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AVISO DE LICITAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Cãmara
Municipalde Beberibe,torna público que se encontraà disposiçãodos interessadoso Edital
da TOMADA DE PREÇOSN° 001/2017 referenteà CONTRATAÇÃODE LICENÇAE USO
DE MÓDULO INTEGRADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÓNIO,

•

ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM
ATENDIMENTOA LEI DE ACESSOA INFORMAÇÃO,JUNTO A CÂMARAMUNICIPALDE
BEBERIBE, com data de abertura marcada para o dia 14/02/2017 às 08hOOmin.Outras
informaçõese aquisiçãodo Edital os interessadosdeverãodirigir-se à Câmara Municipalde
Beberibe, sito a Av. Maria Calado, S/N, Centro, Beberibe/CE,no horário de 08hOOminàs
12hOOmin.
Beberibe- CE., 27 de janeirode 2017.

"""'di. deF.,,,
- Presidenteda ComissãoPermanentede Licitação-
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www.cmbeberibe.ce.gov.br
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o AVISO DE LICITAÇÃO
referente ao TOMADA DE PREÇOS N' 001/2017, cujo objeto é à CONTRATAÇÃO DE
LICENÇA E USO DE MÓDULO INTEGRADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,
PATRIMÔNIO,

•

ALMOXARIFADO,

FOLHA

DE

PAGAMENTO

E

PORTAL

DA

TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A
CÃMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE, foi fixado no quadro de avisos e publicações da
recepção desta Casa Legislativa, assim como se deu a publicação via AVISO DE LICITAÇÃO
no Jornal "O Estado" e Diário Oficial do Estado (DOE), edições do dia 30 de janeiro de 2017.

Beberibe - CE., 30 de janeiro de 2017.

~~J..",_

- Presidente da Comissão Permanente de Licitação -

•

www.cmbeberibe.ce.gov.br
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Editoração

Casa Civil

DIARIO OFICIAL DO ESTADO
--

Fortaleza, 30 de janeiro de 2017

SERIE 3 ANO IX N·021

SECRETARIADO~EGESTÂO·

•
-

.~IIt_
....
MISTO

o SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO
DO CEARÁ. no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do(s) processo(s) n"0645808/2016 - VIPRQC, RESOLVE
CONCEDER, nos termos do art.40, §§7", inciso I, 8" e 18. da
Constituição Federal. com redação dada pela Emenda Constitucional
federal n"41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com a Lei
n"9.826,de 14 de maio de 1974, art.157. com redação dada pela Lei
n"13.578,de 21 de janeiro de 2005, e art.ô", §I", inciso(s) I. da lei
Complementar n"12. de 23 de junho de 1999. com redação dada pela
Lei Complementar n"92, de 25 de janeiro de 2011, 80(5)
DEPENDENTE(S) do(a) cx-servidona) Maria Iclcidcs Ribeiro Unias,
CPF n004097483315, aposentado(a) pelo(a) Secretaria da Educação
- SEDUC, onde percebia os proventos do(a) cargo/função de Professor
Iniciante I, referência 05, atualmente Professor, nível/referência
01, matricula 0°055375-1-7, com óbito em 17/11/2015, pensA0
mensal no valor de RSI.034,32 (hum mil, trinta e quatro reais e
trinta e dois centavos), calculada com base na totalidade dos proventos
do(a) falecido(a), a partir de 17/11/2015, conforme descrição abaixo
indicada, e cessar os efeitos do ato que concedeu pensão provisória
30S(S) bencfieiário(s) constantes no D.O.E. publicado em 18/04/
2016: A partir da data do óbito (17/11/2015) até a data do óbito do
Sr. Afonso Unias Andrade (02/04/2016):
Nome

Parentesco

AFONSO UNIAS ANDRADE

CÔNJtJQti

CPF

F$C'C1211031

091496353S7

Caderno 2/2

-

a legislação estadual e federal vigente na data do pagamento.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza,
25 de janeiro de 2017.
Hugo Santana de Figueirêdo Junior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

*** *** ***
O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o que consta do(s) processo(s) n"4576435/2012 - VIPROC,
RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.40, §§7°, inciso Il. 8" c
18, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional Federal n"41, de 19 de dezembro de 2003, combinado
com a Lei n"9.826, de 14 de maio de 1974, art.157, com a redação
dada pela Lei nOI3.578, de 21 de janeiro de 2005, e art,6°,§lo,
inciso(s) I, da Lei Complementar n012 de 23 de junho de 1999, com
redação dada pela Lei Complementar n"92, de 25 de janeiro de 2011,
ao(s) DEPENDENTE(S)
do(a) ex-servidor(a) PEDRO CRUZ
SANTANA, CPF n"184.673.264-68, lotado(a) no(a) Polícia Militar
do Ceará - PMCE, onde percebia a remuneração da função de Cirurgião
Dentista, nívelireferência 12. matrícula nOO14071-1-2, com óbito
em 15/01/2013, pensão mensal no valor de RS4.570,02 (quatro mil
quinhentos e setenta reais e dois centavos), calculada com base na
totalidade da remuneração dota) falecido(a), a partir de 15/01/2013,
conforme descrição abaixo indicada, c cessar os efeitos do ato que
concedeu pensão provisória aos(s) beneficiário(s) constante(s) no
O.O.E. publicado em 22/03/2016:

\.03432
Nome

•

15,78

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, aos
25 de janeiro de 2017.
Hugo Santana de Figueirêdo Junior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

*** *** ***
O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais c tendo cm vista o que
consta do processo n0074887602, RESOLVE CONCEDER, nos
termos do art.az, §2°. da Constituição Federal. com redação dada
pela Emenda Constitucional n041, de 19 de dezembro de 2003. arts. 5°,
6° e 8", da Lei Complementar n"21, de 29 de junho de 2000, alterada
pela Lei Complementar n093, de 25 de janeiro de 2011, e art.S", da
Lei Complementar n031, de 05 de agosto de 2002, ao DEPENDENTE
do ex-militar ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, CPF:
059.090.233-49, reformado pela POLICIA MILITAR DO CEARÁ,
onde percebia os proventos da graduação de CABO PM com proventos
da mesma graduação, matrícula n". 3711001023244-1-5, falecido
em I 0/02/2008, pensão mensal no valor de RS1.465,26 (Hum mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos),
correspondente a totalidade dos proventos do falecido, a partir de
10/02/2008, e cessar os efeitos do ato que concedeu pensão provisória
ao(s) beneficiário(s) constantes no DOE de 28/08/2008, a ser rateada
conforme descrição abaixo indicada e CESSAR os efeitos do ato
publicado no DOE n0050, de 14/03/2014, que concedeu pensão aos
beneficiários, ali relacionados, do ex-militar em referência. NOME'
MARINA TEIXEIRA DE SOUSA; PARENTESCO: Viúva; CPF:
112.590.943-91; VALOR: RSI.465,26. Fica assegurada a remuneração
mínima legal e respeitado o teto constitucional em relação ao
montante do benefício previdenciário em referência, de acordo com

CPF

Cônjuge

246.938.12404 4.5i'0,02

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, aos
25 dc janeiro dc 2017.
Hugo Santana de Figueirêdo Junior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

*** *** ***
O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO
DO CEARÁ. no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do processo de n01778090/2010 - VIPROC, RESOLVE
CONCEDER, nos termos do art,42, §2°, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional Federal n041, de 19 de
dezembro de 2003. e nos termos dos Arts.5", parágrafo único. incisos
I e 11(alterados pelo art.Ll da Lei Complementar n"38, de 31 de
dezembro de 2003) e 6", inciso 11e 8", da Lei Complementar n021, de
29 de junho de 2000, Lei Complementar n031 de 05 de agosto de
2002" aos DEPENDENTES do ex-militar da reserva remunerada
FRANCISCO COELHO DA SILVA, CPF: 135284403-50. pertencente
aos quadros da POLiCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ PMCE, onde ocupava a graduação de 10SARGENTO. percebendo os
proventos da mesma graduação, matricula n"024223-I-X, com óbito
em 20/03/2010, peasãc mensal no valor de RS1.590,54 (mil
quinhentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), e atualizada
para R$1. 780,48 (mil setecentos e oitenta reais e quarenta e oito
centavos), a partir de 29110/2015, sendo as pensões correspondente
a 800/0(oitenta por cento) da totalidade da remuneração do falecido,
conforme descrição a seguir e vigência a partir de 20/03/2010: A
partir do óbito em 20/03/2010: NOME: MARIA GENI DE ARAÚJO

DIÁRIOOFlClALDO FSTADO

SÉRIE3 ANO IX N"021

FORTALEZA, JODE JANEIRO DE 2017

ESTADO DO cEARÁ - cÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N"
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Croatá-CE toma público para coohecimento dos interessados, que no próximo dia 09 de
ils 15b, Da sua Sala de Reuniões. 10<alizada à Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, N" 153, Caroba, CroaIá-CE, cstari
Preços e Documentação de Habilitação para o Pregio Presencial N" 005/2017-CMC, cujo Objeto é: Fornecimento
mao.tcoçAo de sl.tema de cODtabilldadc7folb. de palamcDto, patriBl&nio, veleulol, almoxarif.do e portal d•
• Cimara Maaleipal de Croad...cE. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Site: wwwtem ce goy br/Jjcjtacoes C junto
endereço supracitado nos dias úteis, das 08h às 12h. Croatá-CE, 30 de Janeiro de 1017. Fernando Medeiros de Sousa Feito •• -

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - CÃMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N" 003/1017-CMC
_ O Pregoeiro da Câmara Municipal de Croatá-CE toma público para conhecimento dos interessados. que no próximo dia 09 de Fevereiro de
2017, à. 09b, na sua Sala de Reuniões, localizada à Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, N° 153, Caroba, Croaté-Cê, estará recebendo a
Proposta de Preços e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial N° 003/2017-CMC, cujo Objeto é: Aqulslçio de eombu.tiveis.
nltros e lubrificante. destinados aos veiculos da C'mar. MUDic:ipalde Croat'-CE. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Site:
www'em ce MOy brDjcita.cQÇJe junto à Comissão, no endereço supracitado DOS dias úteis. das 08b às 12h. Croat:á-CE. 30 de Janeiro de 2017.
Fernando Medeiros de Sousa Feito.a - Pregoeiro.

*** *** ***

•

Estado do Ceará _ Prefeitura Municipal de Groairas - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Groaíras toma público para
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregio Presenciai 0.° 1017.01.30.0I,critério de julgamento Menor
Preço por Item, tendo como objeto Aquisição de material de livros didáticos, através da Secretaria de Educação, para atender aos alunos da educação
infantil da rede pública de ensino do Município de Groalras. A Sessão será realizada às 09:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2017, na Sala de Sessões
da Comissão situada á Rua Vereador Marcolino Olavo, N° 770 - Centro. A documentação do Edital na íntegra poderá ser adquirido no endereço acima
mencionado, no horário de 08:00 às 12:00 hs. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: OXX(88) 3647.1103. Brueu Alves
Rodrigues - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Grealras-Cft.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Salitre, tendo em vista
a constatação de inconsistências na planilha orçamentaria que compõe o Memorial Descritivo do Processo Licitatório n.' 2017.01.18.001-FG.
correspondente a Tomada de Pr~os n· 2017.01.18.00I-FG (contratação de empresa para execução da reforma do prédio da Prefeitura Municipal
de Salitre e Prédio Anexo), avisa aos interessados que o referido certame licitatório, com abertura prevista para o dia 06 de fevereiro de 2017, às
08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação situada na Praça São Francisco, s/o, foi CANCELADO. tendo em vista a necessidade de serem feitas
modificações na planilha orçamentaria que compõe o memorial descritivo, o que acarreta a impossibilidade da dilação do prazo previsto em lei para
realização do certame. Salitre - CE, 27 de janeiro de 2017, Antonio Erivelto de Lima Carvalbo - Presidente da Comissio de Licitação.

*** *** ***

IJ
.~
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Estado do Ceará _ Câmara Municipal de Fortim - Aviso de Licitaçio. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara
Municipal de Fortim toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Pr~os nO 001/2017 referente à
contratação de licença e uso de módulo integrado de contabilidade, licitação, patrimônio, almoxarifado, folha de pagamento e portal da transparência
em atendimento a lei de acesso a informação, junto à Câmara Municipal de Fortim, com data de abertura marcada para o dia 14/02/2017, às
llhOOmin. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Câmara Municipal de Fortim, sito a Rua Francisca Adriana
de Moura. n° 134. Centro. Fortim - CE, no horário de ORhOOmin
as 12hOOmin.Fortim - CE, 27 de janeiro de 1017. Moisés Reinaldo da Silva
- Presidente da Comissiio Permanente de Licitaçio.

*** *** ***
Estad.d. C..

•

M..adp8I de Beberllte _ A.......
~
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara
Municipal de Beberibe, toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital da T.....
de
N° .. 1121.7 referente à
contratação de licença e uso de módulo integrado de contabilidade, licitação, patrimônio, almoxarifado. folha de pagamento e portal da transparência
em atendimento a Lei de Acesso a Informação, junto à Câmara Municipal de Beberibe, com data de abertura marcada para o dia 14/02/2017 às
08hOOmin.Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Câmara Municipal de Beberíbe, sito a Av. Maria Calado, SI
N. Centro. Beberibe/CE, no horário de 08hOOmin às 12hOOmin. Bebertbe - CE., 27 de janeiro de 2017. Alellandra raula de França Presidente da Comissão Permanente de Llcltaçio •
ri, _Ca-ra

me:-

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Governo Municipal. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura MllniçipllJ
de Ipaumirim/CE, localizada na Rua Ce!. Gustavo Lima, n'' 320, Centro, toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital da
Tomada de Preços N° 2017.01.27.01, cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, para atender as
necessidades das Unidades Administrativas do Município de IpaumirimlCE, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste
processo, que realizar-se-á no dia 14/0212017,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 OH:OOhs.às 12:00 hs. Ipaumirim - Ce, 27 de janeiro de 2017. José Livio Almeida Moreira Presidente da Comissio de Licitaçio.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barroquioh •• Aviso de Licitaçio - Tomada de Preços N° 04.001/2017-TP. A Presidente da
CPL da Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE. toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 15 de Fevereiro de 2017
às 09:00hs, na Sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barroquinha, localizada na Rua 11 de Maio, 739, Centro,
Barroquinha - CE, estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo Objeto é a contratação dos serviços de filmagem e fotografia,
edição e finalização de vídeos e fotos dos eventos promovidos pela Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município de
Barroquinha-CE, conforme especificações dos Anexos deste Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de ~:OOhàs 12:00h
e de 14:00h às 18:000h. Barroquioba - CE. 27 de Janeiro de 2017. Rosicléia da Silva Magalbies - Presidente.

*** *** ***
Estado do Ceará _ Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Pregio PreseDcial N·. 2017.01.24.1. O Pregoeiro Oficial
do Município de Lavras da Mangabeira/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 10 de fevereiro de 2017. às 08:3Om.inna
Sede da Comissão de Licitações localizada na Rua Monscnhor Mcccno, 78 - 1° Andar - Bairro Centro, Lavras da MangabciralCE. estará realizando
sessão para recebimento e abertura dos envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação para o objeto: aquisição de combustíveis
(gasolina comum e Diesel SI O)para atender necessidades de diversas Secretarias do Município de Lavras da MangabeiralCE. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. de 01'1às 12h. e de 14 às 17h. Lavras da MangabeiraJCE, 27 de janeiro de 2017. Rivaldo
Oliveira Férrer - Pregoeiro.
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