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DECRETO N°32.131, de 20 de janeiro de 2017.
DISPÓE SOBRE A VEDAÇÃO DE
DESPESASPÚBUCAS COM EVENTOS REL<\CIONADOS AO CARNAVAL00 ANO DE 2017.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições
conferidas pelo art.Bâ, inciso XXI, da Constituição Estadual, e
considerando a necessidade de se priorizar a realização de gastos públicos
que se destinem a áreas com problemas recorrentes no âmbito estadual,
de atendimento emergencial, afetando mais diretamente a vida da
população cearense, DECRETA:
Art. 1° Fica vedada, no ano de 2017, a realização por órgãos e entidades
estaduais de despesa pública ou de repasse de recursos a beneficiários
com finalidade de patrocínio e de apoio a eventos festivos relacionados
ao carnaval.
Parágrafo único. A vedação disposta no "caput" não se aplica a despesas
relacionadas a atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema Estadual
de Cultura - SIEC, de que trata a Lei 0°13.811, de 16 de agosto de 2006.
Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 20 de janeiro de 2017.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

FSC

MISTO

DO ESTADO
Caderno Único

Art. Io Fica acrescido ao Decreto n"27.95I , de 10 de outubro de
2005, o art.6°-A, com a seguinte redação:
"Art.6°-A. Não se encerra a etapa do diferimento do pagamento
do ICMS na hipótese em que a sociedade empresária beneficiária
do FOI, fabricante de equipamento utilizado na geração de energia
eólica:
I - ceder, em comodato, bens do ativo imobilizado para empresa
do mesmo segmento econômico, também beneficiária do FDI,
desde que tal operação não modifique a essência da atividade
industrial da sociedade empresária comodante e comodatãria;
fi - realizar operação de saída de mercadoria decorrente de
produção própria, nos casos em que a operação subsequente seja
amparada por isenção ou não incidência do imposto nos termos
da legislação tributária." (NR)
Art.2° ficam convalidadas as operações de que trara o inciso li
do art.6°-A do Decreto n"27.95I , de 2005, acrescido pelo art. I° deste
Decreto, praticadas em data anterior à publicação deste Decreto.
Art.3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 20 de janeiro de 2017.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR 00 ESTADO DO CEARÁ
João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
Vivian Nicolle Barbosa de Alcântara
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

*** *** ***
DECRETO N"32.132, de 20 de janeiro de 2017.
AllERA O DECRETO N"27.951, DE
]0 DE OUTUBRO DE 2005. QUE
DISPÕE SOBRE O PROGRAMADE
DF.SENVOLVll\1EN1ODA CADElA
PRODUTIVA GERADORA DE
ENERGIA roUCA (pROEÓUCA).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos IV e V do art.88 da Constituição Estadual, e;
CONSIDERANDO a necessidade de promover ações de ajuste na
legislação estadual voltada para o fortalecimento de indústrias de energia
eólica no Estado do Ceará, CONSIDERANDO a necessidade de promover
permanentes ajustes na legislação, de forma a adequar o tratamento
tributário aplicado às indústrias de energia eólica sediadas neste estado às
situações fáticas inerentes ao processo industrial, DECRETA:

-"':':';- '. ,
:~~ ... ~.

*** *** ***
DECRETO N°32.133, de 20, de janeiro de 2017.
DELEGA COMPETÊNCiA PARAO
AlO QUE INDICA. E DÁ OUTRAS
PORVIDÊNCIAS,
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o art.88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, e
considerando o disposto no art.2°, parágrafo único, da Lei n015.818 de
27 de julho de 2015, DECRETA:
Art.I' - Fica delegada ao Secretário titular da Secretaria do Planejamentoe
Gestão a competênciapara subscreveros contratosde promessa de compra e
venda e as respectivasescrituras públicasde compra e venda dos imóveis do
patrimônio do Estado arrematados nos Leilões n"20160001e 20160002, dc
responsabilidadeda referida Secretaria, conforme indicaçãOaOO1)(0:
I - imóveis arrematados no Leilão 0"20160001:

Imóvel

Endereço

Arrematante

06
16
42
43
44
45

Rua Ilha Brava, 145P, Serrinha, Fortaleza-Ce
Rua Evilásio Almeida de Miranda, 485, Água Fria, Fortaleza-Ce
Rua Antônio Pedro Benevides, 85, Centro, Mombaça-Ce
Rua Coronel José Aderaldo, 319, Centro, Mombaça-Ce
Rua Antônio Pedro Benevides, 106, Centro, Mombaça-Ce
Rua Coronel José Adcraldo, sln°(Prédio Comercial), Mombaça-Ce

Carlos Vieira de Avelã
Manoel Soares Bandeira
Marta VerônicaPedrosa Mota Sá
Rafael Sá Marques
Saulo Pinheiro e Sá
Tertuliano Soares e Sá Neto

Valor
135.000,00
26.000,00
90.000,00
155.000,00
145.000,00
117.450,00

11- imóveis arrematados no Leilão n"20160002:
Imóvel

Endereço

Arrematante

07
12
28
29
32
34

Rua San Diego 015, Caucaia-Ce
Rua Alfredo Mamede, 777, B1.K, Apt"202, Res. Monte Rey, Fortaleza-Ce
Rua Antônio Ângelo, sinO,Penaforte-Ce
Rua Nossa Senhora do Socorro, siDO,Penaforte-Ce
Rua Alfredo Mamede, 777,81. X Apr' 201, Rcs. Monte Rey,Fortaleza-Ce
Fazenda Feitor localizada na cidade de Guaratinguetá-Sâo Paulo

Raimundo Celestino de Souza
José Hugo Ferreira Lobo
Avelar Pereira Angelo
Avelar Pereira Angelo
Uencs Pereira de Melo
AF2 Filippo Construtora LTDA e
Village Santana Empreendimentos

l.mobiliários LTOA

Art.2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a contar de 13 de setembro de 2016;

Valor
77.000,00
59.500,00
25.000,00
20.000,00
59.500,00
6.200,000,00
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Estado do Ceará - Câmara Municipal de Bebe ..ibe - Aviso de Licitação. A Câmara Municipal de Beberibe, através da ~~~~~~j~.~~~~~~E
de Licitação de Pregão, mediante Pregoeira designada, toma público para conhecimento dos interessados, que no dia 03 de
10:00 às 10:15 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, realizará o Credenciamento, e que às 10:30 horas, dará
Presencial N° 002/2017, cujo objeto é a aquisição de combustível, tipo gasolina comum e diesel para a frota de veículos próprios ""'l""''''uv,
Câmara Municipal de Beberibe/CE. Tipo Menor Preço por Item. Maiores informações pelo telefone (OXX85) 3338-L022 / (OXX85)
ou no endereço da Câmara Municipal de Beberibe, sito à Av. Maria Calado, SIN, Centro, Beberibe, no horário de 08hOOminàs 12hOOmin.
- CE., 23 de janeiro de 2017. Alexandra Paula de F..ança - Pregoeira,

*** *** ***
E.stado do Ceara - Câmara Municipal de Beberibe -Aviso de Licitação. A. Câmara Municipal de Beberibe, através da Comissão Permanente
ae. Licitação de Pregão, mediante Pregoeira designada, toma púl5ljeo para conhecimento dos inferessados, que no dia OJ de fevereiro de 2017, das
08:00 às OS:15 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, realizará o Credenciamento, e que às 08:30 horas, dará início ao Pregão
Preseucial N° 001/2017, cujo objeto é- a 10cação de dois veiculos, sem motorista, para a Câniara Municipal de Beberibe em tempo integral. Tipo
Menor Preçoper Lote. Maiores informações pelo têIefone (Q_XJ(SS)33:3S'-I022 / (OXXS5) 3338-J045, 'Ou no endereço da Câniara Municipal de
Beberibe, sito à Av. Maria Calado, SiN, Centro, Beberibe, no horário de OShOOminàs 12b.00mln. '8eberibe - CE., 23 de jane.iro de 2017.
Alexandra Paula de França - Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura M.unicipal de Po..tei r as - Aviso de Julgamento - Pregão n", 2017.01.09.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Municipal de Porteiras/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, !lue fora concluído o julgamento
referente ao certame licitatório na modalidade P regão n". 2017.01.09.], sendo o seguinte: Empresa Vencedora: lcone - Comercio e Distribuição
- ME, vencedora junto ao lote I, sendo a referida empresa declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório.
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua - Mestre Zuca, n". L6 - Centro, Porteiras/CE, no horário de 08:00 às 12:00
horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3557-1254. Porteins/CE,
23 de janeiro de 2017. Alexandre Lau ..cntino
Beze r r a - Pregoeiro Oficial do Município.

*** *** ***
Estado do Cearã - P..efeitu r a Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Extrato da Ratiflcação - Dispensa de Licitação N° 003/2017.
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de contabilidade pública na execução orçamentária, financeira e patrimonial, junto as
diversas Secretarias do Município de Jijoca de Jericoacoara/CE. Contratada: CONASP - Contabilidade Assessoria e Processamento S/S LIDA. Valor:
R$ 106.500,00 (Cento e seis mil e quinhentos reais). Fundamento: art. 24, TV da Lei 8.666/93. Ratificação em 19/01/2017. Jose Edmar Br aga
Car-neiro Junio r - Secretário de Finanças; Tony Tbiago Souza Ferreira - Secretá r io de Educação; Joila Car-neiro Mesquita Mororõ
- Secretária de Saúde; Muia Rosilene de Oliveira - Secretâría do Trabalbo e Ação Social. Jijoca de Jericoacoara/CE,
19 de janeiro
de 2017. Fr ancisco Ary Leite Pereira Filbo - P residente da CPL.

*** *** ***
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Estado do Cea ..á - Prefeitura M.unicipal de Ipaumirlm. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de lpaumirirn/Cli,
localizada na Rua Cel, Gustavo Lima, n° 320, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Preços
N° 2017.01.23.02, cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de assessoria técnica em elaboração de projetos, encaminhamentos e
acompanhamentos das prestações de contas dos recursos oriundos das esferas Estadual e Federal, junto à Prefeitura Municipal de lpaumirim/CE,
conforme especificações constantes do anexo I, parte integrtante deste processo, que realizar-se-á no dia 09/02/2017, às 08:00 hs. Referido edital
poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das OS:OObs.às 12:00 hs.
lpaumirim - Ce, 23 de janeiro de 2017. José Lívio Almeida Mo r eir a - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Nova Russas. A Comissão de Licitação localizada na Rua Pe. Francisco Rosa, 1388, Centro,
comunica aos interessados que no dia 09 de fevereiro de 2017, às 09:00 horas, abrirà licitação na modalidade Tomada de Preços N° GM-TP003/
17, cujo objeto é Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos especializados para o assessoramento e consultoria
jurídica no acompanhamento de processos em segunda instância nos âmbitos Administrativos (Tribunais de Contas: TCU, TCE e TCM-CE) e
Judicial (TJCE, Justiça Federal, TRF5, TRT, TST, STJ e STF) de interesse do Município de Nova Russas. O edital poderá ser retirado na Comissão
de Licitação, no endereço acima, no horàrio de expediente ao público de 08:00 às 14:00h. Nova Russas/CE, 24 de janeiro de 2017. Paulo
Sé ..gio Andrade Bonfim - P ..esidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - l'..
efeitura de SQlonópole - Aviso de Adiamento da Licitªção - Tomada de Preços nO2017.01.05.01. O Presidente da
Comissão Permanente de Licitação do Município de Solonópole toma público, para conhecimento dos interessados que a Tomada de P..eços N°
20J7.01.05.01, marcado para o dia 27 de janeiro de 2017 às 09:00h, na sede da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Solonópole,
localizada à Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole-CE, cujo objeto é a contratação de empresa apta a prestar serviços de assessoria e
consultoria jurldica em diversas ãreas junto à diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Solonópole - Ceará. Fica adiado para o dia 09 de
fevereiro de 2017, às 09:00h devido a mudanças no edital, o qual encontra-se a disposição no endereço acima, no horãrio de 08:00 às 12:00. Tulio
Mucos Bnun Neto. O P ..esidcnte.

*** *** ***
Estado do Cea ..á - Prefeitura Municipal de Paracu.ru - Governo Municipal. A Prefeitura Municipal de Paracuru, por meio de seu Pregoeiro,
toma público aos interessados a abertura do Pregão Eletrônico N° 2301.0J/2017-GM, cujo objeto é a Locação de veículos destinados às Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal de Paracuru-CE. Inicio do Acolhimento das Propostas: 24 de janeiro de 2017, às 14hOO;Data de Abertura
das Propostas: 03 de fevereiro de 2017, às 14bOO;lnicio da Sessão de Disputa de Preços: 03 de fevereiro de 2017, às 15hOO.Todos os horãrios dizem
respeito 80 borãrio de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido do site: http://www.bbmnet.com.br. Paracuru-CE, 23 de janeiro de 2017.
Wandebergue Paulino de Oliveira - Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Cea ..á - Prefeitun
Mu.nicipal de Jijoca de Jericoacoara - Extnto da Ratificação - Dispensa de Licitação N° 006/2017.
Objeto: locação de imóvel para abrigar a Sede dos Conselhos Municipais e o Conselbo Tutelar, setores vinculados à Secretaria do Trabalho e Ação
Social do Município Jijoca de Jericoacoara/CE. Contratada: Benedita Regina Alves. Valor: R$ 10.872,00 (dez mil, oitocentos e setenta e dois reais)
sendo R$ 906,00 (novecentos e seis reais) mensais. Fundamento: art. 24, X da Lei 8.666/93 - Art. 26 da Lei 8.666/93. Ratificação em 19/01/2017.
Maria Rosilene de Oliveira - Secretária do Trabalho e Ação Social. Jijoca de Jericoacoa.-a/CE, 19 de janeiro de 2017. Francisco A..y Leite
Pereira Filho - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas. De acordo com as atribuições que lhes são conferidas, torna público, que estarão abertas
as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Russas/CE. As
inscrições serão efetuadas pela internet, no site www.idib.org.br. durante o período das 8h do dia 24 de janeiro de 2017, até às 23h59min do rua 23
de fevereiro de 2017. Russas/CE, l7 de janeiro de 2017. Comissão Especial do Concurso Público - Presidente.
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