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Ano Nº Contrato Aditivo Nº Processo Tipo de Contrato Contratada CNPJ / CPF da Contratada Modalidade de Contratação Objeto Data de Assinatura Vigência Valor Situação Observações Link do contrato

2012 S/N - S/N Contrato Dinâmica Contabilidade Ltda 06.218.435/0001-93 - Prestação de serviços nas áreas contábil, fiscal e pessoal. 24/05/2012 De 24/05/2012 a 31/03/2013. R$21.000,00 Não vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Dinamica-1.pdf

2012 S/N - S/N Contrato Fac Investimentos Imobiliários Ltda
08.658.199/0001-51 - Locação do imóvel para sede do CAU/CE. 18/06/2012 De18/06/2012 a 17/06/2015. R$ 6.500,00/mês Não vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/FAC_Imovel-Sede.pdf

2012 S/N - S/N Contrato Coelce 07.047.251/0001-70 -

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a DISTRIBUIDORA e o CONSUMIDOR, de acordo com as condições 

gerais de fornecimento de nergia elétrica, e sem prejuízo dos 
demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL.

- Indeterminada. - Vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Coelce-1.pdf

2012 S/N - S/N Contrato
Indexar Tecnologia da Informação 

Documental Ltda  00.394.695/0001-33 -
Conferência e transferência dos documentos dos profissionais 

arquitetos, que se encontram no arquivo do CREA, para a sede do 
CAU.

25/09/2012 25/09/2012 R$7.915,00 Não vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Indexar-1.pdf

2012 S/N - S/N Contrato
Global Village Telecom Ltda

03.420.926/000-24 -

Prestação, pela GVT ao assinante, do Serviço de Telefônico Fixo 
Comutado - STFC, em qualquer de suas modalidades e, quando 

aplicável, o provimento e o uso de equipamentos, no local 
informado pelo assinante.

05/11/2012 Indeterminado. - Vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/GVT.pdf

2012 S/N - S/N Contrato
Companhia Brasileira de Soluções e 

Serviços 04.740.876/0001-25 Dispensa de Licitação

Prestação de serviços de administração e emissão de cartões 
magnéticos ou cartões com chip, conforme tecnologia disponível, 
e disponibilização, em tais cartões, dos repectivos benefícios, de 
acordo com os valores em reais pré-determinados pelo cliente, e 

mediante pagamento das respectivas tarifas e comissões 
previstas.

- Indeterminado. - Não vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Cia.-
Brasileira-Solucoes-e-Servicos.pdf

2012 Conv. 01/2012 - S/N Convênio
Instituto de Arquitetos do Brasil - 

Departamento do Ceará  05.823.596/0001-43 Convênio de patrocínio

Apoio financeiro do CAU/CE, sob a forma de patrocínio, ao 
patrocinado (IAB/CE), para a execução do "Projeto para 

solicitação de patrocínio para evento técnico alusivo ao dia do 
arquiteto e urbanista".

05/12/2012
Período de 60 (sessenta) dias a 

contar da data da realização do 
evento.

R$10.000,00 Não vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/IAB.pdf

2012 CC 01/2012 - 001/2012 Contrato Programa Comércio e Serviços Ltda
05.216.395/0001-88 Carta Convite Aquisição de mobiliário para a sede do CAU/CE. 28/12/2012

Enquanto durar o prazo de 
garantia. 

R$55.323,00 Não vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Programa-Comercio-e-Servicos.pdf

2012 CC 02/2012 - 002/2012 Contrato
MJ Comércio e Serviços de Informática 

e Telecomunicações Ltda  10.285.063/0001-95 Carta Convite Aquisição de equipamentos de processamento de dados. 28/12/2012
Enquanto durar o prazo de 

garantia. 
R$29.669,00 Não vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/MJ-

Comercio-e-Servicos.pdf

2013 S/N - S/N Contrato
Dinâmica Contabilidade Ltda 

06.218.435/0001-93 Dispensa de Licitação
Prestação de serviços nas áreas contábil, compreendendo o 

período de janeiro e fevereiro/2013, e de pessoal, compreendendo 
o período de janeiro e fevereiro/2013.

07/01/2013 De 07/01/2013 a 30/04/2013. R$7.200,00 Não vigente
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Dinamica.pdf

2013 001/2013 - S/N Contrato
Casablanca Turismo e Viagens Ltda

11.828.753/0001-06 Adesão à Ata de Registro de Preços

Prestação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes 
de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais 

serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no 
âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos 

terrestres de qualquer porte, de traslado, de seguro de saúde e de 
bagagem), conforme condições e especificações contidas no 

Edital de Pregão Eletrônico nº 20110029 e seus anexos.

30/01/2013 12 (doze) meses.  R$40.000,00 Vigente
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Casablanca_001.2013.pdf

2013 S/N - S/N Contrato
Indexar Tecnologia da Informação 

Documental Ltda 00.394.695/0001-33 Dispensa de Licitação
Serviço de análise da relação dos arquitetos, fornecida pelo CREA, 

para identificação dos profissionais ativos, inativos e falecidos, 
constantes no sistema do CAU.

 18/02/2013
60 (sessenta) dias a partir do 

início do serviço. 
R$1.977,50 Não vigente

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Indexar.pdf

2013 OES/F 002/2013 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento
Fortaleza Locações Telefônicas Ltda

09.069.955/0001-70 Dispensa de Licitação Aquisição de aparelhos telefônicos Pleno PT Intelbrás 13/03/2013.
45 (quarenta e cinco dias) a 

partir da assinatura da OES/F. 
R$207,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Fortaleza-Locacoes_OESF-002.2013.pdf

2013 OES/F 003/2013 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento

Manoel Idelfonso Moreira Nobre 
Refrigeração 00.814.005/0001-58 Dispensa de Licitação

Execução de serviços técnicos especializados em manutenção 
dos ar condicionados do CAU/CE.

25/02/2013
45 (quarenta e cinco dias) a 

partir da assinatura da OES/F. 
R$1.750,00 Não vigente

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Manoel-Refrigeracao_OESF-003.2013.pdf

2013 001/2013 - S/N Contrato de prestação de serviços Claro S.A. / Americel S.A. 40.432.544/0001-47 /  01.685.903/0001-16 Adesão à Ata de Registro de Preços

Contratação de solução corporativa de conectividade sem fio, 
área de registro na cidade de Fortaleza/CE, para acesso à internet, 

correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de aparelhos 
móveis fornecidos em regime de comodato, que assegurem 

comunicação cifrada fim-a-fim entre o aparelho e serviços de 
telefonia fixa - na modalidade SMP -, para comunicação de voz e 

dados, com as características de serviços pós-pagos, via rede 
móvel, com tecnologia digital; os serviços deverão oferecer as 

facilidades de roaming nacional e internacional, para atender ao 
CAU/CE, em Fortaleza/CE, se tratando de uma adesão 

edvidamente autorizada na ata de registro de preço originária, 
conforme especificações constantes dos documentos de licitação 

que dá origem a este contrato.

24/04/2013. 12 (doze) meses. - Não vigente
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Claro_01.2013.pdf

2013 S/N - S/N Convênio
Centro de Integração Empresa Escola - 

CIEE 61.600.839/0001-55 Convênio

Cooperação recíproca entre as partes, visando o 
desenvolvimento de atividades para a promoção da integração 
ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal 

(art. 203, inciso III e art. 214, inciso IV), através da 
operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.

24/05/2013.
Indeterminado. R$ 98,00 por 

estudante/mês
Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/CIEE.pdf

2013 S/N - S/N Contrato Sandra Maria Solon de Paula 296.216.313-00 Dispensa de Licitação
Contratação de serviço de elaboração de manual de 

procedimetnos contábeis.
30/07/2013 De 03/007/2013 a 30/07/2013. R$4.000,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Sandra-Paula.pdf

2013 S/N - S/N Contrato
EMM Soluções em Serviços e 

Comércio Ltda - ME 03.698.520/0001-08 Dispensa de Licitação

Prestação dos serviços de adaptação das instalações elétricas da 
sede do CAU/CE, para desmembramento dos circuitos da 
iluminação para redução do consumo de energia elétrica, 

conforme itens constantes da proposta de preço dos serviços.

08/07/2013.
5 (cinco) dias úteis a partir da 

assinatura do contrato. 
R$6.195,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/EMM.pdf

2012

2013

CONTRATOS E CONVÊNIOS



2013
ECT/DR/CE nº 

9912326860
- S/N Contrato

Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos  34.028.316/0010-02 -

Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que 
atendam às necessidades da contratante.

09/07/2013.
12 (doze) meses a partir da data 

de assinatura do contrato. 
R$5.000,00 Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/ECT_9912326860.pdf

2013 OES/F 01/2013 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento
Cecomil Com. Serviços Ltda

 07.792.435/0001-65 Dispensa de Licitação
Aquisição de equipamento para transmissão de imagem (projetor 

Powerlite S12+EP e Tela de projeção e tripé).
 23/07/2013.

45 (quarenta e cinco) dias a 
partir da data da assinatura da 

OES/F. 
R$1.988,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Cecomil_OESF-01.2013.pdf

2013 OES/F 02/2013 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento

P&G Comércio e Serviço de Móveis 
Ltda 07.464.810/0001-48 Dispensa de Licitação Aquisição de móveis complementares da sede do CAU/CE. 31/07/2013

45 (quarenta e cinco) dias a 
partir da data da assinatura da 

OES/F.
R$7.988,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/PG-
1.pdf

2013 OES/F 03/2013 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento
Juliana Pinheiro Santos - Fortaleza RH

14.971.151/0001-00 Dispensa de Licitação

Serviço de recrutamento e seleção de pessoal (inscrição dos 
candidatos, realização da prova escrita, correção da prova 

escrita, análise curricular e pontuação final dos candidatos no 
processo seletivo simplificado).

12/08/2013.
45 (quarenta e cinco) dias a 

partir da data da assinatura da 
OES/F. 

R$3.679,20 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Fortaleza-RH.pdf

2013 OES/F 04/2013 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento

Ente Tecnologia em Gestão de 
Pessoas Ltda - ME 10.688.424/0001-44 Dispensa de Licitação

Software para escrituração de pessoal (licença de uso, 
implantação e manutenção).

20/09/2013
1 (um) ano a partir da assinatura 

da OES/F. 
R$ 5.473,00 + R$ 
200,00/mensal

Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Ente.pdf

2013 S/N - S/N Contrato
VC Promoções e Eventos Ltda

 04.088.833/0001-07 -

Prestação de serviços de planejamento, promoção e execução do 
evento de comemoração do Dia do Arquiteto, no dia 14 de 

dezembro de 2013, conforme consta do Termo de Referência 
fornecido pela contratante.

12/09/2013 De 14/12/2013 a 14/01/2014. R$7.850,00 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/VC-

Eventos-1.pdf

2013 OES/F 16/2013 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento

W Tech Comércio de Tecnologia e 
Eletrônica Ltda 13.399.121/0001-08 Dispensa de Licitação

Aquisição de materiais e contratação de prestação de serviços 
para instalação das fachadas e sinalização da sede do CAU/CE.

19/12/2013.
45 (quarenta e cinco) dias a 

partir da data da assinatura da 
OES/F. 

R$2.296,80 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/W-

Tech-Comercio_OESF-016.2013.pdf

2014 TC-01/2014 1 S/N Contrato Casablanca Turismo e Viagens Ltda 11.828.753/0001-06 Adesão à Ata de Registro de Preços
Prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 

30/01/2013, conforme contrato nº 01/2013.
30/01/2014 De 30/01/2014 a 31/01/2015. R$48.422,13 Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/1-
Aditivo_Casablanca-001.2013.pdf

2014  01/2014 - S/N Contrato
P&G Comércio e Serviço de Móveis 

Ltda
07.464.810/0001-48 Dispensa de Licitação

Aquisição de armários e estantes de aço, bem como de 
prateleiras complementares aos méveis existentes, para 

arquivamento de documentos e guarda de materiais do CAU/CE.
26/02/2014

45 (quarenta e cinco) dias 
contados da data da assinatura 

da OES/F. 
R$4.392,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/PG.pdf

2014  02/2014 - S/N Contrato
MJ Comércio e Serviços de Informática 

e Telecomunicações Ltda 10.285.063/0001-95 Dispensa de Licitação
Aquisição de equipamentos de informática pela necessidade com 

a admissão de funcionários aprovados em concurso público.
17/03/2014

45 (quarenta e cinco) dias a 
partir da data da assinatura da 

OES/F.
R$7.995,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/MJ.pdf

2014 - - S/N Contrato VC Promoções e Eventos Ltda  04.088.833/0001-07 Inexigibilidade de Licitação

Locação de estande para o XX Congresso Brasileiro de Arquitetos 
a ser realizado nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2014 no Centro 
de Eventos do Ceará, a ser executado conforme especificações 

constantes na proposta.

16/04/2014
60 (sessenta) dias a partir da 

assinatura do contrato. 
R$20.000,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/VC-
Eventos.pdf

2014 002/2014 - S/N Contrato
General Motors do Brasil Ltda

 59.275.792/0096-10 Adesão à Ata de Registro de Preços
Aquisição de 01 (um) veículo automotor para o CAU/CE, em 
conformidade com os anexos do Edital e Ata de Registro de 

Preços.
16/05/2014

60 (sessenta) dias a partir da 
assinatura do contrato. 

R$27.254,10 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/General-Motors.pdf

2014 - - S/N Contrato
HDI Seguros S.A.

 29.980.158/0053-88 Dispensa de Licitação
Contratação de seguro veicular com cobertura total para o 

veículo do CAU/CE.
10/07/2014 De 10/07/2014 a 10/07/2015. R$2.234,19 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/HDI.pdf

2014 9912326860 1 S/N Contrato
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos 34.028.316/0010-02 -
Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que 

atendam às necessidades da contratante.
17/07/2014 De 09/07/2014 a 09/07/2015. R$6.000,00 Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/1-
ADITIVO.ECT_9912326860.pdf

2014 - - S/N Contrato
Fac Investimentos Imobiliários Ltda

08.658.199/0001-51 Dispensa de Licitação
Locação de uma vaga de garagem localizada à Av. Santos 

Dumont, 2626, vaga 54B, no 2º subsolo do Edifício Plaza Tower.
17/09/2014 De 12/09/2014 a 11/09/2015. R$ 280,00/mês Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/FAC_Vaga.-Garagem.pdf

2014 04/2013 1 S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento

Ente Tecnologia em Gestão de 
Pessoas Ltda - ME  10.688.424/0001-44 Dispensa de Licitação

Prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 
20/09/2013, conforme contrato nº 04/2013.

14/09/2014 De 20/09/2014 a 20/09/2015. R$2.470,80 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Ente_1Adt.pdf

2014 S/N 1 S/N Contrato
Companhia Brasileira de Soluções e 

Serviços 04.740.876/0001-25 Dispensa de Licitação

Prestação de serviços de administração e emissão de cartões 
magnéticos ou cartões com chip, conforme tecnologia disponível, 
e disponibilização, em tais cartões, dos repectivos benefícios, de 
acordo com os valores em reais pré-determinados pelo cliente, e 

mediante pagamento das respectivas tarifas e comissões 
previstas.

22/09/2014 180 (cento e oitenta)dias - Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/1-

Aditivo_Cia-Brasileira-Solu%C3%A7%C3%B5es-e-
Servi%C3%A7os.pdf

2015 OES/F 001/2015 - S/N
Ordem de Execução de Serviço/ 

Fornecimento
Acqua Rios Indústria e Comércio de 

Água Ltda - ME
08.666.193/0001-26 Dispensa de Licitação

Fornecimento de 150 (cento e cinquenta) garrafões de 20 (vinte) 
ltros de água mineral.

29/01/2015
12 (doze) meses a partir da data 

de assinatura da OES/F.
R$825,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Acqua-Rios.pdf

2015 TC-01/2015 2 216725/2015 Contrato Casablanca Turismo e Viagens Ltda 11.828.753/0001-06 Adesão à Ata de Registro de Preços
Prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 

30/01/2013, conforme contrato nº 01/2013.
30/01/2015 De 30/01/2015 a 31/01/2016. R$48.422,13 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/2-
Adt_Casablanca.pdf

2015 001/2015 1 237712/2015 Convênio
Centro de Integração Empresa Escola - 

CIEE
 61.600.839/0001-55 Convênio

Cooperação recíproca entre as partes, visando o 
desenvolvimento de atividades para a promoção da integração 
ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal 

(art. 203, inciso III e art. 214, inciso IV), através da 
operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.

06/04/2015
12 (doze) meses a partir da 

assinatura do convênio. 
R$ 103,00 por 

estudante/mês
Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/CIEE-
1.pdf

2015 9912326860 2 S/N Contrato
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
34.028.316/0010-02 - Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 meses. 19/05/2015

12 (doze) meses, de 09/07/2015 a 
09/07/2016.

Assinatura em: 19/05/2015.
R$9.000,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/2-
Adt_ECT.pdf

2015 001/2015 - CC 002/2015 Contrato Central da Comunicação Ltda 12.277.878/0001-58 Carta Convite

Contratação de empresa prestadora de serviços especializados 
em assessoria de imprensa, comunicação institucional e de 

serviços editoriais e promoção do CAU/CE em seus programas e 
suas ações, visando o atendimento das finalidades intitucionais 
da entidade, de acordo com as especificações contidas na Carta-

convite nº 002/2015 e sesu anexos.

02/06/2015
12 (doze) meses, de 02/06/2015 a 

01/06/2016.

R$ 54.000,00 - 
mensalmente, 

R$ 4.500,00
Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Central-de-comunicacao.pdf

2015 002/2015 - CC 003/2015 Contrato R&M Sociedade de Avogados EPP  15.400.525/0001-91 Carta Convite

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assessoria e consultoria administrativa e jurídica com 
relação aos processos administrativos vinculados à Comissão de 
Licitação, visando atendimetno das finalidades institucionais do 

CAU/CE, de acordo com as especificações contidas na Carta 
Convite nº 003/2015 e seus anexos.

02/06/2015
12 (doze) meses, de 02/06/2015 a 

01/06/2016.

R$ 47.880,00 - 
mensalmente, 

R$ 3.990,00
Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/R-M-
Sociedade-de-Advogados.pdf

2015 003/2015 - S/N Contrato Fac Investimentos Imobiliários Ltda  08.658.199/0001-51 Dispensa de Licitação Locação do imóvel para sede do CAU/CE. 16/07/2015 De 18/06/2015 a 17/12/2015. R$52.680,00 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/FAC_003.2015.pdf

2015 004/2015 - CC 005/2015 Contrato
Q Ótima Distribuidora e Serviços Ltda - 

ME
 14.164.266/0001-84 Carta Convite

Contratação de empresa especializada para realização de 
manutenção em computadores, composto por 15 (quinze) 

máquinas e 1 (um) servidor do CAU/CE e locação de 2 (duas) 
impressoras laser monocromática e 1 (uma) impressão color, 

conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo 
I do Edital.

19/08/2015 De 01/09/2015 a 31/12/2015. R$1.950,00 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Q-

Otima-Distribuidora-e-Servicos.pdf

2014

2015



2015 005/2015 - CC 006/2015 Contrato
Fortal Terceirização de Mão de obra 

Ltda
14.929252/0001-04 Carta Convite

Contratação de empresa para terceirização de prestação de 
serviços de copeira executados por empregado treinado e 

habilitado da contratada, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência, anexo I do Edital.

20/08/2015 De 20/08/2015 a 19/08/2016. R$ 2.248,20/mês Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Fortal-Terceirizacao.pdf

2015 006/2015 - CC 004/2015 Contrato
J. Miranda Distribuição e Serviços Ltda 

- ME
14.131.911/0001-62 Carta Convite

Aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para 
atendimento das necessidades dos Analistas Agentes de 

Fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará 
(CAU/CE), conforme especificações contidas no Termo de 

Referência, anexo I do Edital.

24/08/2015 De 01/09/2015 a 31/12/2015. R$2.051,80 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/J-

Miranda-Distribui%C3%A7%C3%A3o-e-Servicos.pdf

2015 007/2015 - CC 007/2015 Contrato Expressão Gráfica e Editora Ltda 23.715.659/0001-20 Carta Convite
Aquisição de material gráfico, conforme especificações técnicas 
constantes no Anexo I, para atendimetno das necessidades do 

Conselhor Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE).
04/09/2015 De 04/09/2015 a 31/12/2015. R$6.215,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Express%C3%A3o-Grafica.pdf

2015 008/2015 - DL 14/2015 Contrato
Ente Tecnologia em Gestão de 

Pessoas Ltda - ME
 10.688.424/0001-44 Dispensa de Licitação

Prestação, pela contratada ao contratante, de serviços de 
manutenção do Sistema de Escrituração de Pessoal, para atender 

demanda do CAU/CE.
13/11/2015

12 (doze) meses a partir da data 
da assinatura. 

R$2.720,40 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Ente-

1.pdf

2015 002/2015 1 CC 003/2015 Contrato R&M Sociedade de Avogados EPP 15.400.525/0001-91 Carta Convite

O contratante assumirá eventuais despesas necessárias ao 
patrocínio das causas, tais como taxa de autenticação de 

documentos, honorários periciais, emolumentos cartorários, 
xerox, taxa de estacionamento, bem como passagens aéreas, 

gastos com hospedagem, alimentação e deslocamento para os 
Tribunais. Em viagem fora do estado, o Contratado fará jus a 

diária no valor de 10 (dez) UAD - Unidade Advocatícia, no valor de 
R$ 70,00, em conformidade com a tabela de honorários 

estabelecida pelo Estatuto da OAB.

 13/11/2015 - - Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/1-

Adt_R-M.pdf

2015 009/2015 - 009/2015 Contrato Café Passeio Ltda - ME 12.783.622/0001-12 Carta Convite
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de almoço (buffet) para a comemoração do Dia do Arquiteto e 

Urbanista.
10/12/2015 De 10/12/2015 a 31/12/2015. R$8.100,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Cafe-
Passeio-Ltda.pdf

2015 010/2015 - 010/2015 Contrato Editora Printex Ltda - ME 12.825.810/0001-66 Carta Convite
Aquisição de material gráfico, conforme especificações técnicas 
constantes no Anexo I, para atendimetno das necessidades do 

Conselhor Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE).
10/12/2015 De 10/12/2015 a 31/12/2015. R$12.858,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Editora-Printex-Ltda.pdf

2015 011/2015 - 011/2015 Contrato VC Promoções e Eventos Ltda 04.088.833/0001-07 Carta Convite
Contratação de serviço de organização de eventos para a 

comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista.
10/12/2015 De 10/12/2015 a 31/12/2015. R$7.050,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/VC-
Promocoes-e-Eventos-Ltda.pdf

2015 003/2015 1 S/N Contrato Fac Investimentos Imobiliários Ltda 08.658.199/0001-51 Dispensa de Licitação
Prorrogação do contrto nº 003/2015, com início no dia 17/12/2015 

a 16/06/2016.
15/12/2015 De 17/12/2015 a 16/06/2016. - Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/1-
ADITIVO_FAC_003.2015.pdf

2015 001/2015 - - Convênio Governo do Estado do Ceará - -
Convênio com objetivo de cessão do empregado Dimitri Nóbrega 

Cruz
 22/04/2015

Indeterminado iniciando a partir 
da data de sua assinatura. 

- Não vigente -
https://www.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/2017/01/Termo-de-convenio-cessao-001-
2015.pdf

2016 001/2013 3 S/N Contrato de prestação de serviços Casablanca Turismo e Viagens Ltda 11.828.753/0001-06 Adesão à Ata de Registro de Preços
Prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 

30/01/2013, conforme contrato nº 01/2013.
01/02/2016 Até 31/01/2017. R$48.200,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/3-
Adt_Casablanca.pdf

2016 002/215 2 CC 003/2015 Contrato R&M Sociedade de Avogados EPP 15.400.525/0001-91 Carta Convite

Acréscimo de 25% (vinte e cinco porcento) do valor do contrato, 
qie é de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais) para o 

período de sua vigência. Para o percentual acima referido, o valor 
correspondente é de R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais 

e cinquenta centavos), que compõe o presente aditivo.

02/02/2016 - R$997,50 Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/2-Adt_R-

M.pdf

2016 001/2016 - 001/2016 Contrato
Acqua Rios Indústria e Comércio de 

Água Ltda - ME 
08.666.193/0001-26 Dispensa de Licitação

Aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafões de 20 (vinte) litros 
de água mineral, para atender demanda do CAU/CE.

 15/02/2016
12 (doze) meses a contar da 

assinatura. 
R$825,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Aqua-
Rios.pdf

2016 002/2016 - 001/2016 Contrato Paullo Eduardo Silva Sousa 023.367.143-96 Carta Convite
Contratação de pessoa física especializada para realização de 

manutenção em computadores e impressoras, composto por 17 
(dezessete) máquinas e 4 (quatro) impressoras do CAU/CE.

05/04/2016 De 05/04/2016 a 04/04/2017. R$ 1.600,00/mês Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Paullo-

Eduardo.pdf

2016 01/2015 1 237712/2015 Convênio
Centro de Integração Empresa Escola - 

CIEE
61.600.839/0001-55 Convênio

Prorrogação da vigência do convênio firmado entre as partes em 
06/04/2015, conforme Convênio nº 01/2015.

05/04/2016 Até 05/04/2017. - Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/CIEE_1Adt.pdf

2016 002/2015 3 CC 003/2015 Contrato R&M Sociedade de Avogados EPP  15.400.525/0001-91 Carta Convite
Prorrogação do contrato nº 002/2015, com início no dia 

02/06/2016 a 01/06/2017.
02/06/2016 De 02/06/2016 a 01/06/2017. - Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/3-Adt_R-
M.pdf

2016 003/2016 - 002/2016 Contrato
Simag Comércio de Domissanitários 

Ltda
08.749.429/0001-98 Carta Convite

Aquisição de material de limpeza, conforme especificações 
técnicas constantes no Anexo I, para atendimento das 

necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará 
(CAU/CE).

16/06/2016 De 16/06/2016 a 24/06/2016. R$4.974,20 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Simag-

Comercio-de-Dominissiniarios.pdf

2016 9912326860 3 S/N Contrato
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
34.028.316/0010-02 - Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 meses. 09/07/2016

12 (doze) meses, de 09/07/2016 a 
09/07/2017.

Assinatura em: 09/07/2016.
R$9.000,00 Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/3-
Adt_ECT.pdf

2016 005/2015 1 CC 006/2015 Contrato
Fortal Terceirização de Mão de Obra 

Ltda
 15.792.363/0001-84 Carta Convite

Prorrogação do Contrato nº 005/2015, com início no dia 
20/08/2016 a 19/08/2017.

01/09/2016 De 20/08/2016 a 19/08/2017. - Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/1-

Adt_Fortal.pdf

2016 005/2015 2 CC 006/2015 Contrato
Fortal Terceirização de Mão de Obra 

Ltda
 15.792.363/0001-84 Carta Convite

Repactuação do contrato administrativo  em decorrência do 
Acordo Coletivo da categoria de copeira, consoante informações 

e documentos - CP s/m, de 02 de junho de 2016, inclusive planilha 
de composição de custos, os quais ntegram o processo 

administrativo 006/2015.

12/09/2016 A partir de 01/01/2016. R$ 2.525,70 / mês Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/2-

Adt_Fortal.pdf

2016 004/2016 - CC 004/2016 Contrato
MJ Comércio e Serviços de Informática 

e Telecomunicações Ltda
10.285.063/0001-95 Carta Convite

Implantação do sistema de redes, backup e aquisição de 3 (três) 
computadores, 1 (um) notebook e 1 (um) switch.

01/12/2016 De 01/12/2016 a 22/12/2016. R$26.848,00 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/MJ-

Comercio-e-Servicos-de-Informatica-e-Telecomunicacoes-Ltda.pdf

2016 003/2015 2 01/2015 Contrato Fac investimentos Imobiliarios 08.658.199/0001-51 Dispensa de Licitação Locação do imóvel para sede do CAU/CE. 31/07/2016 17/06/2016 a 16/06/2017 R$9.640,06 Não Vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/FAC-
Investimentos-Imobili%C3%A1rios-segundo-aditivo.pdf

2016 - - - Contrato
Acqua Rios Indústria e Comércio de 

Água Ltda - ME 08.666.193/0001-26 -
Aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafões de 20 (vinte) litros 

de água mineral, para atender demanda do CAU/CE.
15/02/2016 até 15/02/2017

12 (doze) meses a contar da 
assinatura. 

- - - -

2016 008/2017 1 14/2015 Contrato
Ente Tecnologia em Gestão de 

Pessoas Ltda - ME
10.688.424/0001-44 Dispensa de Licitação

Prestação, pela contratada ao contratante, de serviços de 
manutenção do Sistema de Escrituração de Pessoal, para atender 

demanda do CAU/CE.
13/11/2016 13/11/2016 a 12/11/2017 R$2.980,00 Não Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/ENTE-Tecnologia-em-Gest%C3%A3o-de-

Pessoas-Ltda-primeiro-aditivo.pdf

2017 006/2015 3 006/2015 Contrato
Fortal Terceirização de Mão de Obra 

Ltda 
15.792.363/0001-84 Carta convite

Prestação de terceirização de serviços conforme contrato 
n°005/2015,para serviço de copeira.

24/07/2017 - R$2634,15  /mês - -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Fortal-Terceiriza%C3%A7%C3%A3o-de-
M%C3%A3o-de-Obra-Ltda-terceiro-aditivo.pdf

2017 - - - Contrato Paullo Eduardo Silva Sousa 023.367.143-96 -
Contratação de pessoa física especializada para realização de 

manutenção em computadores e impressoras, composto por 17 
(dezessete) máquinas e 4 (quatro) impressoras do CAU/CE.

- - - - - -

2017 008/2018 2 14/2015 Contrato
Ente Tecnologia em Gestão de 

Pessoas Ltda - ME
10.688.424/0001-44 Dispensa de Licitação

Prestação, pela contratada ao contratante, de serviços de 
manutenção do Sistema de Escrituração de Pessoal, para atender 

demanda do CAU/CE.
14/11/2017 14/11/2017 a 13/11/2018 R$246,65 /mês Não Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/ENTE-Tecnologia-em-Gest%C3%A3o-de-

Pessoas-Ltda-segundo-aditivo.pdf

2016

2017



2017 01/2013 4 - Contrato Casablanca Turismo e Viagens Ltda 11.828.753/0001-06 Adesão à Ata de Registro de Preços
Prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 

30/01/2013, conforme contrato nº 01/2013.
01/02/2017

12 (doze) meses. De 01/02/2017 a 
30/01/2018

R$42.200,00 Não Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Casablanca-Turismo-e-Viagens-Ltda-
quarto-aditivo.pdf

2017 - - - Contrato
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos
34.028.316/0010-02 -

Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que 
atendam às necessidades da contratante.

- - R$12.730,00 - - -

2017 - - - Contrato Telefonia Brasil S/A 02.558.157/0001-62 -

Contratação de empresa para terceirização de prestação de 
serviços de copeira executados por empregado treinado e 

habilitado da contratada, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência, anexo I do Edital.

- - R$13.272,00 - - -

2017 002/2015 4 003/2015 Contrato R&M Sociedade de Avogados EPP 15.400.525/0001-91 Carta Convite
Prorrogação do contrato nº 002/2015, com início no dia 

02/06/2016 a 01/06/2017.
01/06/2017  02/06/2016 a 01/06/2017 R$4.739,00 Não Vigente - https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/RM-

Sociedade-de-Advogados-EPP-quarto-aditivo.pdf

2017 - - - Contrato Claro S.A. 40.432.544/0001-47 -

Contratação de solução corporativa de conectividade sem fio, 
área de registro na cidade de Fortaleza/CE, para acesso à internet, 

correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de aparelhos 
móveis fornecidos em regime de comodato, que assegurem 

comunicação cifrada fim-a-fim entre o aparelho e serviços de 
telefonia fixa - na modalidade SMP -, para comunicação de voz e 

dados, com as características de serviços pós-pagos, via rede 
móvel, com tecnologia digital; os serviços deverão oferecer as 

facilidades de roaming nacional e internacional, para atender ao 
CAU/CE, em Fortaleza/CE, se tratando de uma adesão 

edvidamente autorizada na ata de registro de preço originária, 
conforme especificações constantes dos documentos de licitação 

que dá origem a este contrato.

- - R$6.649,44 - - -

2018 - - 01/2018 Contrato
Serviço federal de processamento de 

dados-SERPRO 
33.683.111/0002-80 Dispensa de licitação Aquisição de certificado digital com token para CAU/CE. - Prazo indeterminado R$448,00 - - -

2018 - -  2/2018 Contrato
Central de negócios comércio de 

equipamentos de informática EIRELI
09.675.367/0001-80 Dispensa de licitação

Aquisição de material de informatica para atendimento das 
necessidades do CAU/CE

- Prazo indeterminado R$2.247,00 - - -

2018 - - 3/2018 Contrato JR imóveis EIRELI-ME 08.729.025/0001-32 Dispensa de licitação
Ármarios e estantes de aço para uso nas instalações da sede 

CAU/CE.
- Prazo indeterminado R$1.246,00 - - -

2018 - - 04/2018 Contrato Cassia serviços de Buffet 30.361.544/0001-40 Dispensa de licitação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

de Buffet para o Seminário em ATHIS.
- Prazo indeterminado R$1.240,00 - - -

2018 - - 05/2018 Contrato
Panebox panificadora e confeitaria 

Ltda
00.481.371/0001-32 Dispensa de licitação

Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet em 
evento promovido pelo CAU/BR(Oficina de escritórios para o 

mercado exterior).
- Prazo indeterminado R$1.260,00 - - -

2018 - - 06/208 Contrato Jose antenor magalhaes de jordão 07.303.852/0001-05 Dispensa de licitação
Compra de bateria para manutenção do carro institucional do 

CAU/CE.
- Prazo indeterminado R$339,26 - - -

2018 - - 07/2018 Contrato Elaine turismo Ltda EPP 11.709.078/0001-04 Dispensa de licitação

Compra de passagens aéreas para assessor juridico do 
CAU/CE,Igor César Leite Pereira Martins,para evento 7° 

treinamento técnico para assessorias jurídica e técnica das 
comissões de ética e disciplina dos CAU/UF.

- Prazo indeterminado R$1.160,70 - - -

2018 - - 08/2018 Contrato Expressão gráfica e editora Ltda  23.715.659/0001-20 Dispensa de licitação
Serviços gráficos para impressão de folhetos contendo 

recomendações éticas para a atuação de Arquitetos e Urbanistas.
- Prazo indeterminado R$1.270,69 - - -

2018 - - 09/2018 Contrato
Lojas carrossel comercio e 

representações Ltda 
23.455.967/0001-63 Dispensa de licitação

Compra  de eletrodomésticos para a prestação de bom 
atendimento aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo e ás 

demanadas de funcionários e colaboradores. 
- Prazo indeterminado R$678,00 - - -

2018 - - 10/2018 Contrato Expressão gráfica e editora Ltda  23.715.659/0001-20 Dispensa de licitação Confecção de 4.000 códigos de ética e disciplina do CAU/CE. - Prazo indeterminado R$5.844,30 - - -

2018 - - 11/2018 Contrato Sodine soc.dist.do ne Ltda 07.342.785/00005-53 Dispensa de licitação
Aquisição de material de expediente para consumo,objetivando o 

bom andameno das rotinas administrativas do CAU/CE.
- Prazo indeterminado R$3.300,46 - - -

2018 - - 12/2018 Contrato Cecomil comercio e serviços - EIRELI 07.792.435/0006-70 Dispensa de licitação
Compra de equipamentos de informática para atender as 

demandas internas deste Conselho.
- Prazo indeterminado R$6.917,20 - - -

2018 - - 13/2018 Contrato Metal comércio 05.674.874/0001-48 Dispensa de licitação
Compra de barra de apoio,material cerâmico e hidráulico para 

execução de reforma de banheiros na sede do CAU/CE.
- Prazo indeterminado R$2.288,35 - - -

2018 - - 14/2018 Contrato Café passeio Ltda - ME  12.783.622/0001-12 Dispensa de licitação
Custeio de alimentação para 160 pessoas na feijoada em 

comemoração ao dia do arquiteto,organizado em parceria 
comIAB-CE.

- Prazo indeterminado R$8.067,00 - - -

2018 - -
Mem.33 A-

2018/GERGER
Contrato

P&G Comércio e serviços de moveis 
Ltda

07.464.810/0001-48 Dispensa de licitação Aquisição de móveis para instalação do CAU/CE em nova sede. - - R$21.500,00 - - -

2018 01/2018 - - Contrato Grupo Tim Brasil 02.421.421/0001-11 Pregão presencial Contratção de serviços de telecomunicações. De 31/10/2018 a 30/04/2020 R$6.580,80 -

2018 - - - Convênio
 Universidade corporativa da 
construção - UNICONSTRUIR

07.341.019/0001-40 Convênio

O presente CONVÊNIO tem por objeto a cooperação mútua entre 
as partes, visando o desenvolvimento de parceria para realização 
de aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais registrados e 

adimplentes, assim como colaboradores da CONVENIADA, 
através de concessão de desconto parcial, em condições 

específicas, aos profissionais registrados e adimplentes da 
CONVENIADA, os funcionários da CONVENIADA, assim como 

cônjuges e filhos daqueles "beneficiários", correspondente ao 
montante de até 8% (oito porcento) dos valores dos cursos 

promovidos pela CONVENENTE pagos pelo beneficiários inscritos 
a partir da data de assinatura deste instrumento

14/06/2018 12 meses data de assinatura. - Não vigente

Podendo o mesmmo ser 
denunciado a qualquer 
tempo, or qualquer das 
partes, mediante aviso 

prévio de 30 (trinta) dias e 
podendo ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo 
assinado por ambas as 

partes.

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2017/01/Conv%C3%AAnio-

UNICONSTRUIR.pdf

2018 714180/2018 1 Mem.13/GERGER Convênio
Universidade corporativa da 
construção - UNICONSTRUIR

07.341.019/0001-40 Convênio
Cooperação recíproca entre as partes,visando o desenvolvimento 
de parceria para realização de aperfeiçoamento e capacitação de 

profissionais registrados e adiplentes.
- De 14/06/2018 a 14/06/2020 - - - -

2018 04/2018 - - Convênio
Instituto de arquitetos do Brasil - IAB-

CE 
 05.823.596/0001-43 Convênio

O objeto do presente acordo é a cooperação mútua entre as duas 
partes, objetivando que seja contratado pelo Departemento do 

Ceará do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE), através de 
cooperação com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Ceará (CAU/CE) mediante comunicação para cada qual dos seus 
registrados, entre outras formas de cooperação, contrato de 

adesão com a Unimed Fortaleza, podendo todos os arquitetos, 
desde que obedecidos alguns requisitos, aderirem ao Plano de 

Saúde Unimed Fortaleza, que conterá condições especiais.

20/09/2018

Enquanto a Unimed Fortaleza 
for contratada pelo IAB-CE, não 

havendo possibilidade de 
rescisão da cooperação.

- - -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Instituto-de-Arquitetos-do-Brasil-
Departamento-do-Cear%C3%A1.pdf

2018



2018 002/2015 1 - contrato R&M Sociedade de advogados 15.400.525/0001-91  Carta  Convite
O Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência de que 

trata a clásula quarta do contarto administrativo n° 002/2015.
- De 01/06/2015 a 31/05/2018. R$3.990,00 - - -

2018 - - - contrato COELCE - -

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a DISTRIBUIDORA e o CONSUMIDOR, de acordo com as condições 

gerais de fornecimento de nergia elétrica, e sem prejuízo dos 
demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL.

- - - - - -

2018 1 - Convênio
Centro de integração empresa escola - 

CIEE
- -

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato firmado entre as partes em 23/05/2017, 

conforme contrato nº01/2017.
22/05/2018

Prorrogado da vigencia do 
contrato até 22/05/2019. 

- Não vigente -
https://www.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/2017/01/Aditivo-Contrato-N01.2017.pdf

2018 - Convênio
Instituto de pós-graduação e 

graduação - IPOG
- -

As partes firmam o presente CONVÊNIO, objetivando a 
conjugação de experiências tecnológicas e participativas para o 

aprimoramento profissional dos funcionários e/ou associados da 
CONVENIADA

 20/06/2018 12 meses da data de assinatura. - Não vigente

Podendo ser prorrogado 
automaticamente por 
duas vezes, execeto se 
houver manifestação 

expressa em contrário, 
nos termos da lei.

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2017/01/Conv%C3%AAnio-IPOG.pdf

2018
 Protocolo SICCAU nº 

709796/2018
- - Convênio

Instituto de pós-graduação e 
graduação-IPOG 

21.875.634/0001-68 Convênio Processo de firmamento de contrato de parceria co IPOG. - De 24/01/2018 a 23/01/2020 -
Minuta do Contrato 

enviado via prototocolo 
SICCAU nº  709796/2018

-

2018 008/2015 3 - Contrato
Ente Tecnologia em Gestão de 

Pessoas Ltda - ME
10.688.424/0001-44 Dispensa de licitação

O presente aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 
008/2015, que ora se prorroga, pela terceira vez.

14/11/2018 De 14/11/2018 a 13/11/2019. R$273,31 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/ENTE-Tecnologia-em-Gest%C3%A3o-de-
Pessoas-Ltda-terceiro-aditivo.pdf

2018 L012379/2018 - - Contrato de locação Imobiliária ESAM Ltda 11.159.083/0001-82 -
Contrato  de locação do imóvel na rua Do Rosário, 77, sala 702, 

703, 704 e 705 - Edificio Comandante Vital Rolim - Centro.
01/11/2018

12 meses começando em 
19/11/2018 a 19/11/2019. 

R$ 4000,00 /mês Não vigente
Locação de imóvel com 

finalidade para escritório

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/CONTRATO-DE-LOCA%C3%87%C3%83O-

IMOBILI%C3%81RIA.pdf

2018 003/2015 3 - Contrato FAC Investimentos imobiliários 08.658.199/0001-51 Dispensa de licitação
Prorrogação do contrto nº 003/2015, com início no dia 17/12/2015 

a 16/06/2016.
- De 17/12/2015 a 30/06/2018 R$9.280,42 - - -

2018 003/2015 4 01/2015 Contrato FAC Investimentos imobiliários  08.658.199/0001-51 Dispensa de licitação
Presente aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato 

nº003/2015
01/07/2018 De 01/07/2018 a 01/01/2019. R$59.665,80 Não vigente

Prorrogação de loocação 
do imóvel para sede do 

CAU/CE.

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/FAC-
Investimentos-Imobili%C3%A1rios-quarto-aditivo.pdf

2018 002/2016 2 - Contrato Paullo Eduardo Silva Sousa 023.367.143-96 Carta convite
O presente aditivo tem como objeto a segunda prorrogação de 12 

(doze) meses da vigência do contrato firmado entre as partes, 
conforme contrato nº 002/2016

05/04/2018 De 05/04/2018 a 04/04/2019. R$19.200,00 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Paullo-Eduardo-Silva-Souza-segundo-
aditivo.pdf

2018 - - - Convênio
Instituto Brasileiro de Educação 

Continuada -INBEC
07.816.574/0001-81 Convênio

As partes firmam o presente CONVÊNIO, objetivando a 
conjugação de experiências tecnológicas e participativas para o 

aprimoramento profissional dos funcionários e/ou associados da 
CONVENIADA.

17/05/2018
12 meses da data de assinatura. 

De 17/05/2018 a 16/05/2019
- Não vigente

Podendo ser renovado 
em comum acordo entre 

as partes.

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Instituto-Brasileiro-de-

Educa%C3%A7%C3%A3o-Continuada-INBEC.pdf

2018 01/2013 5 - Contrato Casablanca Turismo e Viagens Ltda 11.828.753/0001-06 -
O presente aditivo tem como objeto prorrogação da vigência do 

contrato firmado entre as partes em 31/01/2013, conforme 
contrato nº01/2013

 02/02/2018
06 meses ou até a conclusão do 
processo licitatório iniciado em 

01 de janeiro. 
- Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Casablanca-Turismo-e-Viagens-Ltda-

quinto-aditivo.pdf

2018 03/2018 - - Contrato Clélia Leite Carvalho Xavier 187.207.143-00 -
Contrato de trabalho com prazo indeterminado de Emprego de 

Confiança.
19/02/2018 De 19/01/2018 a 20/01/2020. R$7182,52 /mês Não vigente

Período determinado de 
02 (dois) anos, 10 (dez) 
meses e 12 (doze) dias, 
não prorrogável como 

previsto na CLT.

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Cl%C3%A9lia-Leite-Carvalho-Xavier.pdf

2018 006/2015 6 006/2015 Contrato
Fortal Terceirização de Mão de Obra 

Ltda 
15.792.363/0001-84 - Tem como objeto prorrogação do contrato nº006/2015 20/08/2018 De 20/08/2018 a 19/08/2019. R$2805,30 / mês Não vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Fortal-Terceiriza%C3%A7%C3%A3o-de-

M%C3%A3o-de-Obra-sexto-aditivo.pdf

2018 - - - Convênio Fundação Edson Queiroz 07.373.434/0001-86 Convênio
Tem por objeto a cooperação recíproca entre as partes , visando 

o desenvolvimento de parceria para o aperfeiçoamento e 
capacitação dos profissionais registrados na CONVENIADA.

04/07/2018 Prazo indeterminado. - -

Podendo o mesmo ser 
denunciado a qualquer 

tempo, por qualquer das 
partes, mediante aviso 

prévio de 6 (seis) meses.

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2017/01/Conv%C3%AAnio-UNIFOR.pdf

2018 07/2017 - - Contrato Jéssica Maria Cordeiro Viana 033.937.383-05 -

Objeto da contratação por excepcional interesse público é a 
prestação de serviços para exer a função de Assessora de 

Comunicação, a ser desmepenhada, nos termos do art. 62 da 
CLT.

02/01/2018 De 02/01/2018 a 31/12/2020. R$ 2924,88 / mês Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/J%C3%A9ssica-Maria-Cordeiro-Viana.pdf

2018 05/2016 - - Contrato Juliana Costa Gurgel do Amaral 846.987.723-20 -

Objeto da contratação por excepcional interesse público é a 
prestação de serviços para exer a função de Gerente Técnica e 

Fiscalização, com jornada diária de 8 (oito) horas, nos termos do 
art. 62 da CLT.

02/01/2018 De 02/01/2018 a 31/12/2020. R$ 6342,52 /mês Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Juliana-Costa-Gurgel-do-Amaral.pdf

2018 11/2016 - - Contrato Oscar Saldanha do Nascimento 032.844.763-34 -
Objeto da contratação por excepcional interesse público é a 

prestação de serviços para exer a função de Gerente Geral, sem 
jornada determinada, nos termos do art. 62 da CLT.

02/01/2018 De 02/01/2018 a 19/02/2018. R$ 7182,52 /mês Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Oscar-Saldanha-do-Nascimento.pdf

2018 01/2017 1 - Convênio
Centro de Integração Empresa e 

Escola - CIEE
61.600.839/0001-55 Convênio

Cooperação recíproca entre as partes, visando o 
desenvolvimento de atividades para a promoção da integração 
ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal 

(art. 203, inciso III e art. 214, inciso IV), através da 
operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.

22/05/2018
Vigência do contrato até 

22/05/2019
- Não Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Centro-de-Integra%C3%A7%C3%A3o-

Empresa-Escola-CIEE-primeiro-aditivo.pdf

2019 - - 01/2019 Contrato Elaine turismo Ltda 11.709.078/0001-04 Dispensa de licitação
Compra de passagens para presidente,Napoleão Ferreira da Silva 

Neto,para participação no 1° Fórum dos Presidentes de 2019.
- Indeterminado R$1.441,34 - - -

2019 - - 02/2019 Contrato Fortal Empreendimentos EIRELI 03.807.883/0001-23 Dispensa de licitação
Serviço de Mão-de-obra terceirizada na área administrativa pelo 

prazo de 180 dias
- 180 dias R$22.121,44 - - -

2019 - - 03/2019 Contrato BuySoft do Brasil 10.242.721/0001-61 Dispensa de licitação Aquisição de licença para uso de softwares de edição de imagens. - De 08/05/2019 a 07/05/2020 R$4.864,62 - - -

2019 - - 04/2019 Contrato Cecomil comercio e serviços  07.792.435/0003-27 Dispensa de licitação
Aquisição de no-breaks para reposição de equipamentos em uso 

anteriormente danificados.
- Indeterminado R$2.118,09 - - -

2019 - - 05/2019 Contrato
Central de negocios com de equip de 

infomática
07.272.825/0004-57 Dispensa de licitação

Compra de equipamentos de informática e softwares de uso 
administrativo.

- Indeterminado R$2.256,00 - - -

2019 9912447690 Aditivo - Contrato
Empresa brasileira de correios e 

telegrafos
34.028.316/0010-02 Dispensa de licitação

Prorrogação de prestação de serviço de postagem e 
correpondência institucional.

- De 28/08/2019 a 28/08/2020. - - - -

2019 - Aditivo - Contrato
Empresa brasileira de correios e 

telegrafos 
34.028.316/0010-02 -

Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que 
atendam às necessidades da contratante.

- De 22/08/2019 ate 21/08/2020 R$9.692,16 - - -

2019 - - 06/2019 Contrato Francisco Pereira de Sousa 29.732.604/0001-04 Dispensa de licitação
Execução de Projeto de Instalações Elétricas para a nova sede do 

CAU/CE, localizada na Rua do Rosário nº 77.
- Indeterminado R$32.435,00 - - -

2019 - - 07/2019 Contrato Claudio Vianna de Hannequim Rocha 34.330.452/0001-53 Dispensa de licitação Compra e instalaçao de portas e divisórias de vidro. - Indeterminado R$11.252,19 - - -

2019



2019 - - 08/2019 Contrato CONSULPAM INSTITUTO 08.381.236/0001-27 Dispensa de licitação

Contratação de Entidade ou Instituição de Ensino Superior ou 
conveniada para prestação de serviços técnicos-especializados 

na organização e realização de Concurso Público para 
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para 
empregos públicos, nas condições especificados no termo de 

referência anexo a este processo.

- Indeterminado R$1.513,84 - - -

2019 - - 09/2019 Contrato MAFORT Marmoraria Fortaleza 07.820.657/0001-44 Dispensa de licitação
Aquisição e instalação de portais, rodapés e tampo em granito 

para equipar a sede do CAU/CE, localizada na Av. do Rosário, nº 
77 – Centro, Fortaleza/CE. 

- - R$1.513,84 - - -

2019 02/2019 - - Contrato Casablanca Turismo e Viagens Ltda 11.828.753/0001-06 Pregão Eletrônico

Constitui objeto do presente contrato os serviços de reservas, 
emissão e entrega de bilhetes de passagens áereas e demais 

servços correlatos (passagens rodoviárias, ferroviárias, serviços 
de reservas de hotéis, veículos terrestres de qualquer porte, 

traslado, seguro saúde e de bagagem), no âmbito nacional e 
internacional, de acordo com as especificações e quantitativos 

previstos no  Pregão Eletrônico nº20180006 e seus anexos.

  30/01/2019 12 meses da data de assinatura. R$76.898,00 Não vigente

Este contrato poderá ser 
prorrogado os termos que 

dispõe o art.57, inciso II, 
lei 8.666/93, desde que 

para órgão 
CONTRATANTE o serviço 

seja considerado de 
natureza contínua

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Casablanca-Turismo-e-Viagens-Ltda.pdf

2019 008/2015 3 - Contrato
Ente Tecnologia em Gestão de 

Pessoas Ltda - ME
10.688.424/001-44 -

O presente aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato 
n° 008/2015

- 14/11/2018 até 13/11/2019 R$273,31 - -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/ENTE-Tecnologia-em-Gest%C3%A3o-de-
Pessoas-Ltda-terceiro-aditivo.pdf

2019 006/2015 Aditivo - Contrato Fortal Empreendimentos EIRELI 03.807.883/0001-23 - Prorrogação do contrato n006/2015 - 20/08/2018 até 19/08/2019 R$2.805,30 - -  -

2019 - - - Convênio
Instituto de educação e capacitações 

do Ceará
 21.875.634/001-68 Convênio

Parceria educacional onde o IPOG oferecerá beneficios aos 
colaboradores e o conveniado divulgara os cursod do convente.

- 10/10/2019 até 09/10/2020 - - - -

2019 - - - Convênio Fundação Edson Queiroz 07.373.434/0001-86 Convênio
ConvÊnio com objeto de cooperação entre as partes,visando o 

desenvolvimento de parceria para realização de aperfeiçoamento 
e capacitção dos profissionais registrados na conveniada.

- 03/07/2019 até 02/07/2020 - - - -

2019 - - - Convênio
 Universidade corporativa da 
construção - UNICONSTRUIR

07.341.019/0001-40 Convênio

O presente CONVÊNIO tem por objeto a cooperação mútua entre 
as partes, visando o desenvolvimento de parceria para realização 
de aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais registrados e 

adimplentes, assim como colaboradores da CONVENIADA, 
através de concessão de desconto parcial, em condições 

específicas, aos profissionais registrados e adimplentes da 
CONVENIADA, os funcionários da CONVENIADA, assim como 

cônjuges e filhos daqueles "beneficiários", correspondente ao 
montante de até 8% (oito porcento) dos valores dos cursos 

promovidos pela CONVENENTE pagos pelo beneficiários inscritos 
a partir da data de assinatura deste instrumento

14/06/2019 12 meses data de assinatura. - Não vigente

As partes resolvem 
renovar o prazo do 

CONVÊNIO  por mais 12 
meses.

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2019/09/Conv%C3%AAnio-UNICONSTRUIR-

I-Aditivo.pdf

2019 - - - Convênio
Sindicato da Indústria Mármores 

Granitos do Estado do Ceará - 
SIMAGRAN

69.727.469/0001-23 -

O presente instrumento tem como objeto estabelecer convênio 
de parceria educacional entre a CONVENTE e o CONVENIADO, 

onde a primeira oferecerá cursos e/ou treinamentos aos 
integantes da segunda, de forma gratuita, no evento BRAZIL 

STONE FAIR 

19/09/2019
Data de assinatura até o fim do 

evento (5 e 7 de novembro 2019).
- Não vigente -

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2019/10/Conv%C3%AAnio-SIMAGRAN.pdf

2019 - Aditivo - Convênio
Instituto de pós-graduação e 

graduação - IPOG
04.688.977/0001-02 -

O presente instrumento tem como função, comunicar a mudança 
da composição do desconto estabelecido nacionalmente pela 

nossa instituição nos cursos de pós-graduação que irão 
inaugurar a partir de janeiro de 2019.

17/01/2019 A partir da data de assinatura. - Não vigente

Podendo ser prorrogado 
automaticamente por 
duas vezes, execeto se 
houver manifestação 

expressa em contrário, 
nos termos da lei. O 
presente aditivo  é 

referente ao contrato 
firmado em 2018 com a 

IPOG.

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2017/01/Aditivo-ao-Contrato-de-

Conv%C3%AAnio-IPOG.pdf

2019 - - - Convênio
Instituto de Educação e Capacitação 

do Ceará Ltda-ME (IPOG)
21.875.634/001-68 -

O presente instrumento tem como objeto estabelecer parceria 
educacional entre a CONVENENTE e o CONVENIADO, onde a 

primeira oferecerá benefícios aos colaboradores/associados e ao 
CONVENIADO, em contrapartida o CONVENIADO divulgará os 

cursos do COVENENTE para os seus conveniados. 

10/10/2019
12 (doze) meses da data de 

assinatura. 
- Não vigente

Podendo ser prorrogado 
automaticamente por 
duas vezes, execeto se 
houver manifestação 

expressa em contrário, 
nos termos da lei.

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2019/10/Conv%C3%AAnio-IPOG-2019.pdf

2019 - - - Contrato Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91 -

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 
relativos à emissão e administração de cartão de pegamento 

para  a utilização em saque e como pagamento nas suas 
aquisições de bens e serviços

 26/11/2019
12 (doze) meses da data de 

assinatura. 
- Não vigente

Podendo ser prorrogado 
nos termos do artigo 57, 

inciso II, da lei 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas 

alterações.

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Banco-do-Brasil-S.A..pdf

2019 9912447690 1 - Contrato Correio 34.028.316/0010-02 -
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 

vigência do contrato original por mais 12 meses
 22/08/2019  De 28/08/2019 a 28/08/2020. - Não vigente

As partes acordam em 
prorrogar o contrato por 

12 (doze) meses, de 
28/08/2019 a 28/08/2020.

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Empresa-Brasileira-de-Correios-e-

Tel%C3%A9grafos-%E2%80%93-ECT.pdf

2019 L012379/2018 1 - Contrato de locação Imobiliária ESAM Ltda 11.159.083/0001-82 -
Contrato  de locação do imóvel na rua Do Rosário, 77, sala 702, 

703, 704 e 705 - Edificio Comandante Vital Rolim - Centro.
31/05/2019

12 meses começando em 
19/11/2018 a 19/11/2019. 

R$ 4000,00 /mês Não vigente
Locação de imóvel com 

finalidade para escritório

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/CONTRATO-DE-LOCA%C3%87%C3%83O-

IMOBILI%C3%81RIA-PRIMEIRO-ADITIVO.pdf

2020 - - - Convênio
Associação Igreja Adventista 

Missionária - UNINTA
03.365.403/0001-22 Convênio

O presente instrumento tem como objeto estabelecer convênio 
parceria educacional entre a CONVENENTE e o CONVENIADO, 

onde a primeira oferecerá descontos de 20% (vinte) na 
mensalidade dos cursos de pós-graduação relacionados ao curso 

de Arquiteutura e Urbanismo 

08/10/2020 12 meses da data de assinatura. - Não vigente -
https://www.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/2021/04/Convenio-UNINTA.pdf

2020



2020 - - - Convênio Universidade Federal do Ceará - UFC 07.272.636/0001-31 Convênio

Este CONVÊNIO tem por objeto a cooperação recíproca entre as 
partes, visando contribuir com a saúde pública do Estado do 

Ceará, neste momento de pandemia do novo coronavirus, Covid-
19, em que através desta parceria, serão confeccionados 

produtos impressos em 3D de diversos projetos relacionados à 
referida pandemia, como por exemplo: estruturas para máscaras 

Face Shields , peças para treinamento de intubação , peças de 
reposição para respiradores, entre outros projetos em 

desenvolvimento no combate à pandemia, todos a serem 
utilizados pelos profissionais da saúde que labutam nas 

instituições públicas de saúde do Estado do Ceará

 16/06/2020 06 meses. - Não vigente

Podendo ser prorrogado 
por igual período, desde 

que expressamente 
aditado.

https://www.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/Termo-de-Conv%C3%AAnio-

CAUCE-UFC-2020.pdf

2020 005/2015 5 - Contrato 
Fortal Terceirização de Mão de Obra 

Ltda 
15.792.363/0001-84 Carta convite

O presente aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 
005/2015

19/08/2020 12 meses da data de assinatura. R$2.948,08 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/CONTRATO-FORTAL-5o-ADITIVO.pdf

2020 002/2016 4 - Contrato Paullo Eduardo Silva Sousa 023.367.143-96 -
O presente aditivo tem como objeto a terceira prorrogação da 

vigencia do instrumento entre as parte em 05/04/2016, conforme  
contrato  nº 002/2016

05/04/2020 De 05/04/2020 a 04/04/2021. R$20.789,50 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/CONTRATO-TI-PAULLO-4o-ADITIVO.pdf

2021 002/2016 5 - Contrato Paullo Eduardo Silva Sousa 023.367.143-96 -
O presente aditivo tem como objeto a quinta prorrogação da 

vigência do instrumento firmado entre as partes em 05/04/2016, 
conforme contrato n°. 002/2016.

05/04/2021 De 05/04/2021 a 04/04/2022. R$21.494,19 Não vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Quinto-aditivo_Paullo_TI-assinado.pdf

2021 001/2021 - 013/2021 Contrato Ideal Terceirização e Serviços Ltda 25.184.471/0001-28 Pregão
Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e 

higienização nas dependências do CAU/CE.
21/08/2021

12 (doze) meses da data de 
assinatura.

R$32.670,24 Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/contrato_001_2021_servicosdelimpeza.pdf

2021 002/2021 - - Contrato  L.A. Viagens e Turismo Ltda    04.613.668/0001-65 Pregão
Prestação de serviços de agenciamento de viajem aéreas 

nacionais e internacionais e de passagens rodoviárias 
intermunicipais e interestaduais.

14/09/2021 De 13/09/2021 a 13/09/2022. R$29.129,00 Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/contrato_002_2021_passagensaereas.pdf

2021 003/2021  - 018/2021 Contrato
Foxcom Informática E Serviços de TI 

EIRELI ME 
13.444.346/0001-20 Pregão

Prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva de 
hardwares e softwares

03/11/2021 12 (doze) meses . R$36.000,00 Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/contrato_003_2021_manutenaopc.pdf

2021 004/2021 - 014/2021 Contrato Engaja Comunicação Ltda 19.093.773/0001-98 Pregão Serviços de Assessoria de Comunicação. 08/12/2021 12 (doze) meses . R$ 69.000,00. Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/contratodeprestacaodeservicos_004_2021.
pdf

2022 - - - Contrato  Juliana Costa Gurgel do Amaral 846.987.723-20 - Nomeação para exercer cargo de livre provimento. 10/01/2022 De 10/01/2022 a 31/12/2023.  R$ 7.272,00  mensal Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Contrato-de-trabalho-Juliana.pdf

2022 001/2022 - - Contrato 
Prime Consultoria e Assessoria 

Empresarial Ltda
05.340.639/0001-30 Pregão Eletrônico

Gerenciamento de Manutenção Preventiva e Corretiva e 
Abastecimento dos Veículos da Frota Oficial.

25/04/2022 12 meses. R$ 8.090,86. Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/CONTRATO-012022-ASSINADO-PRIME.-1-
1.pdf

2022 002/2022 -  009/2022 Contrato 
 Bruno Araújo Sociedade Individual de 

Advocacia. 
34.762.741/0001-21 - Assessoria e Consultoria Jurídica 02/05/2022 12 meses.  R$ 91.060,32. Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/contrato_juridico_2022.pdf

2022 001/2021 1 013/2021 Contrato  Ideal Terceirização e Serviços Ltda 25.184.471/0001-28 Pregão
O presente aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do 

instrumento firmado
entre as partes em 27/08/2021, por meio do contrato n° 001/2021. 

28/06/2022 12 meses da data de assinatura. R$35.763,00 Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/1o_ADITIVO.pdf

2022 003/2022 -  011/2022 Contrato 
Centro de Integração Empresa Escola 

– CIEE
61.600.839/0011-27 -

Realização de de estágio e Concessão de bolsa de estágio a 
estudantes.

14/07/2022 12 meses da data de assinatura. R$5.217,00 Vigente -
https://transparencia.cauce.gov.br/wp-

content/uploads/Contrato003_CIEE_Final_ASSINADO_assina
do.pdf

2022 005/2022 - - Contrato  Maria Viviane Carneiro 938.998.233-20 -
Contrato de trabalho para cargo de Assistente Administrativo do 

CAU/CE
20/07/2022  Indeterminado. R$ 2.952,69 mensal Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Contrato-de-trabalho-

N%C2%B005.2022.pdf

2022 006/2022 - - Contrato  Raimundo Wagner Carvalho da Silva 056.383.423-46 -
Contrato de trabalho para cargo de Assistente Administrativo do 

CAU/CE
20/07/2022  Indeterminado. R$ 2.952,69 mensal Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Contrato-N%C2%B0-06.2022.pdf

2022 002/2021 1 - Contrato  L.A. Viagens e Turismo Ltda    04.613.668/0001-65 Pregão Prorrogação do contrato nº 002/2021 26/07/2022
12 (doze) meses. De 15/09/2022 a 

15/09/2023
R$99.692,24 Vigente -

https://transparencia.cauce.gov.br/wp-
content/uploads/Aditivo-ao-contrato-N%C2%B0-002.2021-

FINAL.pdf
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