DIÁRIOOFlClALDO ESTADO

SÉRIE 3 ANO IX N°lOl

FORTALEZA, 30 DE MAIO DE20l7

Estado, do Ceará  rereltura .unJclpal de Jardim - Aviso de Prosseguimento de Licitação _ Concorrência Pública nU 2017.03.28.1.
 Presidente da Comissão de LIcitação do Município de Jardim/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos
mteressdos, que estará dando o prosseguimento ao Certame Licilal6rio, na modalidade Concorrência n'O 2017.03.28.1, cujo objeto é contrata ão
de servIços a serem prestados na conservação e manutenção (coleta de lixo - resíduos não perigosos) de yias e logradouros públic
Município de JariCE, nese dia, 31 de maio de 2017, às 09:00 (nove) horas, onde serão abertos os envelopes contendo as pro

'W
IMS

das e.mpresas habl1.ltadas. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Trav, Aristides Ancilon Ayres de Alen
na Cidade de Jardml!CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88)3555-1295. Jardiml

2017. Alberto Pinheiro Torres Neto - Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefltura Municipal de Qulxeramobim • Extrato de Contrato. Contratante: Secretaria de Infraestr

51, Centro. G/

de M:JMrtf},

(,)

./17/



. Con

Sólidos, Capinação e Varrição de Vias Urbanas Pavimentadas e Logradouros Públicos, na Sede e nos Distritos de São Miguel, Uruq

/
.

Carneiro, no Município de Quixeramobim, para Atender as Necessidades da Secretaria de HlÍraesirutura do Municipio, tudo Confomlc Espeçificaçõcs

Contidas no Projeto Básico, do Município de Quixeramobim/CE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Concorrência Pública W 07.
01l2017-CP. Valor Global: R$ 2.839.299,90 (dois milhões, oitocentos e trinla e nove mil. duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2017. Signatários: Ronex Monteiro de Almeida e Jerry Carlos de Lavor Couras. Data da Ai)sínatura: 22/05/2017.
Ronex Monteiro de Almeida - Secretário da Infraestrutura.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura de QuixeramobJm - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 07.003/2017 - PPRP. O Pregoeiro do

Município toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 21 de junho de 2017 às 08h30min, na sede da Comissão de
Licitações da Prefeitura de Quixeramobim, localizada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro. Quixeramobim-CE, estará realizando
licitação, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e balerias. destinadas a
manutenção de veículos, do tipo máquinas pesadas, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Quixeramobim/CE,

tudo conforme especificações contidas no Tenno de Referência constante dos Anexos do Edital. o qual se encontra disponível no endereço acima,
no horário de 08:00h às l2:00h e das 14:00h às 18:00h e no portal de licitações: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Max Ronny Pinheiro. O
Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô - Aviso de Julgamento - Pl'erâo n" 2017.05.12.2. O Pregoeiro Olicial Jo Munil:ipio

de Quixelô/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento do Certame
Licitatório, na modalidade Pregllo, do tipo Presencial, tombado sob nO 2017,05.12.2, sendo o seguinte: empresa vencedora - Realce Comunicação
Visual LIDA - ME vencedora junto aos lotes 1 e 2, por apresentar melhorei) preços e compatíveis com o orçamento da Prefeitura. A empresa
vencedora fora declarada habilitada, por cumprir integralmente as exigências do Edital Convocatório. no que se refere aos documentos de
habilitação. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo. SIN, Centro, na Cidade de Quixelô/CE, de
segunda à sexta.feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88) 3579. 1210. Quixelô/CE, 29 de Maio de 2017. Luiz Moses de

r-jJ--==....... Abreu Neto - Pregoeiro Oficiai.

*** *** ***
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de HidrolãndIa. A Prefeitura Municipal de Hidrolândia/CE. por intermédio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, torna público, nos termos da Lei na 8.666/93, que fará realizar Procedimento l.icilalório 

Modalidade: Tomada de Preços - N°. PMH.250517-TPOl - übjeto: Contratação de empresa especializada para cxecução dos serviços de Reforma
do Matadouro Público do Município de HidrolândialCE - Sessão Pública e Início da Abertura dos Envelopes: 08hOOm do dia 19106/20)7 - Local:
Sede da Prefeitura Municipal - Avenida Luiz Camelo Sobrinho, 640, Centro, CEP: 62270-000, Hidrolândia-CE. O Edital e Anexo se encontram

disponíveis no Setor de Licitações em dias de expediente nonual, das 07h30min às l3hOOmin e no endereço eletrônico http://www.tcm.l:c.gov.br/
licitacoes. Hidrolândia - CE, 29 de Maio de 2017. Francisca Janaina Magalhães Timbó - Presidente da Comissão Pcrmancnt{' de
Licltaçilo.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paracuru - Secretaria de Governo - Aviso de Julgamento - Fase de Habilitação - Tomada
de Preços OS05.01l2017-GOV. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paracuru-CE, no uso de SU<lS atribUições lcgms.

torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da fase de habilitação referente ao Certame Licitatóriu, na
modalidade Tomada de Preços, sendo o seguinte: participantc(s) Inabilitados: Tauchmann Advogados ASSOCiados; Carlos Eduardo Macicl Pereira

Advogados Associados e Leandro Coelho Advogados Associados, por nào atenderem o item 21.7 do Edital. Sendo, assim li Comissào de . .:lara a

Licitação como Fracassada. O prazo recursal está aberto a partir da publicação. Maiores infonnações, no Setor de Licitações, à Rua Coronel

Meireles, 07, Centro, Paracuru-CE, de segunda à sexta.feira, no horário de 08:00h às 12:00h. Paracuru-CE, 29 de maio de 2017. Pedro PauJo

Qulrino Paiva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Município de Redenção - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N" 05.005/2017-PP/SRP. O Pregoeiro do Município
de Redenção-CE. toma público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 12 de junho de 2017 às 09h, na sala de sessões do setor de

licitações, localizada à Rua Padre Ângelo, nO 305A, Cenlro, Redenção, Ceará, a sessão ;Júb1ic:l, para recebimento e abertura dos envelopes ue
propostas de preços, formalização de lances verbais e documentOi) de habilitação da licitação na modalidade Pregão do tipo Presencial N°. 05.005/
2017-PP/SRP, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para registro de preços visando futurai) e eventuais contratações para aquisição de pneus
para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação e transporte escolares da Rede Municipal de Ensino. A documentação do edital e i)CUS

anexos, poderá ser adquirida junto ao Pregoeiro, a partir da publicação deste aviso, de "cgunca à sexta-feira no horário de ü7h30m às 13h30m.
Redenção-CE, 29 de maio de 2017. Diego Freire de Carvalho - Pregoeiro do Município de Redenção/CE.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixcré - Governo Municipal - Pregão Presencial N" 3005.01/2017 - Tipo: Menor ilnço
por Lote. A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré. localizada na Rua Padre Zacarias. n" 332 - Centro. Td. (88)
34431402, torna público que se encontra à disposição dos interei)sados o edital de Pregão Presencial n" 3005.01/2017 cujo objeto é a contrata\:1o
da prestação de serviços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, bens móveis, limpeza e conservação dos imóveis das Secretarias
de Saúde e Educação do Município de Quixeré, sendo li tase de disputa de lances no dia 12/06/2017 a partir das 09:00 horas, Referido Edital podcn"l
ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 07:30 às 13:00 horas. no endereço acima citado. Ou pdu
portal de licitações do TCM: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Quixeré - CE, 30 de Maio de 2017. José Eucimar de Lima - Presidenh' da
ComissAo de Licitação.
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Impacto Construções, Serviços e Transportes Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o Serviço de Coleta Transp

MiSTO



f

f

Mel6clos

r

OIARIODONORDEsTE

FORTALEZA, cEARÁ. TERÇA-FEIRA, 3D OE MAlQ OE 2017
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o do Ceara. F'T8t.ltura Munkipal dR QuixelO - A'l'iso de Julgamento - Pntgão 0-'

Estado do Cearã. Câmara uhlclpal de Parambu. A ComissãO Permanente de Licitaçâo da

Camara Municipal de Parambu,locaUzada na Rua ManuelAlexarldm, 96. Centro, toma público

1)5..12.2. O PregoeiroOfici<l1 do Mullicipio de QuiltelõlCE, no usode suas atribuições legais,

pUblico. para connecmeolo cbs interessados, que conwu o JU!9arnento do Çertamei

que ;;8 ellCOI1\ra à djspos.içli:l dos interessados o Edital de Tomada de Preço Na 2017.05.30,001

m, na  lio, do tipo Pl'll9l'melal, tombado sob n- 2017.05.122, sendo o

CMp, cujo ooJelC é a Locação e manutenção de sistema para contabilidade, licitação, GFIP,

118: empresa vEnCEldCta- RealceComonicàção VIsoaI LTOA. ME vençedora junto aos Iote$

RAlS, DlRF e portai da transpaiêneia, para atender as nacessidadas da Câmara Munieipal de

PlW'arnbll- CE, que realizar.se-é J'IO dia 14.06.2017, às 0Sh00min. Referido Edital poóerá ser:

porapresentar lI'leIhon!s preços e oompali'JErls com o orçarJIa"lto da PreteihJl'8. A empresa

dora !ora deci<Jfal:la habillada, porcumJ.Yir - nlegralmenle as e:ógências ,do _ EdItal

,aciquírido no endereço acima. a partir da data desta publ"1CaÇão. no horãrio de el(pedlenle ao:

doia. noque se refere aos doc\Jl1erMs de habiliação. Maiores infOIm.llÇÕ\l$. na sede <ia

'público. de 08:00 as t2:oo hs e nosite WW'N.lcm.ce.gov.brfliCtacoes. Parambu.ce. 30 de Maio;

lSAo de Ucll&çio, silo na "Rua Pedro Gomes de Aia*. SIN. Cenlro, na Cidade de

ide 2017.Afonso Rodrigues deAmOrIrFl- PresIdente da CPL

lãiCE. aesegund<ta&eJlia.feIra. no horárlode08;OOh às 12;()(J) oupelotelefone (88) 3579

;.Quixel6lCE, 29.'" dB2017.LuizMoses dauHeto-rÕOfic:ial.

IEstado do Cearli. Pref1l:itura Municipal de. tndependincia. A. CorilissãO de lri toma público
QlJ$ no próximo rfoa 19 de ..krilo de 2017, és 09:00 hor.Is. estará abriodo licitação na modaidade

lo do Clm'á • PrefWtura Municipal de HldrOlinefia. A Prefeitura Municipal de
andlalCE, J)Or intermédio daSeaetari8 Municipal deOeSenvolvirnentoAgl'áriO 8 Recursos:
Iaidàde: Tomada de Pmço$ N"'. PMH-250517-TPQ1. Objetçl: eontrab;;ãod& empresa
íal2ada para ell;ecução- dos serviços de Reformé1 do Matadouro Público do MunlcfpiO de

Ihães nmbó-daComl$$ão Perr.anente deudtaçAo.

junho de 2017 as 09:000$. Tomada de Preç.o N" 002-2017.TP. ObjeW: paWnenla;ão aS'áltl::ae
drenagem pI..,vial na  Frnndsco Ferraz a AnlDnio SoanK MOlJl'ão; na sede cio MunicJpio de

.

dá _ CE. ltorrroçôes n?Rua Henr:iqueSoares, sIn, Genlro, no l'1ol'ário de 08()' àS 12:00 hOlM,

lo croçeàti;' "ibn MunlçiPal'd; Monintios - Awiso de Uc:ltaçlo - P...gão!
aeW N" 28f7A5.22..002. ObjelO: Conll'tltaçio da preslaçãQ de serviços "de hospedagem,
lOI1e..e enc:aminf)Qmento de pessoas cal'9l'lles pata atendimerllo nos hospitais de Fortaleza,

Seaetaria:ckt Saúde do Mulliciçio de Morrinhos.'CE. que se nJaiurà no lIia 09 de Jurt10 de
(09/1)61201!), is 10:00hs.. Referido Edital pode:rã ser ' a pertir dõl dahl desta

lSão,de Pr8glo aos írmessados qoo no  dia,12,de Junho de 11. às

.130211303. Cesar

,é, di9 .eJriIenticlDs destinado a atendBrofcmeci!nento da mererida estdar

sÇIo nos.eIeS"'liJÍó$ esta pubIicaçAo, no horãriode 0Bh00min às 12hCXlril no eridereço:

do Fl'I:lE, de 04ID7J2012. que realizat--$H: no dia 30.06.2017, às 09:30 horas. Ref9ri:jo edital

alimertidos da 11iI familiar para  escola'" com dispenSa de lic:itaçãD. Lei n.a

117, de 16/0712009, R-esoIuçãon.a38doFND. de 16/07I2OO9,AIler.ldapelaResduçãoN"25

 de Stnana, dQAcaaJ.,bem a:mo no sIte. WWW.lcm.ce.gov;

poderii Ser  no 8fldefe9o acima, no de E»tpediente ao Píb/icó. das 08:00 às.l2:00

... doAgraú ce.2!ldltmaiodlt 2017.AntDnio Eudesde Uma FihO Pregoeito OficiaL

para com o sistei'na da.. de IeOJlhlmeoto e laudos periciais ítJnto ao fundo Municipal, àe

Seguridade Social do Municlpio ele ltatlínga. o,) qui\! setM'lco--rtra na integra na séde da Comissão dei
Pregões, mesmo E:rw:lereço.Em30 de maio de 2017 -Marta Leonel: Miranda Serpa - Pregoeira.

'Centro, Ouixeramobim-CE, estarã realizando licitação, na modalidade f'regão Presencial, cujoi
objelo é: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peça:, e bateria-s, destinadasi

Permanente da LIdtaçáo. localiZada na Rua Anhrino Cunha. sIn. Bairro Centro, toma p;jbia) o
dr1 da Dispensa de Udbção H" 3OO5.01J2017, Cl40 objillo é a AquisiçAo- de gêneros

la o peOOdO.leIivo'dO' de santana â;J N;a O edIaI .eStan\ â

empresa especialIZada e.m.aSgessOiia administrativa prevideociárla na elaboração e Ol(ecução

Estatkl do Ceará -Preleltura Municipal de Ararendã • Aviso de Licitação. Realizaç1lo dia 09 de
.unhada 2017 às 10h0Omin. Pregão Presanciat N" OO.010J2017-PP. ctljeto: 8QlJSiç!!i0devek:uk»
novos. eutomotor destinados a suprlr as necessidades da secrau.ia de Educ:ação e secr8tarla de

Estado do Ceará - Prefeltun; Mun  AIclll1afas - Aviso:de UciQçlo. A Comisslo

 abá1dona Modalk1ede PregãoPNsendal'N"7 'cujo:

14 de JlSlhri de 2017; às09:OOh, n8S8cieda Prefeitura Municipal de llaiUnga,locafizada àAv. CeI.

Estado do Ceará ,; Prefeltufa de Quf,&r.!mOblm - AY40 cIe uptação  Pregão pesenciall

Soares, sin. Centro, no horário de OS:OO às 12:00horas.telef0ne9 (88) 3
Ferreirade Paiva. Pregogiro.

lo do C8aírA .:.. PreIiIIbn. Municipal de Santana do   AVisO de lJc:itaIiio.

t.\snicipio de ltaitinga-CE. toma pUbIicop1l"ll tonhecimenlo dos Interessados, que r'!O próltmo dia'

!Ielêfones (S6} 3633. 1J02I1303. ar Fetrell1il cW Palva - f'rl!sidenw da Comissãode Ucltação.

saU<le do Municipio de Ararendá - CE, especificados em edital,  na Rua HeÍlriqoe

'. no OOÍ"ário de  ao pUblico. FernandO Fr.lnça !:in....lT:a- Pregoeiro.

. ,de Maio de. 2017. José Euc::lmaf:de Lima _ Presidente da Comi$$ão d Ucitação.

'púbIlco das 08:00 às 1OO hor8s ou pelo portal do TCM-CE:htIp:iIwwW.k:m.cabrlIciaooes.

Estado do Coo:;) - Pref'litura Munl.elpal de Armendâ - Aviso de Ucltaçio. ReaI,zação. di!!l14 ce

ias de expecfleMi 'nofTTIaI, C:as OTh3Omin àS l3hOQmIn _ e _ no efldereço eIetrOnico
www.Ic;m.Ce.gQv.brIlIdlacoes. Hidrolindia • CE, 29 de Maio de 2011. FranciSca Janaina

desta , no hMVio de "eXpecienle ao público das 07:30 às 13;00 troras. no endereçoi
!adma citado, Ou pelo portal de rldtaçõésdo TCM; _.tcm.ce.gov.brllc:itacoes. Quixeré - CE. 30!

IVll'9Qio Távon!, 1710 - Bairro AiJ .Mlguel - ltaitinga - Ceará. e realizaooo licitação nai
modaIdade Pregão.. Presenci, sob.,n"' 260!iG112017JPP. com o SElQtmle objelo: contratação dei.

81: Sed8 da Pn!feí1tir'a Municipal - Avenida lua Camelo SObrinho, 640, Centru. CEP:

. l-idrolênr;lia-CE. o Edital 11 Anexo se en:::ontram dlspo"líveis 00 Setor de Licitações'

e oonsefvaçílo de máquinas ti equlpemenros, bens móveis, limpeza e conservação dos imóveis
'das Secretarias de Saúde e Educação do Ml¥Iicipio de Quíltel'"é, !/o8Odo ao fase de disputa de lanceS,

E dia 1210612017 a partir das 09:00 horas. Referido Edital podstá ser adquirido a parllr d3 data!

Estado do Ceará - Prefeito... Municipal de ltaitinga - Aviso de Ucitação. A Pregoeira do

i1ndependlncialCE, 29 de MlIiode 2017. Neh\Araujo <Ie SoUta. PrelõIdente da CPL

indiaICE o PObk:a. e IníCiO daAbertura dos 8Wejopes: 08h00m do dia! 19J(l6J2017

NO 3OO5.01f2(l17 - TIpo: .Menof Pre<;o pOf" Lote. A Comissão Permanente de Lici'.ação da

Prefeiturn Municipel de Quixaré: na Rua Padre lacaias. ri' 332 - Canlm. Tal. (00)
34431402. toma público qu$ se encontra <'I disposição dos interessados- o edilal de PntgàQl
P...sencial n" 300S.01no17 cujoobjeto 8a COltratação da preslaÇaode serviÇQ5 demanolenÇão

Tomada de Preços ti' lN-TPOOJI17, Cl.Ijo objeto B recomposição de p<Mrientaç:ãÕ em parâelepipedo

e pedra \OSCa na sede e nos DiSlrtlO!> do MunicípíO de Indepenclência -.CE O editai COi'l"flIeb podetâ
ser adl:JJirido na sala de Ii nos cSas úteis após estl publicação, no horário de atencImer1to ao

os,lQma pati6co. nos teêmos da Lei n" 8.666193. que fará reellzar ProcedimenlD lk;itat6OO1

ES1ado do Ceará - Prefelcura Munldpal de QUixeré -Governo Muntclpal- Pregâo Pnts-andal

hofas. AJc:tmafaS-Ce. 30 de Maio de 2017. CharllysAJclntara Soares-Pregoeiro Municipal.

N" 07.003l'Z017 • PPRP, O Pregoeiro do .Munlcipio toma p(:bflcopara COf1hedmentc cios,
ittteress2óOs que, 00 próJtlirodla 21 d&-junho de 2017 às 08t\3omin, ria $ade da Comissão de
lícitaçães da Prefeitura'de Cluixeramooim. localizada ii Rua MonsenllorSalviano Pinto, 707,

ii manutenção de veia.lios, do tipo máquinas pesadas, para afender as nElCeS$idades dai

:Secretaria de Infraestrut;xa do Munidpío de Oub:eramobiJtY'CE.ludo conl'oiTrle especificaçõesi
!contidas no TerTOO de Referancia constanIeóosA!lel(O$ do editai, oqual se encontra dlsponlvel

In en:rereço acrna, no hofáflo.de 08:00h às 12:00h e da; 14;OOh  18:DOh e no portal de:
ilicitações:www.lcm.ce.gcrv.br1Iicl:aooes.MaxRonnyPinhell.o.OPregoelro.

,

I

------------------------Estado do CearA. Pl'8feiluril Municipal de Qulxeramobim, Extrato dit Contrato. Conti"atanle:
Seatrtaria de lr1ffaeslrutura. Contratada: Impacto ConslruçlIes. S9I'Viço.$, e Transportes Lida.
Objeto: ContlataçAo de Enlpte$a Especializada para o Serviço de Coleta Transporte de Reslduos

Sóidos, Capinação e Vanição de VIaS Urtlenes PlNimentadas e logradcMos Públicos. na, 5ede e
nos Distrilos de São . Uruquê e Damião Camero, noMuniclpio de Ouixeromobim, ra
,AIerXfer as NeCessidades da 8atnIt8ri8 de lofraestrul.1R do Uunidpio. tudo Conformei
Especificações Contidas no- Projelo Básjccl, do Municiplo de Quixeramobimfce. atravéS dai

10 dO ee-t - Prdlitunl, Muntclpal de MoninboS - Aviso de lJcttaçIo _.p,

IEstado do Cearã • Prefeitura Municipal de Taui -Aviso dera  propostas -Tomadaj

l'S9 remoçIo para aIItnder as j lllC9SSldad8S, da 8ectetaril de saOde do MuniápiO de.

;rraJã • CE, toma p(bIico para conhedrnento dos ínteressaOOs.qile a S83Sãa deabertur:li das

2.839299,90 (dois milhO6$, oitocerIbl a rmla e nove mil. <1.tteotos. ti noventa e nove reais e

Coniratal:i.êO ,da  para lXastat" seMças de assessa!a em Cor4abIId,ade Ptll:JIca; ele

IAlmeida o Jerry Carlos de Lavor Cou:8s. Dala da Assinalura: 2210512017. Ron1n Monteiro de

H dia 01 de jtnho de 2017, ês 14ft. Maia:eI in pOderão." oIJtid;t$ na sede 
CorPissIo.loceIzada na Rua VakIlzarAlexlwKtinO. Tf 393. JoséOsitro. TaUê, celri, nohorâfio de

Estado do ceari.  PrefeiIUIa de Qb - Aviso de Licbçlo - Pr-egilo Presenciai
N" 15.00812017 - PPRP; O Pregoeiro do f141riclpio toma pUblico para COi d Ieclme(lto do!i'

mdal N" 2017.0U2.0D1. Objeto: AQljsjçIo dtI 02 (dois) veícuJos llPo arntnünda 0Iim

ide Pteços_ N" 0ll.OO5I2!M7.lP.ACon-issio Permanenlf: de ücll8çAoda PreIBilura f,lunic4'al de

'lhosA::E, q.ttt se.,1IIiiIItDd no dlaog de.hQlo de 2017,(09.'0612017), às 08:00hs,. Referido

proposlas de preço$ rente ii Tomada cs. p.18ÇOS ri' OO"'0C)5I2()f7TP, CÜjo ._ ••

podera, sei'  a perIt da datal2asta pubicação,no tlprário ele ,xpêdiente actpObieo.

tniIoFn!!c!:"PntpoeIro.

-

IodO.CeIit-'1tUnk:IpIo deJaguartllama .- Tomadiulé Pnp n";

da5eNlçosna8aboraçlo(t)lodeLei40Pl8no
)  2016 112lJ2t e EIaIxx"açao de P'l'qeb ciBlJll,.er-nte ti Lei On;anenllbla JirW

..mcb.dI:i,de:de,IdIl:çlo"

.... .,. ..... cIli1910612Wàs 1D:OOl'\M_dacDnisslodena:_e,dal

... ;T"l85. . te&. 8B 1305,
21cs.IWo"Z117.FnmdsC:oJeanBarntlodeOflven-Pntsidente.CPL .

.,do -1IIunk:IpIo deJa':'A'Iboóe.lJdtaçio-Pregio PruenciaI ri'

D52901-ADM. ClbIéIo:  de MaesriaI de ElÍpeéIente (Grãfico), .pára 8lender k
...... SaCNtarias Mt.ridpals. O Pregoeiro coriub éIOS  que' dia
lI201?: is 09hIXmim........ C:redênc:iamente etMIJopes de. Proposta de PNços e

•

interesse da 'Sac::ietsrie de.Gmao e rll'lanÇ8S, Fundo Mui1idpal de SaúOe,; seaelzlria- de
_. • o FuOOo Muniàpel de AssIstêrlclaSocial da. Prefeitura idpaI da TaJâ.CE ..f9a1Zar.-

:OOu t2':OO!xJrasede14;OOàs 17;OOhotas.ÀÇomiss

'1. __. doCeari  Pre Municipal de santmadoAcantú  Aviso- .<1.. Udtaçlo.AI
ComlssIormanente de.LicitaçAo çocn.rntcaaos k1teressados qiJe  próXhlodla 19 de junho
de 2017, l\$ 14h3Omln. e. _.
Inda lk::ttaçIo na Modalidade Tomada de Prel;OS. ...
r29GS.C212017- SOB. cujo ol:¥!to éc:ontrataçio de érTlprcsa pata prestaçlo de seniiçOs de
idesobStruçlo e limpeza de buefros na seõe, distrito 8 localidedes do Mtnc:fpiq de Santaria doi
lAearaú  CE. O ecIitaI. completO.estaá ti disposiçao nos dias úteiS ap6S esta pubIc::açio no;

Ihode.06hOOmin 12htOn1nnoendeteQ:l;da PrefeIlUra:MuOOpai de santana, bem como
'no .www.tajú::e.p. Santana do.Acar'Ml.CE, 29 de maio de 2017.Ant6nfo

SeCNlaría...-.icipaI de 1nhaestrt,1l... Ccmcorrincla Pública W07,.01J2017OCP • Valor Globa.1: RS1
oovenla centavos). VIgência:. até 31 de dezembro d& 2017. Signatários: Ror1elIõ MontMo de
Imelc:ta':'Secl'8tárlo da Infraestrutula.

ii. I ,I: sque.no pn»dmodia 20 cre.iJnho de 2017 às08l«lmin,.,asededa ComIssliode
i da,Prefeitura de QJIxer8mobim,1ocalizada ti Rua-Monsenhor SalvianoF'into, 707,
lcentro, Qubta;a;nobion-a,llStará 1leftaçIo, na tnoda!idad& Pregão Presenc:ial, aJjo
lobjef.D é: regislrD de preços'pera aqUlsiçIo da.matsriaiS de e:q)edIente a fim de atender as

nec'essk'wfes do. Fundo.MunicipaI de Assist6ncia SodaI e da Seaelaria de AssislênciIlIi. e

Deserivolvimento Social deste Munidplo, ludo conbme especlf1caçOes contim.oo Termo dei

Refef!ncia constante dos AneJtos de> Edital, o qual se enconInt disponlvel no endereço aqma.
'no h<ririo de 06;00h às. 12:00h e elas 14:00 às 18:00 e no porlaI de 1icitaQões:

'.ttm..ce..gcw.briUcltacoes. Max Ronnv PInheiro, O PreGoeiro.

lter;Io "' .. ,  de ..Iicitaçio na di! PnIfIitunI .,Rue TIJs'Io,

;Eud.. cs.Llm.-FlI. Pres.

.FtahdacoJeanllamlmdeOlMth-

Estai:kJ do Cewi- Prefelwa Munldpat da Santana. do Acaniú  AvIso. dit Ucitayio.
;ComisSIo Pemlanenle de Ucftação comunica: aos interesSados que no dlã 19 de.kmho
ide 2017, às 09h00min, estar! abmdo licitaçIo na Modalidade Tomada de Pntços N'"

!QuIxeramobim.cE, astlri reahando 1dtaçiÔ, namodaiidade PI

lew",pct>içAo de pavlmenlaçao na sede, dlsirito e localidades do Munidplo'!1'e Santana do

lpapel para digital dos documenlos provenienteS de: diversas

lhorârio de 08hOOmin às 12hOClnWl no endeI"eço da Prefeltin Muhidpalde SantaladoAcaraú,

IAnems do Edita( o qual se enwntra disponiwl no endereço
12:OOtl e das 1-4;00 às 18:008 noportalde 1lcItaçóes;_.!em.ce,

Estado detCeai  PnfeIlndeQulX8ramobfm -AVlsoclttLIcI

"',185, rtIIliioii'eIsrntch,neçõeri l!lI. 88 3576-1305. JaCl'Qiata. a CE; 29 de Maio d.

cio do c..n:  PNfeibtn de PorteIras AYISo da Ucit8ç1o -: PregIo Pruenc:btl rf:
.85.29.1. Reeli:uinla licilaçlIo p<n c:ontrataçOO de espedaIzada na reallzãçaode,
rincias Munk:ipais. ;.mto ao Fundo MUnicipel de SI'Ide e -ao FundO Municfp8l_de

itêncIa SodaI do Lturicfpio de PorteIrasfCE, AberIl.Wa: ,12 de julho de 2017 és09:OOtl:,
'dIspoofwlt. Rua MestráZUca rf. 16, llO.hcório dit08;.OO _12:0011. Esda

I (88)35511ZS4,(R-211) Porteiraso'CE, 29 de maio de 2017 .;. Ahundre o'
m'lI • Pregoeiro 0fk:iaJ do Municipio.

12905.ltf12017. SOB. cujo obj8to éc;onlfalaçAo de  parn 'prestaÇão de seMços
Acaraú - CE O edital completo estare à dlsposiçao nos dias üteis  esta pubticaçAo no

'Ibem como no sile www.tcm.ce.gov.brlllcitacoEis...SantanadoAcaraú-CE.Z9de.malo de 2017.
AnttmloEudes de Lima Filho. Presidente.

,
,

"

N" 00712017 PP • O Pntgoeiio do Munk:lplo lofT!8 pUblico para WI
que, no pró;âmo dia 19 de: jurtlo de 2017 às Q8h30min, na sede

PreCeitura de Ouixenlrnobm, loC:aIíuda • Rua Monsenhor

: da serviço de licença de uso de p;-ograma p8ra ii r
suporte llImoto, tudo wolr:llme especiIIqições contIdaS no TI

Pinheiro. O Pregoeiro.

