçâo, no horário de expediente ao público Fernando

FrançaSiíveira-PresidentedaCPL. .______________________________________________
;
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horas, estará abrindo lid u ç á o na modalidade Pregão Presencial IN* 2017.63.10/01, enjo o obje
aquisição dc oxigénio p a ra aten d em * necessidades da secretaria m unicipal de saád e d o mnn
de C aririaço-C E . o edital completo estará á disposição dos interessados nos dias úleis apó
publicação no horário de 08:00 horas ás 12.-00 horas, no endereço da prefeilura na rua Parque Ri
Paraiso S/N, Caririaçn/CE C arlriaça -C E , em 17 de março de 2017. José Lenos Bessa B at

Pregoeiro Oficial._______________________________________________________________
Estado do C ea rá - Prefeitura Municipal de Milagres - Aviso dc Licitação 2017.03.14.1X11 - Pregão Presencial N* 005/2017 - O município de Milagres, através da Cor
permanente de licitações, localizada na rua Presidente Vargas, a®: 200, Centro, CEP: 63.251
Milagres/CE, tom a público para conhecimento de todos que n o dia 29 de março de 2017, ás 09:00
estará recebendo envelopes de proposta de preços e babililnção para a licitação do objeto contratar

serviços especializados na locação de sistemas informatizados de administração pública r
prefeitura mnnicipal de M ilagres/CE e suas unidades gestoras. Maiores informações poder
obtidas na prefeitura mimicipal das 07h30min ás 12<10 horas. M ilagres/CE, 16 de março de 2017 Aponlsia Féiix dos Santos Ribeiro - Presidenta da Comissão de Licitações._____________________
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jijoca da Jericoacoara - Aviso de Licitar
Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericcacoara/CE, torna público que realzará a licitaç
modalidade abaixo discriminada, ergo certame será regido peia Lei Federal n.* 8.666/93 t
alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e demais legislação correlata. Tomada de P
N* 2017.03.08.d1/TP. Processo Administrativo: 2017.03.06.01/TP. Objeto: contrataçi
empresa especializada na execução de obras e servlçoe de engenharia conoementes à ges
rede de iluminação púbica do Município de Jijoca, incluindo os serviços de tetegestão, otx
amplaçáo, reforma, melhoria e efidenlzação, abrangendo o fornecimento de mão de obra, ms
e equipamentos. Data de Reaüzaçãa 04 de abril de 2017. Horário de Inído do Credenciar
09:00heras. Formulação de consultas e obtenção do etftal: Endereço: Rua José B ias, 397 - C
Jijoca de Jericoaooara - Ceará - Brasil. C E P : 62.593-000 - licitacaopmjj@gmalt.com. Hora
Atendimento: s e gm da à sexta-feira, de 8 às 12 horas. Jijoca de Jericoacoara/CE, 18 de mar

2017. Atendosamente, Francisco Ary Leite Pereira Filho-Presidenteda CPL.___________
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da Irauçuba - Aviso de Licitação - Pregão Presenc
2017.03.10.02. A Prefeitura Municipal de Irauçuba comunica aos interessados que fará n
lidtação na modalidade Pregão Presencial de N”. 2017.03.10.02. do tipo menor preço (P or Lotr
a Aquisição de Géneros Alimentícios, destinados as diversas Secretarias da Prefeilura Munia
irauçuba, com data de abertura para o dia 30 de março de 2017, às 09h00min, na sede da Pre
Municipal de Irauçuba. na Av. Paulo Bastos, N* 1.370 - Centro. irauçuba-CE. 16 de março de
Mais Informações peio telefone: 88/3635.11.33. Angela Maria Poro leu Rodrigues - Pregoeira

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo. Pri
Termo Aditivo ao Contrato n* 29.02.004/2016 -Pregão Presencial N° 01.22.001/2016. C
contratação deem presa para executar os serviços de manutenção e assistência técnica prev
e correliva dos equipamentos do Centro de Especialidades O dontdógicas Manoel Inácio
junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo S an to -C E. O presente termo I*
finaidade a alteração da cláusula quarta do contrato inicial, proirogando por mais 01 (u m )
partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na
8.666/93 a alterações posteriores, mediante interesse público A s partes ratificam todas a s <1
cláusulas do contrato inicial. Date da assinatura: 24 de fevereiro de 2017.

Estado do Ceerá - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Anui
dá Prefeitura Municipal d e Porteiras/CE, no uso de suas atribuições li
conhecimento dos interessados, que foi Anulado o Processo Licitai
Presencial tombado sob o n* 2017.03.02.1 conforme a R ecom endag,
Publico do Estedo do Ceará, através da Procuradoria d e justiçada
Maiores informações á R ua Mestre Z uca n° 16, no horária de 08:0fFàs IZjjpph
(88)3557-1254 (R-211). Porteiras/CE, 16 de março de 2017. AfexandteLai

Pregoeira Oficial do Município._____________________________ 3?
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Catunda - A viso de L iíH
Prefeitura-Municipal de Catunda, toma público que se encontra a disposição c
Pregão Presenciai 014/2017/PP Objeto: Locação de sistemas paráé^ rotiru
e fmanoetras das diversas unidades gestoras da Prefeitura Municipàf de <
menor preço por lote, com abertura prevista para o dia 30 de março de 2017, às 09h00n
saia da Comissão de Licitação, localizada na roa Vila Nau, n* 715. Centro. Catúrida - C E . C
completo estará à disposição nos dias úteis a|xise«ia publicação, n0 horário de Ó8h as '
endereço acima ou através do site: wwwtcm.ce:gov.br/licitacões/ mais infcrmaçõe:
Telefone: (88) 3686,1 032, Catunda, 16 de m «ty o d »2 0 1 7 . Elias Melo U m « i Pregoeiro.
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TV SHOW BRASIL S.A.
CNPJ: 23.592.140/0001-00
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de são reconhecidos no resultado, exceto quando correspondem
tribunais. 2.11. Benefícios a empregados. Planos de contribuição definida. registrados em “Outros resultados abrangentes”, ou direta:
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego patrimônio líquido, caso em que também são reconhecidos em “Cytrps
sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido. Quando
separada (Fundo de Previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização inicial de
construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições uma com binação de negócios, o efeito fiscal é considerado na
aos planos de pensão de contribuição definida são registradas como contabilização da combinação de negócios. Os montantes de IRPJ e
despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante CSLL diferidos ativos e passivos são compensados somente quando há
os quais serviços são prestados pelos empregados. Benefícios de curto um direito exequível legal de compensar os ativos fiscais contra os
prazo a em pregados. O brigações de benefícios de curto prazo a passivos fiscais e/ou quando o IRPJ e a CSLL diferidos ativos e passivos
empregados são mensuradas em uma base não descontada e registradas se relacionam com o IRPJ e a CSLL com a mesma autoridade tributária
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo sobre a entidade tributável em que há intenção de liquidar os saldos em
6 reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação uma base líquida. 3. Julgamentos. F,stimativas e Premissas Contábeis
cm dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Sociedade Significativas. Julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras
tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em virtude da Sociedade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas
de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas,
estimada de maneira confiável. 2.12. Tributação. A despesa com imposto ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes e
de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes alocações dos valores justos na aquisição de negócios, na data-base das
e diferidos, a) Impostos correntes. A provisão para imposto de renda e demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas
contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro e estimativas poderia levar a resultados que requeiram ajustes ao valor
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e
porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros premissas. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de estim ativas futuras e outras im portantes fontes de incerteza em
forma permanente. A provisão para imposto de renda e contribuição estimativas nas datas dos balanços, envolvendo risco significativo de
social é calculada com base na alíquota vigente no fim do exercício, b) causar um ajuste relevante no valor contábil dos ativos e passivos no
Impostos diferidos. O IR e a CS diferidos (“impostos diferidos”) são próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Provisão para
reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada exercício créditos de liquidação duvidosa. Foi constituída com base na análise da
entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações idade das contas para os saldos dos clientes que possuem pelo menos uma
financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do fatura com atraso superior a 90 dias, sendo considerada suficiente pela
lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Administração para cobrir eventuais perdas na realização desses créditos.
Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas Vida útil dos bens do imobilizado. A Sociedade revisa a vida útil estimada
as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são dos bens do imobilizado periodicamente. Durante o exercício, a Sociedade
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas não identificou fatores que alterassem a estimativa de vida útil dos
quando for provável que a Sociedade apresentará lucro tributável futuro equipamentos. Imposto de renda diferido. IR diferido ativo é reconhecido
em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis para todos os prejuízos fiscais e outras diferenças temporárias não
possam ser utilizadas. Os impostos diferidos ativos ou passivos não são utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável
reconhecidos sobre diferenças temporárias resultantes de ágio ou de disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos fiscais e
reconhecimento inicial (exceto para combinação de negócios) de outros outras diferenças temporárias. Julgamento significativo da Administração
ativos e passivos em uma transação que não afete o lucro tributável nem é requerido para determinar o valor do imposto de renda diferido ativo
o lucro contábil. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros
revisada no fim de cada período de relatório e, quando não for mais tributáveis futuros. Provisão para nscos tributários, eiveis e trabalhistas.
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir A Sociedade reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e
a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
pelo montante que se espera recuperar. Impostos diferidos ativos e evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões
nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no fim de cada são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
período de relatório ou quando uma nova legislação tiver sido circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de
substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em
e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na novos assuntos ou decisões de tribunais.
qual a Sociedade espera, no fim de cada exercício, recuperar ou liquidar
João Adilson Peixinho da Silva
o valor contábil desses ativos e passivos. Os impostos correntes e diferidos
Contador - CRC.: 1SP189296/0-9
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Estado do Ceara Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Licitação - C ham ada Publica N° - 0 0 1 / 2 0 1 7 - CP. Objeto da Licitação:
r í------------lamada Pública!
------visando à aquisição de gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar, para atender a merenda escolar do Pólo Educacional
12 composto por 17 escolas da Sede do Município dc Boa Viagem, conforme especificações comidas no termo dc referência c demais anexos. A
ircleitura Municipal de Boa Viagem, Estado do Ceará, pessoa Jurídica de direito público com sede na Praça Monsenhor José Cândido, n" 100
Centro - Boa Viagem/Ce, inscrita no CNPJ de n° 07.963.515/0001-36 e CGF de n“ 06920307-5, através da secretaria de Educação, neste ato
representada pela Secretária Municipal a Sra. Maria Dias Cavalcante Vieira, no uso de suas prerrogativas legais e considerando 0 disposto 110 § 1“ do
art.14 da lei n‘‘ 11.947 de 16 de junho de 2009 e § Io do art. 24 da Resolução CD/FNDE n” 26 de 17 de junho de 2013. vem realizar Chamada Publica
visando à aquisição de gêneros alimenticios, oriundos da agricultura familiar, para atender a merenda escolar do Pólo Educacional 12 composto por
17 escolas da Sede do Município de Boa Viagem, conforme especificações contidas no termo de referencia e demais anexos. Os grupos formaisM[
informais deverão apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda até as !2h00min do dia 06 de Abril de 2017, no endereç®
supracitado. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do editai no Paço da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, a partir da publicaçã®
deste aviso, no horário de expediente ao público das 08:00 ás 12:00 horas ou através do site www.tcm.ce.gov.br. Maiores informações poderão s e ||
obtidas através do Fone 88.3427-7001 Boa Viagem/Ce, 16 de m arço de 201 7.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°
2017.02.23.01-PMI-DIVERSAS - Cujo OBJETO é a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal
(SMP) em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de 200 (Duzentas) linhas telefônicas digitais (voz), conforme especificações
constantes do Termo de Referência e seus anexos, no âmbito de diversas Secretarias do Município de Iguatu-CE. CREDENCIAMENTO E
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS: Dia 30 de Março de 2017, a partir das 09h. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Av. José
Holanda Montenegro, S/N°, Veneza. Iguatu-CE, 15 de Março de 2017. Leonardo Souza de Freitas - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de A balara - E xtrato de C ontrato - Dispensa de Licitação n° 2017.03.10.1. Partes: o Município
de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde e a pessoa Maria Ronicleide Torres Mariano. Objeto, locação de imóvel destinado ao
funcionamento de um ponto dc apoio do Programa Saúde da Família, PSF- Maria de Lourdes de Jesus através da Secretaria Municipal de Saúde. Valor
Total do Contrato: RS 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). Vigência Contratual: até 31 dc dezembro de 2017. Signatários: Ana Relva Tavares
Dantas e Maria Ronicleide Torres Mariano. Maiores informações, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das
Neves, n" 70 - Centro - Abaiara/CE. no horário de 08:00 ás 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3558-1254
A baiara/C E , 16 de M arço de 2017, João Verissimo de M orais Neto -- Presidente da Com issão Perm anente de Licitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

AVISO DL RETIFICAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 2017.02.03.002

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N*. 2017.03.13.01

A pregoeira toma público e comunica aos interessados, que
fará realizar a licitação abaixo especificada: Processo N°:
2017.02.03.002. Modalidade: Pregão Presencial N° 2017.02.03.002.
Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: contratação de serviços dc
locação de concentradores de oxigênio, oxímetro de pulso, BIPAP
com frequência respiratória, ventilador mecânico, CPAP com base dc
umificação. aspirador de secreção e cama hospitalar manual para
atender as necessidades da secretaria de saúde do município, con
forme especificações contidas no Anexo 1 do Edital. Data de Aber
tura Hora: Dia 04 de Abril de 2017, às 09:00 horas. Local: Sala da
Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Severiano
Morei, s/n - Centro - Camocim/CE. Informações: Os interessados
poderão obter na Comissão de Licitação, situada na sede da Prefeitura
Municipal de Camocim, localizada na Praça Severiano Morei, s/n Centro - Camocim/CE, informações detalhadas, cópia do edital e os
formulários necessários à apresentação das propostas, durante o pe
ríodo das 8:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta-feira.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni
cipal de Cariús comunica aos interessados que fará realizar licitação
em sua sala, na Prefeitura Municipal de Cariús, localizada na Rua
Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - CE, às 08:00 hs do dia 17
de abril de 2017, Sessão de recebimento dos documentos de Ha
bilitação e Propostas para a Concorrência Pública N°. 2017.03.13.01,
tipo - menor preço, destinada a Contratação de pessoa jurídica apta a
executar os serviços de ampliação, recuperação e construção dc es
colas da rede pública de ensino, junto a Secretaria de Educação do
Municipio de Cariús. O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão
de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30
às 11:30 horas. Informações pelo fone (0xx88) 3514-1219.

PKEGÃO PRESENCIAL N* 2G17.O3.t3.0Hl

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Retificação do Aviso de Resultado de Licitação, publicado
no DOU dia 10/03/17, pág. 149 - Seção 3. A Prefeitura Municipal de
Baturité, através da Comissão de Pregão toma público que no aviso
de resultado de classificação de amostras das Empresas participantes
na
licitação
na
modalidade
Pregão
Presencial
N°
2017.06.02.08.001/PP, onde se lia: A R Comercial Serviços LTDA
está Desclassificada para o lote 06 porque não apresentou Amostra e
não apresentou Proposta Adequada; leia-se: a empresa A R Comercial
Serviços LTDA está classificada.
Baturité • CE, 16 de março de 2017
HISADORA MARIA PAIXÃO DA SILVA
Pregoeir«

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
AVISO DF. ALTERAÇÃO
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa
Viagem, através do presente aviso, alterar o edital do Pregão Pre
sencial N° 2017.03.08.2- PP, publicado no DOU dia 09/03/2017, pág.
139 - Scção3, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para
atender a merenda escolar do pólo educacional 12 composto por 17
escolas da Sede do Município dc Boa Viagem, conforme espicificaçòcs contidas no termo de Referência em Anexo, vem comunicar,
que foi procedida a seguinte alteração do item: 1.2. Desta forma fica
alterado o edital conforme acima e ratificadas as demais informações
nela contidas. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do
edital no Paço da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, a partir da
publicação deste aviso, no horário de expediente ao público das 08:00
às 12:00 horas ou através do site www.tcm.ce.gov.br
Boa Viagem - CE, lò de março de 2017.
RAFAELA DE SOUSA SANTOS

A pregoeira toma público e comunica aos interessados, que
fará realizar a licitação abaixo especificada: Processo N°:
2017.03.13.001. Modalidade: Pregão Presencial N° 2017.03.13.001.
Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: aquisição de medicamentos
destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde
do Município de Camocim - CE. Conforme especificações contidas
no Anexo I do Edital. Data de Abertura Hora. dia 30 de março de
2017, às IlhOOmin. Local: Sala da Comissão Permanente de Li
citações, localizada na Praça Severiano Morei, s/n - Centro - Ca
mocim/CE. Informações: Os interessados poderão obter na Comissão
de Licitação, situada na sede da Prefeitura Municipal dc Camocim,
localizada na Praça Severiano Morei, s/n - Centro - Camocim/CE,
informações detalhadas, cópia do edital e os formulários necessários à
apresentação das propostas, durante o período das 8:00 as 12:00
horas, de segunda a sexta-feira.

Pregoeira
SO CHAMADA PUBLICA N° 1/2017- CP

Objeto da Licitação: Chamada Pública visando à aquisição
e gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar, para atender
"merenda escolar do Pólo Educacional 12 composto por 17 escolas
da Sede do Municipio dc Boa Viagem, conforme especificações con
tidas no termo de referência e demais anexos. A Prefeitura Municipal
de Boa Viagem, Estado do Ceará, pessoa Jurídica de direito público
com sede na Praça Monsenhor José Cândido, n° 100 - Centro - Boa
Viagem/Ce, inscrita no CNPJ de n° 07.963.515/0001-36 e CGF de n°
06920307-5, através da secretaria de Educação, neste ato representada
pela Secretária Municipal a Sra. Maria Dias Cavalcante Vieira, no uso
de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no §1° do
art.14 da lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009 e § Io do art. 24 da
Resolução CD/FNDE n° 26 de 17 de junho de 2013, vem realizar
Chamada Pública visando à aquisição de gêneros alimentícios, oriun
dos da agricultura familiar, para atender a merenda escolar do Pólo
Educacional 12 composto por 17 escolas da Scdc do Municipio de
Boa Viagem, conforme especificações contidas no termo de refe
rencia e demais anexos. Os grupos formais/informais deverão apre
sentar a documentação para habilitação e projeto de venda até as
12h00min do dia 06 de Abril de 2017, no endereço supracitado. Os
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital no Paço da
Prefeitura Municipal de Boa Viagem, a partir da publicação deste
aviso, no horário de expediente ao público das 08:00 às 12:00 horas
ou através do site www.tcm.ce.gov.br. Maiores informações poderãd
ser obtidas através do Fone 88.3427-7001.
Boa Viagem-CE. 16 de março de 2017.
MARLA DIAS CAVALCANTE VIEIRA_
Secretária Municipal de Edue»

Camocim-CE. 16 de março de 2017.
FRANCISCA MAURINEIDE CARVALHO DE
ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
AV ISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL V 8/2017'FME/PP

O Pregoeiro comunica aos interessados que no próximo dia
30 de março dc 2017, às 14h, estará abrindo Licitação na Modalidade
Pregão Presencial N° 008/2017/FME/PP, cujo Objeto é a Prestação de
serviços técnicos de consultoria e assessoria ao Sistema Municipal de
Educação, na área de planejamento, monitoramento e controle fi
nanceiro junto a Secretaria de Educação do Município de CaridadeCE, conforme Anexo 1. O Edital poderá ser examinado perante a
Comissão de Licitação no endereço: Rua Dr. Plácido Pinho, S/N°,
Secretaria de Finanças-Caridade-CE, a partir da publicação deste Avi
so, no horário das 08h às 12h e no Site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00.006.2017-SRP

O Pregoeiro do Municipio dc Chaval/CE toma público para
conhecimento dos interessados que no próximo dia 30 de março de
2017 às 09:00 horas, na sede da Comissão, localizada na ma Tenente
Manoel Olímpio, S/N - Centro - Chaval/CE, estará realizando li
citação, na modalidade Pregão Presencial N° 00.006/2017-SRP que
tem como objeto seleção de melhor proposta para registro de preços
visando futuras contratações de serviços especializados a serem pres
tados na manutenção mecânica, preventiva c corretiva, incluindo a
reposição de peças, nos veículos das diversas Secretarias do Mu
nicípio de Chaval/CE, conforme especificações contidas no Termo de
Referência constante no Edital, o qual encontra-se disponível no en
dereço acima, no horário de 07:00H às 13:00H e no site
www.tcm.ce.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL N* 04.002/2017 - PP

O Pregoeiro de Chaval - CE - toma público para conhe
cimento dos interessados que, no próximo dia 30 de Março dc 2017
às 11:00hs, na Sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de Chaval,
localizada na Rua Tenente Manoel Olimpio, S/N, Centro, Chaval CE, estará realizando Licitação, na Modalidade Pregão Presencial,
cujo Objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados em assessoria em planejamento tributário, pa
ra levantamento de dados, apuração de valores e recuperações de
possíveis créditos a título de contribuições indevidas ou pagas a
maior pelo Município de Chaval/CE. tudo conforme especificações
contidas no Termo de Referência constante do anexo I do presente
edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de
07:00hs às 13:00hs.
Chaval - CE, 16 de Março de 2017
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO

PREGÃO PRESENCIAL N* 7/2017/FG/PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

O Pregoeiro comunica aos interessados que no próximo dia
30 dc março de 2017. às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade
Pregão Presencial N° 007/2017/FG/PP, cujo Objeto é a Aquisição de
lanches, refeições prontas, coffec break, caldos, nas especificações
constantes no Termo de Referência para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Caridade-CE. O Edital poderá ser exa
minado perante a Comissão de Licitação no endereço: Rua Dr. Plá
cido Pinho, S/N°, Secretaria de Finanças, Caridade-CE, a partir da
publicação deste aviso, no horário das 08h às 12h e no Site:
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

AVISO DÊ LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.63.14.1

Caridade-CE. 16 de março de 2017.
RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR

AVISO DF. LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL V 2017.03.16.1- PP
A Pregocira da Prefeitura do Município de Boa Viagem toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo
dia 29 dc Março de 2017, às 09:00hs, na Sede da Prefeitura, lo
calizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100, Centro - Boa Via
gem /CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial,
critério de julgamento Menor Preço, tombado sob o n° 2017.03.16.1 PP. com o seguinte objeto: contratação dos serviços de locação de
veículos diversos de interesse das Unidades Administrativas do Mu
nicípio de Boa Viagem, conforme termo de referência em anexo, o
qual encontra-se na integra na Sede da Comissão de Licitação, no
endereço supracitado, fone: (88) 3427.7001, no horário dc atendi
mento ao público de 8:0üh às 12:00h ou no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Cariús - CE, 15 dc Março dc 2017.
RELDEMBERGUE POSSIDÔNIO DE LACERDA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI, N" 2017.03.10,01

O Pregoeiro da Prefeitura municipal de Caririaçu comunica
aos interessados que no próximo dia 30 de março de 2017, às
09:00hs. estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N°
2017.03.10.01, cujo o objeto é a AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PA
RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. O edital
completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta
publicação no horário de 08:00hs às 12:00hs, no endereço da Pre
feitura na Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririaçu - Ceará.

Boa Viagem - CE. 16 de Março de 2017.
RAFAELA DE SOUSA SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/aulenücidadeJTtml,
pelo código 00032017031700157

Caririayu-CE, Em 16 de Marco de 2017.
JOSÉ LENOS BESSA BATISTA

A Pregoeira do Município do Crato/CE toma público para
conhecimento dos interessados que, neste dia 29 de Março de 2017 à.s
08:00 horas, na Sede da Comissão de Licitações localizada no Largo
Júlio Saraiva, s/n Bairro Cenuo - Crato/CE. estará realizando sessão
ara recebimento c abertura dos envelopes com documentos ^dc hailitação e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE O edital e seus
anexos cncontram-sc disponíveis no endereço acima, das 08:00 às
14:00 horas.
Craiç-CE. 16 de Março de 2017
VALÉRIA DO CARMO MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI. N° 2017.(13.08.1

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Deputado Irapuan
Pinheiro - toma público para conhecimento dos interessados, que no
próximo dia 30 de Março dc 2017, às 08:00hs, na Sede da Prefeitura,
localizada na Avenida dos Três Poderes, n° 75 - Centro - Deputado
Irapuan Pinhciro/CE, estará realizando licitação na modalidade Preão Presencial, critério de julgamento Menor Preço, tombado sob o n°
017.03.08.1,
com o seguinte objeto: contratação de serviços de as
sessoria e consultoria especializada na recuperação de possíveis cré
ditos, em detrimento de pagamentos a maior, com a concessionária de
energia elétrica no âmbito administrativo e judicial junto a Secretaria

Documento assinado digitalmente conforme MP n! 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

