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PREFEITURA MUNICIPAL DE ViÇOSA DO CEARÁ. CE
Torna públcc que re<J.lereu à Sntend!nCia EstadUal do MeiO Ambiente • 8EMACE a
Renovação da Licença de Operação - LO para Usina deAsfalto.localiuda no Municlplo
de Viçosa do Ceerá-CE, no 8illo Vemblta, S:. FOi determinado o cumprimento das
eldgêooas contidas nas Normas e Instruções de Licencl8men1o da 8EMACE.
-_._--_.

dei   118 AlIenide Camel Jo;kJ Felipe r(' 858 - Cemo - 00:.anI- ce, (:(IIftlriea aos:

Tamada de PNços fi 2101.8112017 _ lNfRA,  QtlfIlO é :1 O:lntrataçkl d&  pata
iC'DldruÇão da navo mutQ do Cemit400 tâInidpal de CJctta.Ce. O fiidi181 poden!I ser Nlirado na

IcCltl'lissào <!& lkilaçAo, no endereço acima, no hcririO. de . ao pUb/íCC. Ou pelo portar dO
TCM-CE:hàpJlWww.lcmte.!P"' Oc:ani .ce.23dtAgoltlode2011. p daCPL
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO IX N"163 I FORTALEZA. 29 DE AGOSTO DE 2017
ESTADO DO CEARÁ. PREFEITURA MUNICIPAL OE PALMÁCfA - AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2017.08.23.012

• TP. Aviso de Licitação - TOMADA DE PREÇOS W 20\7.08.23.012. TP - Abertura: 13 de setembro de 2017, as 09:00hs. Julgamento: Menor pro

por Item Obl':W Contratação de empresa para execução de seni.ços de roço manual. limpeza de valeta de drenagem e serviços de paY'. .........

em pedra tosca sI I ejuRramento (agregado adquirido) em estradas e ramais ,Idoais de dher'Sas localidades do Município de Palmácia

da St>fretaria de Obras e Meio Ambiente. tudo conforme especificações e condições contidas no Projeto BásicolTermo de RererêDci"'c.

tt>nll3çtk:. Praça '7 de Setembro."O 635. Centro. PalmáclaJCE. de 08 00 as 12'OOh, ou no slte wwwtcmcegovbr/hcltacoes. Frederico
\1artms. rre"ldente da COlmsão de Llcltaçào

... ... .....

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira-A\iso de Pregão Presencial para Registro de Preços N°201 7.0S.

O

alo ln-

I q 'f

• pregoelroÂ/

sesii.o para rccebmlellto e abettura dos eLl\"i:lopes com as propostas de preços e docwneutos de habilitação para o objeto: seleção de melhor pro

.

rdormas e ampliação das edificações públicas, drenagem, ampliação e manutenção viária por percentual de desconto sobre a tabelas de serviços e inswnos
di SflNFRA 24.1 - desunt'rada e SINAPl/CE 02/2017 - desonerada para atl:oder as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Lavras da
ManabeiraJ( T O edital I: sus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, de segunda à quinta-feira das 08 às 12h, e Jas 14 às 17h, e na sexta.
t',;:ira da.; ox à 14h. La'-Tas da MangabelralCE. 28 de agosto de 2017. Emmanuel Abreu Pedreira. Pregoeiro OfIciaI.

Estado do Ceará - Prefeitura Iunicipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Pregão Presencial N°2017.0S.07.1. O Pregoeiro Oficial do Município
de L'lvro:!:< J;j f\tallgaheiralCE toma público para cotthecimeuto da:; iuteressl:ldo:. que, uo úia 15 de setembro de 2017, às 09h:OOmin na Sede da Comissão d
Liciti:.l\'ões localizada na Rua Monsenhor Meceno. n" 78 - 1  Andar - Bairro Centro, Lanas da Mangaheira/CE, estará realizando sessào para recebimento
t.' ab..:rtur:l d\s envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação para o objeto: aquisição de analizadores automáticos laboratoriais para
att'nder a necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Lavras da MangabeiralCE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
;Il'ima. do::' cgullda à quintlHeira das OR às 1211, e das 14 as 17h, e na sex.ta-feira das OR às 14h. La\'ras da MaDgabeinlCE. 28 de agosto de 2017.
[mmanuel ..\lJreu Pedreira - Pregoeiro Oficial,
•• '" .* ... **

ESlado do Ceará - Prefeitura \1unicipal de Lan35 da Mangabeira - A\'iso de Tomada de Preços N°2017.08.02.1. O Presidente da Comis

P.:nnan<:llte d.: lkitaç&s do Município de Ll\TaS da MangabeíralCE tom<l público para conhecimento dos inlero-sados que. 110 dia 14 de setembro de 2017,
às Oi.Jh:OOmin na Sede da Comi:.sào de Licitações localizada Da Rua Monsenhor Meceno. n" 78 - I o Andar - Bairro Centro, Lavras da MangabeiralCE, estará

rclllizan(io sessào para re;::ebimento e abertura dos envelopes com os documentos de habilitaÇão e propostas de preços para o objeto: contratação de serviços
dt' t'ngenharia para a reurbanização das margem: do Rio Salgado. confomle CoO\.ênio SICONV n" 1197712009 e contrato de repasse n° 0312154/2009,
cdebrado entre o Ministério do Turismo, Caixa. Econômica Federal e o Munidpio de Lavras da MangabtiralCE. O edital e seus anexos encontram-se
disponiveis no endereço acima. de segunda ii quinta-feira das OS às 12h, e das 14 às l7h, e na sexta.feira das 08 as 14h. Lavra' da J\.1angabeiralCE, 28 de
ltosto de 2017. Emmllnuel Abreu Pedreira - Presidente da Comissão Permanente de Licitações .

• * ... ** ***

JI
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..-se C126011

":'tado do Cca.-á - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Edrato do Instrumento Contratual. A Ordenadora de Despesa da Secretaria
<k ('ultur3  Turismo toma pllblieu o Extrato do Contrato n° 20171529

,decorrente do processo de lnexigibilidade de Licitação N° 2017.07.21.001. a

sahl'r: L'nidade Administrativa: So::'erelaria de Cultura e Turismo.: Dotação Orçamentária N° 1901.l3.392.0009..152, elemento de despesas 33.90.39.00
l"onte 00 I  ObjdO: C(1ntrataçào dI: shaw artístico da Banda Biquini Cavadão para apresentaçào no XVII Festival do Escargot e Frutos do Mar no Municípiu
de São Gonçalo do Ama.raDtc-rE.;Valor Global: RS 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reaisrContratado (A): 74 Entretenimento e Marketing

ElRELl-Assína pelo1a) COnlraladota): José Júlio Pacheco Quattnlcci Junior-Assina Pelo<a) Contnltante: Maria Vênus de andrnde Cunha.; 26 de Julho de
.:'017. Wilsiane Soare!! de Olinira-Presidente da Comissão de Permanente de Licitação.
"' ... *.* ....

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Julgamento de Habilitação TP 0108.1117. A Prefeitura Municipal de Poranga - Estado do Ceará
através de seu Presidente toma publico o julgamento de documentos para habilitação da Tomada de Preços n" 0108.1/17, Fundamentação Legal: Artigo 41

d;L Ll"i Fede-ral n" 8.6ti6193 alualizaJa pela Lei Federal o" 9.854/99, e o Edital da Tomada de Preços W 0108.1117. Objeto: Documentaçào de Habilitaç:lo
:l!"reo;.elltJd;3 pda::. Empresa Licitantes: Do Julgamento: Do::'pois de realizada análise dos documentos de Habilitação através de seu Presidente julga nos
t'rmo que seh'Ue: Empresa Habilitada para 2 Fase da Tomada de Preços: Apolo Serviços e Construções LTDA ME, CNPJ W 13.766.379/0001-97. Empresa

Inabilitada: Contrutora r\lIva Hidrolãndia EIRELI - ME, CPJ o 12.675.190/0001-80, lnlimemse as empresas participantes acima referenciadas para
s-:: f;ll\;rcm presentes às 10:00 hora'! do dia 31.08.2017 ondc será realizada a sessão pública de abertUra das Propostas de Preços a Tomada de Preços 11."
O I O!\. I 1"":- Sala das Sessões aos 28 de AgosTO de 2017 - Jimm)' karll Campos Cabral- Presidente.
"' ..... * ........

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte _ Extrato de Julgamento Recun;os Administratiyos _ Concorrência Pública o 2017.03.17.1.

ra'o saber para <.:onhe<.:iml:'nw dos interessados que o Secretário de Obras. Serviços Públicos e Urbanismo, julgou Improcedente os Recursos Administrativos
l'l'ft'rt'ntc ao julgamento das proposbs de pro::'ços da Concorrência Pública Na 2017.03.17.1, que tem por objeto a contratação de empresa para ex'l'Cuyão
de obras c ;>ervil,:o de engenharia concernentes à gestão do sislema de iluminação pública (lP), compreendendo as atividades de manutenção preventiva,
wrretiva. amplial,:iiu. rd"urma. melhoria. r.'fkir.'ntização energtica. atendimento telefônico gratuito (0800) e demais selviços constantes no projeto básico. da
 ..'Ji:.: du.,: Distritus li.... MUl1iópill de HorizontclCE, incluindo todos os CUSIOS d..: materiais. transporte, equipamcnlus, BOI. mão de obra, encargos suciais
c impostos n.:çessá.io.s à realização dos selyiçus. Declarando-se por iSM) vencedora do certame a empresa COPESA - Construção e Prl:sr.ação de Sen'iços
LTDA. Horizonle/CE, 28 de Agosto de 2017. Diego Luis Leandro Silva - Presidente da CPL.
..... * .....

[!ltado do Ceará - PreMtura Municipal de .'\Iartinilpole - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 2017.BH.17.01TP. O Presidente da Comissão
Po::'nm\llente de Licit<I'ão do Municipio ele Manin6pole/CE, toma público para conhecimento dos interessados, que as 9h:OOmin (oove horas) do dia \5 de
Sclt'mhro dt' 2017. na sala da Comissão Pemlanenle de Licitação, localizada na Avenida Capitão Brito s/no Centro, Martinópole - Ceara, estam realizancio
h':ltm;iio na modlllldad.: Tomada de Preços. critério de julgamento menor preço. tombado sob o N° 2017.0S.I7.01TP. com fins a contratação de empresa
rJra prcst.1r .::rviços cpeeializados de assessoria c consultoria. na área de licitações c contratos adminisn-atjvos, para atuar junto à Comissão dc Licitação

.:: Di\-er;;as Secrctalias do \1unicipio de Martinópole/CE. Maiores informações atrnvés do site http://www.tcrn.ce.gov.br/licitacoes ou na sala da Comi.ssão
.I", Liçü;tl,:;\o. \lO horJrio de Of::OO il 12:0n horas ou pelo telefone (88) :'627-1300. Martin6pole- CE, em 28 de Agosto de 2017. William Rocha Cosia
Presidente da Comissiio Permanente de Licitaç6es,
"' .... * ........

Estado de Cearti - Prefeitura Municipal de Prefeitura de Quixeramobim - Aviso de Lidtaçio - Pregio Presencial N" 07,009/2017 - PPRP. O

Pro::'goeil"O do t\llll1idpio torna publico para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 1  de Setembro de 2017 às 09hOOmin, na sede da Comisâo
de Lieilaçôcs d:! Pretitura de Quixeramobim. localizada à Rua Monsenhor Salviano Pinto. 707, Centro, Quixeramobirn-CE, estafa realizando li..:i;açic.
na lll\)dalidad.: Prc!,\iiu Prcscl1cial, cujo objcto .;: registro de preço para futuros e eventuais SCtViços de recuperação cm pedra tosca e recomposição cm
lM\-imclltaç?to :tstàltica. na sede: e nos ditritos. 110 Município de Quixeramobim, com o fomeeimento de materiais e peças de reposição pelo maior per,-'<:ntuai
de decon\Cl l)hre a t..lbe!:l de custo; e insumos n" 24.1 da SEINFRA/CE (desonerada), para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do
"vtunicipiu. ludo confontle especific<lções comidas no Termo d Referencia constante dos Anexos do Edital, o qual se encontra disponlvel no endereço acima,
no hnrárin Lk 07:3011 à:. 11 :30h o::' das13:30 às 17:30h e no portal de licitações: www.tcm.ce.gov.br/licítacoes. Quixeramobim - Ce, 2S de Agosto de 2017.
'lu Roon!>' Pinhdro - Pregoeiro.
.
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re!o!istm de preços, por regime de execuçào indireta e empreitada por preço unitario, visando futuras e eventuais contratações de sen;ços de engenharia de
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OnClal do \1Ul1ld.Pio de Lavras tia MangabeiraTE toma público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de setembro de 017, •
Ilà S.:d.: da C\ll1lis:c.ào d.: L1cltaçõcs locali:rada na Rua Monsenhor Mcccno. nO 78 - 10 Andar - Bairro Centro, Lavras da MangabeirnlCE, esta
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