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(i) 
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISODE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2017.03.07.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de fardamento 
para alunos e aventais e toucas para merendeiras, destinados ao atendimento das 
necessidades das Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Farias Brito comunica aos interessados que no 
dia 21 de Março de 2017 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada a Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito - CE, estará recebendo Envelopes 
de Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatório cujo Objeto supra 
citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanetê de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, no endereço acima mencionado, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (88)3544-1223. 

Farias Brito/CE, 07 de Março de 2017 

Luclessian Calãó da Silva Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇ ÃO -AVISO DE. LICITAÇÃO 

Pregão N° 2017.03.07.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria 
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n° 8.666193, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO. DE LICITAÇÃO na modalidade 
Pregão N°2017.03.07.1, cuja abertura está prevista para o dia 21 de Março de 2017 às 09:00 
horas, para o Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de fardamento 
para alunos e aventais e toucas para merendeiras, destinados ao atendimento das 
necessidades das Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 07 de Março de 2017. 

Luclessian Calixt^da ilva Alves 
Responsável pela Publicação 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



1 DIÁRIOOFICLALDOESTADO SÉRIE 3 ANO IX N°046 FORTALËZA, 08 DEMARÇO DE 2017 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE ÈREÇOS N° 0O3.01/ 	J 2017PGF - A Comissão de Licitação deste Município torna público que no dia 24 de Março de 2017, às 6%. estará abrindo Licitaãe-a 
Modalidade Tomada de PreçOs N° 0703.01/2017PGF, cujo Objeto é a Prestação de serviçOs de acoflipanhamento tributáriocom forüecirnento 
de solução WEB para sistema na área tributária municipal, contemplando 6s módulos de aÈmazenaento e d5sponibfliz•ação de 
todos Os tributos, preço público, dívida ativa, fiS'callzação, procuradoria, página de Sor$i'ços, nota fiscal de s'erviçbs eletrÔnica (NFS-
e) da Prefeitura, incluindo: serviço de instalação, Cessão, manutenção, treinamento, adaptação da lègislação, conforme Termo de 
Referência. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta Publicação. Informações pelo Té1foiie: (88) 364-l133 no horário de atendimento 
ao público de 08h às 1h, ou no endereço à Praça Elísio Aguiar, S/N°, Centro. Cariré-CE, 07 de Maçó dc 2017. Asítôflia Isadora Leite Cruz 
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Maurftl - Aviso de Licitação - Tomada de Preço N° 2017_.0223.1 ~ Til. A Comissão Permanente 
de Licitação da Câmara Municipal de Mauriti/CE, no uso de sbas atribuições legãis, toma público, para cóOhecinibttto dás interessados, que estará 
realizando Certame Licitatório, na mõdaiidadë Tomadi de Preço N° 2017.02.23.1 - TP, cujo objetO é contratação de ser''iços técnícos especializados 
a serem prestados na assessoria, cnsultria e acoinpanhamentõ ao sistema de controle interao da Câmara Múnicipai de Ma CE, confórme 
especificações apresentadas junto ao Edital Cdnvocátório e seus anexos, com o recebimento dos envbkrpes contendo a documentação de habilitação 
e as propostas de preços, ocórrendo no dia 24 de Março de 2017, às 09h00min (nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Mauriti/CE, situada a Rua Tabelião Chagas Snnpaió, 517, Centro, Mauriti/CE, de segunda à sexta-
feira, no horário de 07h30minh as 13h30minh ou pelo telefone (88) 3552-1470. Mauriti/CE, 07 de Março de 2017. Aurenl Cardoso de Lima 
- Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Mauriti/CE. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão a° 2017.03.07.1. A Pregoeira Oficial do Município 
de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, rara conhecimento dos interesSados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, 
Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o n° 2017.03.07.1, cujo objeto é 5 contratação de serviços a serem 
prestados na confecção de fardamento para alunos e aventais e toucas para merendeiras, destinados ao atendimento das necessidades das Escolas 
da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e Seus anexos, com 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de doóumentos de habilitação marcado para o dia 21 de Março de 2017, às 09:00 (nove) horas. 
Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, de segunda 
a sexta-feira, no horário de 08:00h as 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. Farias Brito/CE, 07 de Março de 2017. Luclessian Cailito 
da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Potengi - ExtratO de Revogação de Licitação O Pregoeiro da Prefeituta Municipal de Potengi 
em atenção à ratificação procedida pelo Sr. Secretário de Educação faz publicar o extrato do processo de revogação da Licitação na modalidade 
Pregão n° 2017.01.11.001E, a seguir: Objeto: Aquisição de materiais didáticos, espoftivos e de apoio, destinados à Implantação do 'Projeto 
Brincando com o Esporte", conforme Convênio n° 83854112016, firmado entre o Município de Potengi/CE e o MiniStêrio do Esporte/Secretaria 

J) 
 

Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - ISNELIS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade 
0 com o Processo 58000.013149/2016-12 e a Proposta S1NCOV 035101/2016. Fundamentação Legal: Artigo 49, §1 0. Declaração de Revogação 

1 FSCj do Pregão n° 2017.01.11.00IE, emitido p 	 iih elo Secretário de Educação, Sr. Hildefran Alencar Jurumea Ribeiro. Potengi- CE, 23 de fevereiro de 
1 MISTO j 2017. Francisco das Chagas Pereira da Silva - Pregoeiro. 
Ipl 

Lç 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Licita$o - Módalidãde Pegão Presencial - Tipo: 
Menor Preço por Item - Edital N° 2017.03.06.001P. Objeto da Licitação: aquisição de material ente deitinado a manutenção do Hospital 
Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, saldo remanescente do Pregão 2017.02.08.001P conforme prepósta 12045.64000011130-09, do 
Ministério da Saúde e termo de referência anexo ao edital. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante comunica aos 
interessados que no dia 20 de Março de 2017 às 10:00 (dez horas), na sala das sessões da Prefeitura, localizada a Rua Ivete Alcantara, 120, Centro, 
estará recebendo Envelopes de Proposta Comercial "A" e Habilitação "B" para o objeto acima citado. Os interessados poderão ler e obter o texto 
integral do edital no Paço da Prefeitura Municipal, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do Fone 85 - 3315 4205. O Pregoeiro. São Gonçalo do Amarante/CE, 07 de março de 2017. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mnrtinópole - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N °  2017.03.0601PP. O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Martinópole/CE, toma público para conhecimento dos interessados, qúe às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 20 
de Março de 2017, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Capitão Brito s/n° CentrO, Martinópole - Ceará, estará 
realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço, tombado sob o N° 2017.03.06.01PP, com o seguinte 
objeto: prestação de serviços de licença de uso de sistema informatizado, junto à Prefeitura Municipal de Martinópole, conforme as especificações 
contidas nos anexos do edital, o qual encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação no endereço já citado, no horário 
de 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações pelo telefone (88) 3627-1300. Wihiam Rocha Costa. PregOeiro. Martinópole - CE, em 08 
de Março de 2017. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Martinópole - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 201763.06,02PP O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Martinópole/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que às 11:00 (onze horas) do dia 20 de Março de 2017, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Capitão Brito s/n° Centro, Martirtópole - Ceará, estará realizando licitação na 
modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço, tombado sob o N° 2017.03.06.O2PP, com o seguinte objeto: prestação de 
serviços especializados de consultoria, com arrendamento de programa de informática para controle interno, junto à diversas secretarias, conforme 
as especificações contidas nos anexos do edital, o qual encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação no endereço já 
citado, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações pelo telefone (88) 3627-1300. William Rocha Costa. Pregoeiro. Martinópole 
- CE, em 08 de Março de 2017. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Martinópole - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 2017.03.0.03PP. O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Martinópole/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 
20 de Março de 2017, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Capitão Brito s/n° Centro, Martinópole - Ceará, estará 
realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço, tombado sob o N° 2017.03.06.03PP, com o seguinte 
objeto: prestação de Serviços especializados dE consultoria, com arrendamento de sistema de informática para controle de arrecadação municipal 
e nota fiscal eletrônica, conforme as especificações contidas nos anexos do edital, o qual encontra-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão de Licitação no endereço já citado, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações pelo telefone (88) 3627-1300. Wiilam 
Rocha Costa. Pregoeiro. Martinópole - CE, em 08 de Março de 2017. 



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça -Aviso de Licitação . Pregão Preseni' 
rir. 0200,0112007 Tipo: menor preço, Objeto; Serviços de consultoria, asseazonia, 
acompanhamento, prestação de cantas, digitalização e arquivamento da convênios Federal 
Etaduaisjunto às diversas Secretarias do Municipio de CraçaíCE, conforme especificações doi 
termo de referência. DatacleAbesqura: 2Oda Marçode 2017. às 13:00b. Edital einformações:Av.' 
José Candido de Carvalho, SN, Centro. de 08:00 ás 12:00h, fone: (88) 3656-1255. Graça/CE, 
06/0312017. Fco. Roberto de C. Alvos - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaramiranga - Aviso de Licitação - Pregão]  
Presencial W. 2017.03.02.IPP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guaramiranga/CE, torna 
piiubiico para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 21 de março de 2017, às tOri, na 
sede da Comissão Permanente de Licitação/Pregões da Prefeitura de Guaramiranga. localizada) 
na RuaJoaqrjimAlvea Nogueira, 409 -Coram -CEP: 62768000 - Guxramirxrrga -CasoS estará 
realizando licitação na modalidade Fração Presencial, Cujo objeto é acontratação de empresa 
especializada em veicutação de publicidade legal de interesse da Prefeitura Muniproat de 
Guaramirariga/Ce, conforme especificações contislaa no Projeto Básico/Termo de Referência em 
anexo ao Edital. O Edital e seusenexos'já se encontram disponíveis no endereço acima no horário 
de Eh às 12h. FranciscoAlison Pereira dos Santos- Pregoeiro. 

Estado do. Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brita - Aviso de Licitação - Pregão n 
2017.03,07.tA'Pregoeira Oficial do Municipiode Farias Brito/CE, no uso d suas thbu;ções. 
legais, torna público, para conhecimento doa interessados, que estará realizando. na  sede dai 
Prefeitura, Certame Licitatõrio, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o fl 5 1 
2017.03.07,1, cujo objeto à a contratação de serviços a serem prestados na confecção de 
fardamento para alunos e aventais e laudas para merendeiras, destinados ao atendimenbo das 
necessidadesdaa Escolasda Rede P'Jblicade Er'rsinodo Municipio de Farias BritoiCE, conforme 
especificações apresentadas junto ao Ectitel Convocatório e seus anexos, coro recebimento das 
envelopes de propostas de preços e de documentos de habituação marcado para o dia 21 de 
Março de 2017, âs09:00 (nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, 
sito na RuaJoséAtves Pirruentel, n'87, Centro, na Cidade de Farias Bríto'/CE, da segunda a sexta-
feira, no horário de 08:00h .as 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. Farias Brito!CE. 07 de 
Março de2017. Luclessian Calista da SilvaAlves -Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará ' Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Julgamento - Pregão n 
20170216.1. A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/CE, no uso de suas srribuições 
legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que conciuiu o juigsrnerrto do 
Cartame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob a' 2017.02.16.1, 
sendo o seguinte: Empresas vencedoras - CRALAB Saúde Atacado EIRELl - ME, vencedora 
junto aos lotes 9. 10 e 11.  à. Laercio Souza de Vasconcelos &CtA LTDA-EPP, vencedora junto ao 
ate 3. José Nergino Sobreira, aos iates 12, 13. 14 e 15, Leonardo Justo Gouveia - ME, 
vencedora junto aos lotes 7 e 8, Panorama Com. de Pra, Médicos e Farmacêuticos LTDA, 
vencedora junto aos lotes 1, 2, 4 e 5 e Regifanma Comércio de Produtos Ilospitalares EPP, 
vencedora junto ao lote 6. As empresas vencedoras foram declaradas habilitadas, por cumprir 
integralmente as exigências do Edital Convocatória, no que se refere aos documentos de 
habilitação. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Josê Aves 
Pimentel. i 

 87, Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, de segunda a sexta-feira, no hràdo de 
08:00h as 12:00h co pelo telefone (88) 3544.1223. Farias Brito/CE, 07 de Março de 2017 1  
Luclesaian Caltxto da Silva Alvas - Pregoeira Oficial. 
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4Tútio Marcosraun Neto - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Serviço Autõhomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Granja - 
Aviso de Licitação - Pregão Presencial P4 5  2017.03.08.01. O Serviço Autõrtórno de Água e 

Esgoto. Através de sua Comissão Permanente do Licitação torna público que se encontra e 
disposição dos interessados o Edital na rtrodaldade Pregão Presencial n 201703.08.01, 
sessão pública roarcadã para o dia 20 de Março de  20 1 7, ão 10:00h. cujo objeta 4 aquisção de 
cloro líquebeitopara atenderas necessidades do SME, Munilcipio de Granja.cE. O referido Edital 
podará ser adquirido. no Sue wr-vtcm.ce.yov.bru1idtacoea conforme 1W- 01/2011 e na Sede do 
SAAE do Município de Granja, localizado na Rua Sergipe, N'250. São Pedro, Granja, Ceará, no 
horário de 8:00 às 12:0011.07 de Março do 201 7-Ceaário PortoMagalhâes -Pregoeiro. 

Estado do Ceará -Prefeitura de Guixeramobirn-Aviso de Licitação - Tomada de Preço N 
05-00112017-TP. A Presidente da comissão de licitação do. Municipio torra público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 24 de março ,  de 2017 ásø9h00rnin, na sede da 
Comissão de Licitações da Prefeitura de Ouixsramobm, localizada à Rua MonsenhorSaisísno 
Pinto, 707. Centro, Quixeramobim-CE, eelarâ reaitzando licitação, na modalidade Tomada de 
Preço, cujo objeto é: Contratação de empresa para prestar serviços da auditoria, com emissão de 
relatório, por exercício financeiro na Prefeitura Municipal de Qouxerantobím. tudo conforme, 
espeoflcaçôea contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital, o qual se 
encontra disponível no endereço acima nohorárlo de 0710h às 111:30h  e das13:30 as 17:30 erro 
porlaldelicftaçóes:'.seiw.tcmce.gozbn)licitacoee. Mirtla Maria Saldanha Lima -Presidente, 

Catado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixetã -Aviso de Julgamento - Convite if 
2017.02.17.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 'Municipal de 
OuixetóíCE, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento dos 
nt'sressados, que concluiu o julgamento do Certame Licitatório, ria modalidade Convite n 5  
2017.02.17.1, sentia o seguinte: Empresa Vencedora - Sertão Construções Serviços e 
Locações LTDA- ME. Matares informações, na sede da Comissão de Licitação. sito na Rua 
Pedro Gomes de Araújo, 51W, Centro, na Cidade da Quin,otó/CE. de segunda á sexta-feira, no 
horário de 08:00h as 12:00h ou pelo telefone (88) 3579 -'1193. QuixalõlCE, 06 de Março de 
2017.'VlaudemirAtves Ribeiro -  Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado d,o Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Pregão 
Presencial n 2017.0ã(tl.1. Reatizarã a licitação para contratação de serviços especializados a 
serem piastados na organização e infrtiestrutura das festividades realizadas durante o erro de 

2017 n'oMunricipioda Porteiras/CE. Abertura: 21 de março de 20(7 ás 09:00h. Edital diaponivel 
à Rua MestrsZuca ri", 16,110 horãnio'ieOS:OO és 12:00h. Esclarecimentos -  Fone (88)3557 . 1254 

(R-211). PorteiraslCE, 07 de março da 2017- Alexandre Laurentino Bezerra - Pregoeiro 
Oficial do Município. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Onda AComiesão de Licitação, localizada na Praça 
Anastácio Maia, nr  40-Centro.Orós/CE, comunica aos interessados que no dia 21 de Março de 
2017, às 11:00hs. estará abrindo icttação na modsfdsde Pregão Presencial a 5  201703.06.02. 
Objeto: contratação da prestação de serviços de implantação, hreinamento, e locação do sistema 
decaptaçàoe gestão onlirte de pontoeletrónico, junto à Secretaria deSa'úrledo Município de Orós-
CE, tudo conforme Anexo 1 do edital. O editai completo estará dispoitivel no endereço acima, a 
partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao pública, de 07:30 às 11:30h. 
OrósFCe, 06 de marçode201 7 .  . Jose Ifileriston Madeiros Morriejúnior -Pregõeiro. 

: 	fl ., 	• 	 DIÁRIO DONORDESTE 

-t 	.. ; . 	 FORTALEZA, CEARA - QUARTA-FERA, 8 DE MARÇO DE 2017 
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stado o Ceará Prefeitura MunicpaI do Ctund Aviso de licitação, O ?regoero d 
IPrefeiura Municipal de Cunda, torna pi1co que e encona a dsposiçâo ios a19res$aos o 

Prego Presencia[ 010(20111PP Objeto: Fornecrnento de oxíg.no medicinI em cilindros 
destinados ao Hospit Muncpal dn Caturd&Tipo rnncr preço por lote, com abertura prevista 

Ipara o da 21 de março de 2017. 1s 09h00rnin, na saia da Comissão de Ucitação, localizada na 

rua Vila Nau. *7  5, Centro, Caunda - CE. O eta compIeo estará à disposição nos dias úteis 

após esta publicação, no horário de OSh as 12h no endereço acima mi através do aiIm 
iwww.tcrn.cmgarbr11chacocei. mais informações pelo Telefone: (88) 3886 1032, Catunda, 07 

de março de 2017 Suas Meio Uma - Pegoeiro. 

Selado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaramiranga - Aviso de Credencíamerrto - 
Credenclamento P45  00212017-PC. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de GuararnirangaíCE, torna público, para conhecimento dos interessados que. no 
jpriodode 09 de março de 2017 á 31 de dezembro de 2017, no horáriode  8h  ás 12h, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guaramíranga, localizada na Rua Joaquim 
Alvas Nogueira. 409 - Centro - CEP: 62166-000 -Guaramiranga - Ceará, receberá 
documentação para Credanciamento de pesadas jurídicas para a aquisição e prestação de 
.iServiços de saúde, visando a comtemenlaçãa á rede assistencial de saúde do Munícipio de 
Guaramiranga. Modalidade; Credenciamento. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos]  
unto à.Comissáo Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste 

lAviso, no horário de Eh ás 12h. Guaramiranga - CE, 07 de março de 2017. Francisco Alison 
Pereira dos Santos Prealdente da CPL. 

jéstado do Ceará - Câmara Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Tomada de Preço N 
12017.02.23.1 - TP. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Muroipai de Munlí!CE, no 
uso de suas atribuições legais. torna público, pare conhoctroanto dos. interessados. que estará 
realizando Certame Licttatorro. narnodalidade Tomada de PreçoN 5 2Oi7.02.23.1 -TP,cuj000jeto 

lá contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados ria assaçactria, consultaria e 
acompanhamento ao sistema de contrate interno da Cámara Municipal da MauritrfcE, conforme 
especificações apresentadas tuntO ao Edital Convocatõrio e seus anexos, com o receniolento dos 
ienveiopescontCrtdo o dccurnentaçâode habilitação e as propostas de preços, ocorrendo nodia 24  
`de Março de 2017, às 09h00mirt (nove) horas. Maiores informç8es, na sede da. Comissão 
IPermanenta de Licitação da Cámara Municipal de MauritilCE, situada a Rua Tabelião Chagas 
Sripaio. 517. Centro, MoritiiCE1  de segunda á sexta-feira, no horário de 07h30minh as 
13hZ0mirrh ou pelo telefone 18813552-1470. MauritulCE, 07 de Março de 2017. Aureni Cardoso 
ide Lima -Presidente da Comissão de Licitação da CámaraMunicípal deMauritilCE. 

;Estado do Ceará-Câmara Municipal deCaririaçu -Aviso de RetlEcaçáo.APregoeira oficial da  
Cárriara Municipal Carineçu CE, rio uso de suas atribuições, vem torre público que o Pregão 
Presencial N2017.02.14.01 - CM. cujo oobjirtoésçuisiçãodecombustivei  sarasbastecimento 
da trota de veiculas pertencentes a Çãmara Municipal de Caríriaçu-CE, trico seu termo de 
Referéncia Retifoado. ficando marcada uma nova data de realização para dia 20 de Março de 
(2017. ásO9:00 horas, confcrrmeAtt. 21. parágrafo 45  da Lei8666i93 e suas alterações posteriores. 
O edital completo juntamente com a devida retificação estará á disposição doa interessados nos 
dias úteis após esta putrasação, no horário de 08:00 ás 12:00h.-oras na Rua CaSas Morais. 421-
Centro - Caríriaçu - Ceará. CaririaçulCE 08 do Março de 2017. Relia Felix da Silva Ferreira -

PregoeiraoftcialdaCâmaraMunici2aldeCaríriaçuiCE.  
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