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AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 201 7.04.07.1 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
publicidade com objetivo de planejar, criar, produzir e autorizar a veiculação nos principais 
meios de comunicação, campanha para mostrar as ações da Prefeitura Municipal 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 26 de Abril 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 Permanete 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 Abril de 2017 

Luclessian Calixto 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 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N°  2017.04.07.1 

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 LICITAÇAO na modalidade 
Pregão N° 2017.04.07.1, cuja abertura está prevista para o dia 26 de Abril de 2017 às 09:00 
horas, para o Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
publicidade com objetivo de planejar, criar, produzir e autorizar a veiculação nos principais 
meios de comunicação, campanha para mostrar as ações da Prefeitura Municipal de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 07 de Abril de 2017. 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Responsável pela Publicação 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, n° 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



DIÁRIO OFICIALDOESTADO SÉRIE 3 ANO IX N°069 	FORTALEZA, 10DEABRILDE 2017 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PR1ÇOS N° 
20170406.01-TP - A Secretaria de Administração e Finanças da PMP torna público a Tomada de Preços N° 20170406.01-TP, reçteeÀ 
Contratação de serviços de Assessoria Administrativa junto á área de Recursos Humanos, com a realização de ativida'lk.s de 
padronização dos atos administrativos, a fim de permitir a administração um sistema perfeito de controle de pessoal, com a ado 
de novos métodos e fluxos operacionais Junto à Secretaria de Administração e Finanças do Município de Pindoretama-CE, marcada 
para o dia 26 de Abril de 2017, na Sede da PMP, localizada na Rua Juvenal Gondim, N° 221, às 09h. Para aquisição de cópias do Edital, os 
interessados deverão dirigir-se a Sede da PMP, no período de 08h às 12h, em dias de expediente normal a partir da data de publicação deste Aviso 
ou acessar o Endereço Eletrônico: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Pindoretama-CE, 07 de Abril de 2017. Claudio Henrique Castelo 
Branco - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°  
20170406.02-TP - A Secretaria de Educação, Cultura e Juventude da PMP torna público a Tomada de Preços N° 20170406.02-TP, referente à 
Contratação de serviços de Assessoria Administrativa junto à Secretaria Municipal de Educação do Município de Pindoretama-CE, 
envolvendo atividades de planejamento, gestão e legislação educacional, bem como de análise e monitoramento das folhas de 
pagamentos de pessoal efetivo, contratado e comissionado, a fim de permitir a administração um sistema perfeito de controle de 
pessoal, com adoção de novos métodos e fluxos operacionais, marcada para o dia 26 de Abril de 2017, na Sede da PMP, localizada na Rua 
Juvenal Gondim, N° 221, às 11h. Para aquisição de cópias do Edital, os interessados deverão dirigir-se a Sede da PMP no período de 08h às 12h em 
dias de expediente normal a partir da data de publicação deste Aviso ou acessar o Endereço Eletrônico: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . 
Pindoretama-CE, 07 de Abril de 2017. Claudio Henrique Castelo Branco - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Termo de Ratificação. O Secretário de Obras e Infraestrutura do 
Município de Lavras da Mangabeira/CE, Sr. Vicente Félix Belo, vem no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da 
Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente processo administrativo, RATIFICAR a declaração da 
Dispensa de Licitação n° 2017.04.06.1 com Fundamento Legal: artigo 24, inciso W, da Lei 8.666193, e suas alterações, que tem como objeto a 
contratação de serviços de engenharia de coleta e transporte de resíduos sólidos, capinação, roçagem e varrição de vias públicas, poda de árvores e 
pintura de meios-fios para atender necessidades emergenciais da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Lavras da Mangabeira/CE, em 
favor da empresa: Brasel Transportes e Locações de Veículos LTDA no valor global de R$ 505.013,13 (quinhentos e cinco mil e treze reais e treze 
centavos) determinando que se proceda à publicação do devido extrato. Lavras da Mangabelra-CE, 06 de abril de 2017. Vicente Félix Belo 
- Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão no 2017.04.07.1. A Pregoeira Oficial do Município 
de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, 
Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o n° 2017.04.07.1, cujo objeto 6 a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de publicidade com objetivo de planejar, criar, produzir e autorizar a veiculação nos principais meios de 
comunicação, campanha para mostrar as ações da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital 
Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentos de habilitação marcado para o dia 26 de Abril 
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 

FSC de Farias Brito/CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00b às 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1569. Farias Brito/CE, 07 de Abril de 
2017. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

MISTO 

	

~doe i 	 *** *** *** 
F9C'C125031 Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial - Tipo: 

Menor preço - Edital N° 2017.04.06.001P. Objeto da Licitação: registro de preço visando futura aquisição de medicamentos destinados a atender 
as necessidades dos diversos setores ligados a Secretaria de Saúde do Município de São Gonçalo do Ainarante, conforme Termo de Referência. O 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante comunica aos interessados que no dia 26 de Abril de 2017 às 08:30 (oito horas e 
trinta minutos), na sala das sessões da Prefeitura, localizada à Rua Ivete Alcantara, 120, Centro, estará recebendo Envelopes de Proposta Comercial 
"A", 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. Rodrigo Braga Souza. Pregoeiro. São Goncalo do Amarante/CE, 07 de Abril de 2017. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Mlcrorregião de Sobrai - CPSMS - Extrato de Contrato. Contratante: Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de Sobral - CPSMS - Contratado: F. & J. Contabilidade e Assessoria Municipal S/C ME - Contrato N° 20177022. 
Objeto: prestação de serviços de consultoria e análise dos procedimentos contábeis do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral - 
CPSMS. Valor Global: R$ 14.850,00 (catorze mil e oitocentos e cinquenta reais) - Dotação Orçamentária: 0101.10.302.0901.2.001- 2017 - 
Manutenção das Ações da Saúde do CEO-R - 3.3.90.39.00 - Dotação - Vigência: Inicio 20/0312017 - Término: 3111212017 - Da Fundamentação: 
Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666193, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. - Assina pela contratante: Carlos Hilton Albuquerque 
Soares - Diretor Executivo - Assina pela contratada: José Edvar Vasconcelos - Gestora do Contrato: Maria Cristiane Nobre da Silva - Sobral (CE), 
20 de março de 2017. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura de Maracanaú - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 10.00512017 - TP. A Comissão Central de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público que às 10:00 horas do dia 02 de Maio de 2017, na sala da Comissão Central de 
Licitação, localizada na Avenida H N° 150, Conjunto Jereissati 1, nesta cidade, receberá documento de habilitação e propostas de preços, para a 
realização de licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tombada sob o si0  10.00512017 - TP, que versa acerca da 
contratação de empresa para execução da ampliação da coberta do Ginásio Carlos Alberto Portela - Ginásio da Pajuçara, em Maracanaú-CE, tudo 
conforme especificações contidas no Anexo ao Edital, o qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão Central de Licitação, no endereço acima 
mencionado, no horário de 8:00h às 14:00h. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5 168. Janaina de Deus Pires 
Teixeira - Presidente da Comissão Central de Licitação. Maracanaú, Ceará, em 06 de abril de 2017. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tamboril - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00812017. O Pregoeiro da Prefeitura do 
Município de Tamboril-CE - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 25 de abril 2017, às 10h00min, na Sede da 
Prefeitura localizada à Rua Jeminiano Rodrgues de Farias, s/n, Bairro São Pedro, Centro Administrativo Julieta Alves Timbó, estará realizando 
licitação, na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço, tombado sob o no 00812017, com o seguinte objeto: aquisição 
de produtos para compor o Programa de Alimentação Escolar das escolas do Município de Tamboril/CE, conforme especificações em anexo do 
edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Jeminiano Rodrgues de Farias, s/n, Bairro São 
Pedro, Centro Administrativo Julieta Alves Timbó, Tamboril-CE, fone: 0..88-3617.1140, no horário de 08:00h às 12:00h e no site do Tribunal 
de Contas dos Municípios www.tcm.ce.gov.brllicitações. Eduardo R. Campos Teixeira - Pregoeiro. 

*** *** *** 
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FORTALEZA, CEARÁ- SECUNDkfEJRA, 10 DE ABRIL DE 2017 
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lado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Decreto N°00812017, de 04 de abril de 
li. Declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência, as áreas do 
nicipio afetadas pela seca - COBRADE: 1.4.1.2.0, e dá outras providências. O Senhor 
mundo Estavam Neto. Prefeito(a) do Município de Pereira, localizado no Estado do Coará. 
uso de suas atnbuiçoes legais conferidas peio art. 68 inciso 1 1  da Lei Organica Municipal ,  
ri fundamento na Lei Federal e' 12.340, dela  de dezembro de 2010, alterada em partes pela 
n° 12.983 de 02 de junho de 2014. na Lei Federal n 0  12.608, de 10 de abril de 2012,  no 

cieto Federal n° 7257. de 4 de agosto de 2010, e no Instrução Nõrmia ri' 02, de 20 de 
tembro de 2016. do Ministério da Integração Nacional, que estabelece os procedimentos e 
ários para a decretação de situação de emergénc a ou estado de calamidade publica 
nsklerando que a irregularidade das chuvas e o registro de elevadas temperaturas vêm 
riprometendo o armazenamento de água, causando sérios problemas ao abastecimento 
a OCOnSUmO humano e animal desde o ano de 2012. diminuindo o padrão de qualidade de 
a da população; Considerando competir ao Município a preservação do trem-estar da 
>ulação nas regiões atingidas por eventos adversos. causadores de desastres, para, em 
irne de Cooperação, combater e minimizar os efeitos das situações de anormalidade: 
risiderando o Parecer nO  001 -2017 de 04 de abril de 2017 da Coordenadona Municipal de 
fesa CMI'COMDEC. Decreta: Art. 1 0  - Fica declarada a existência de situação anormal 
vocada por seca, desastre crónico, gradual sprevish'el. caracterizada corno Sltuaçâo  de 
ergência, nas áreas comprovada mente afetadas, conforme o Formulário de Informações do 
sastre - FIDE - registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres- S2ID 
)O Protocolo N CE-F-23 4  0803 14120-20170404. pela Coorcle-'radoria Municipal de Defesa 
ii - COMDEC.Arl. 2°.Autoriza-sea mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem 
i a coordenação da Coordenadona Municipal de Defesa Civil COMDEC nas ações de 
posta ao desastre  reabilitação do cenano Art. 30, Autoriza-se a convocação de voluntários 
a reforçaras ações de resposta ao desastre e . a realização de campanhasdearrecadação de 
ursos junto as comunidades com o obleimo de facilitar as ações de assistência à população 
lada pelo desastre, tudo sob a coordenação da Coordenadcria Municipdl de Defesa Civil-
MDEC. Art. 4°. Este 0~" entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar pelo 
zode 18G (cento e oitenta) dias. Art, 50. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-
Publique-se, cumpra-se. Gábinete do p  'ci, aba 04 de abril de 2017. Raimundo 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva a Concorrência Pública N' 
201701 2001 

 

cujo objeto é a contratação da prestaçãode serviços de limpeza urbana do sistema 
Integrado da espera pública do Municipio de Orõs-Ceará,conforme especificações do Anexo 1 
dispondo do seguinte resultado: a empresa W.R. Construções e locações EIRELI-ME. CNPJ N° 
06050.41710001-45, apresentou menor valorentre asconçcxrentes (classificadas), valorgiobal Rã 
1.547 .480 .04 (Num milhão quinhentos e quaren ta e sete mil quatrocentos a oitenta reais e quatro 
centavos), e valor mensal de Rã 128.956,67 (cento e vinte e oito mil novecentos  cinquenta e seis 
reais esessenta e sele centavos), tudo cariforme Ata, e Mapa Comparativo de preço. A partir desta 
dela fica aberto prazo recursai previsto no Nt 103 incísol aI nas h da Lei Federal n 8666/93e 
suas posteriores alterações. Orós - Co. 27 de março de 2017. José Kleriston Medeiros Monte 
Junior- Presidente daCPL. 

Estado1 	do Ceará - Prefeitura Municipal de Nova Russas, A Comissão de Licitação torna 
'público o resultado da fase debabifeação referente  Tomada de Preços N5  SS-TP001117, que 
tem por objeto a Execução dos seaviçosde reforma doprêdiodo Centro :Especializado de Saúde 

1do Município de Nova Russas. Empresas Habilitadas; Construtora Madryd LTDA e Semas 
lmperium Serviços de Construções EIRELI - ME, Ficá aberto o prazo recursal previsto no artigo 
109 inciso 1, alinea a' da Lei de Licitações. Nova Russas/CE, 07.04.2017. Paulo Sérgio 
Andrade Bonfim- Presidente da CPL 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ltaltlnga - Chamamento Público N°002(2017, O 
Município de Itaitinga/CE através da Secretaria de Saúde vem realizar a 
ContrataçãcsCredencíamento de empresa especializada ria reaizaçáo de exames laboratoriais e 
ullrassonogratia, para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Itaifinga/CE. Os 
Interessados deverão apresentar documentação para Habuitação e Proposta de Praças até o dia 
28104/201 7,a contar ria data desta publicação ria sede da Prefeitura Municipal. Sala da Comissão 
de Licitação, Av. Cal. Wgito Távora, 1710- Batrro Antônio Miguel - Itaitinga- Ceará O Edital do 
Credenciamento estará disponível rio alta do Portal de Licitações dó 7CM, no endereço: 
h  Informações pelo fone: (85) 3377-1361. Italtinga/CE, em 10 
deAbrll de 2017. Silvia Cristina Cardoso G uimarães - Secretária de Saúde. 

tEstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chorozinho - Aviso de Licitação. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Chorozinho, torna público que se encontra é 
disposição dos interessados o Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2017.04.04.035-1P-SPDIJ do tipo Menor Preço, cujo objeto é a contratação de empresa de 
enoenharia cara reforme ri nrani 4çnr-4nrtri Mrrnuirnentn ao Menirin .teuie na Praca Geraldo Francisco 

tUdo do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão ri' 
117,04.07,1. A Pregoeira Oficial do Município ,  de Farias Brito/CE, rio uso de suas atribuições 
gais, toma público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da 
'efeitura. Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o e' 
117.04,07i, cujo objeto és contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ablicidadecom objetivo deplanejar, criar, produztre autorizar a veicuiação nos principais meios de 
imunicação, campanha para mostrar as ações da Prefeitura Municipal da Fartas Bntoi'CE, 
informe especificações apresentadas junto ao Edital Coiwocalório e seus anexos, com 
cabimento dos envelopes de propostas de preços e de docurnerilosde habilitação marcado para 
dia 26 de Abril de 2017, ás 09:00 (nove) horas, Maiores informações, na sede da Comissão de 
citação, sito ria Rua Jõsá Alvas Pimentel, e' 87. Cenlrô na Cidade de Farias Brito'ÇE, de 
gunda à sexta-feira, no horário de 08:004 ás 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1569. Farias 
ritetCE,OTde Abrilde 2017, Luclesstan Callxto da SiIvaAlves-Pregoe'iraOflcial. 

Estado do Ceará - Consorcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI - Aviso d. Licitação - 
Pregão Presencial N° 01.00412017-PP AComissão de Licitação do Consórcio Publico de Saúde 
da Ibiapaba - CPSI. torna público para o cõnheçimento dos interessados, que às 09:004 do da 24 
deAbrilde 2017, na acta sala de reuniões, situada na Rodovia/CE 187, KM 2, Bairro: Frecheiras, 
Tlanguá. Ceará, receberá os documentos de habilitação e as propostas de preços para a 
contrataçãodeemprosa para execução dos serviços de coflfecçãodekitsoriod&iticoseestruturas 
metálicas para órtese e próteses deinteressa ,  do Centro de Especialidades Odontológicas- CEO, 
gerenciado pelo Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI. conforme especificações do 
Anexo Ido Edital. Modalidade: Pregão Presencia1 Tipo, Menor Preço por lote. CEdital poderá ser 
adquirido junto à Comissão de Licitação, no endereço acima citado, à partir da publicação deste 
aviso, rio horário cia 08:00h às 12:00h ano site: www,tcm,ce.ggv.br/ticilacoes . TianguálCE, 10 de 
Abril de 2017. Marcos SávioRocha Veras - Pregõelro, 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Craleús - CPSMCR - 

Aviso de Licitação. A Pregoeira do CPSMCR toma público que se encontra a dtsposiçãõ dos 
Interessados o Pregão Presencial 07/I7ICPSMCRFPP. Objeto: Aquisição de material de 
expediente, limpeza, descaitâvat e prOdutos da merceàriâ, destinados ao CPSMCR. CEOR e 
Policlínica Regional de Crateus Tipo menor preço por lote com abertura prevista para adia 27 de 
abril de 2017 às08h00mm nasalada Comissão de Lacilaçâo locaizada à Rua Firi'rsno Rosa, a/ri5  
Centro Crateu -CE O edital coroptetoestará à disposição nos dias úteis após esta publicação, no 
hgrsrro de Dão às 12h no endereço acima ou através do sile www tcntce govbrllictlacoesl mais 
informações pelo Telefone: (88) 3691-0617. Crateús, 07 de abril de 2017. Maria do Carmo 
Rodrigues Soares Morais- Pregoeira do Consórcio. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucala - Aviso de Licitação - Chamamento 
Público W 2017.0408003. A Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento, através do(a) 
Ordenador(a) de Despesas, Sr(a). Marcus Mota de Paula Cavalcante, torna público parei 
conhecimento dos interessados, que no feriado de 10 de abril de 2017 a 31 de dezembro de 
2017, no horário de 06:00 és 12:00 horas, estará realizando Chamamento Público, para 
cr5deiicíamenlo de pessoas físicas para a prestação de serviços para atender aos programas 
coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Csucaia/CE, conforme 
especificações constantes do anexo l do edital, o qual encontra-se, na integra, à disposição de 
todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Coronel Correia, 
1073' Parque SÕled - Caucaia/CE. no horário de atendimento ao público, ou pelo portal do 
TCM-CE: htip://www.tcrncegov.br/lldlacoes . As Inscrições deverão ser realizadas por meio 
eletrônico, através do site oficial da Prefeitura Municipal de Caucaia (www.caucaiace.gov.br ), 
iCaucaialCE, 07 de abril de 2017. Francisco PauloRavy leite -Preaidente da CPI. 

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Catunda - Aviso de Adiamento de Licitação. 5 

CPI da Prefeitura Municipal de Catunda, comunica aos interessados que a Concorrência 
Pública n° 012120171CP, cujo objeto és contratação de empresa para realizar os serviços de 
limpeza pública, capinação, poda, coleta e transporte de resíduos sólidos regulares na sede e 
distritos no Município de Catunda/CE, fica adiada para o dia 25 de abril de 2017 ás 09:0Db, de 
acordo com o Art, 21, § 40 da Lei 8.566193. Maiores Informações perante a Comissão de 
Licitação, localizada na Rua Vila Nau, n°715, Centro, Catunda- CE, a partir-da publicação deste 
aviso, no horário das 08:00b às 14:004. Catunda, 07 de abril de 2017. Elias Meio Lima - 

Presidente da CPL. 

Estado do Ceará-Câmara Municipal de Quisera- Pregão Presencial N°10.04,01(2017-Tipo: 
Menor Preço por Lote. A comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Ouixeré, 
localizada na Ruaioãá Gonçalves Ferreira, 1190, Centro, tel (88)3443 -1288, toma público que se 
encontra ádispósição dos interessados o edital de Pregão Presencial n°10.04.01/2017 cujo objeto 
és contratação da prestação de serviços de assessoria jurídica com carga haréns mensal mínima 
do 30 (tinta) horas, junto à Câmara Municipal de Quixerã, sondo a tese de disputa de lances no dia 
26104/2017 a partir das ü8:30. Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, 
no horário de expediente ao público das 07:30 às 13:00h, no endereço acima citado. Quixerá - CE, 
10 deAbnl de 2017. Erisvania de Brito Martins- Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelã - Aviso de Julgamento - Pregão n° 
2017.03.23.1. O Pregoeiro Oficiei do Município de Ouixetó/CE, no uso de suas atribuições 
legais toma público, para conhecimento dos interessados. que concluiu o julgamento do 
Certame Licitatório,nimodalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob e' 2017.03.23.1, 
sendo o Seguinte: 5 empresa JODIESEL Comercio e Serviços de Autos 1TDA- ME vencedora 
unto saloio 1 e2. LM de Li ma Pereira ME vencedora junto aos lotes 3 e 4 por apresentarem 
os melhores preços na etapa de lances verbais e por estarem compaliveis com o orçamento da 
Prefeitura. As empresas vencedoras 	foram declaradas habIlitadas, por cumprirem 
integralmente as exigências do Edital Convocalõnio. no que se refere aos documentos de 
habilitação Maiores informações na sede da Comissão de Ltcitaçao silo na Rua Pedro Comes 
de Araújo, SF51, Centro. na Cidade de Quizelô/CE, de segunria à sexta-feira, no horário de 
O;OOh às 12:00h ou pelo telefOne (88) 	3579 - 1210. Quixelã/CE, 05 de Abril de 2017. 
VlaudemirAtvesRibeiro- Pregoeiro Oficial.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quiixelõ - Aviso de Julgamento - Pregão e' 
2917.0322.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Quixetõ/CE, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento do 
Certame Licitalônio. na  modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob ri*  2017,03.22.1, 
sendo o seguinte; a empresa 1. Casar de Moraes - ME, vencedora junto ao Lote 1, por 
apresentar preços compatíveis com o orçamento da Prefeitura. A empresa vencedora fora 
declarada habilitada, por cumprir integralmente asexigéncias do Edital Convocatõrio,no que se 
refere aos documentos de habil taçap Maiores informações, na sede da Comissão de licitação ,  
sito na Rua Pedro Comes de Araújo, $h4, Centro, na Cidade:  de C1U155l6/CE, de segunda à 
sexta-feira. nohõrériode08:OOhàs t2iOOhou pelo telefone(8õ) 3579- 1210. QuixelõICE, 05 
deAbril de 2017.VlsijdemirAlves Ribeirm- Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Quixelõ - Aviso de Cancelamento - Pregão 
Presenclaln°2017.04.04.1. APregoeira Oficial daCânvara Municipal deQuixelô/CE. Estado do 
Ceará, no uso de suas atribuições legais, torne público para conhecimento dos interessados 
que fica CANCELADO o processo IlcitatórlO na modalidade Pregão Presencial n° 
2017.04.04.1. oito objeto é a Contratação de serviços especializados a serem prestados ria 
assessoria de imprensa e comunicação junto a Câmara Muno'  pai de Ou'iaetóICE. incluindo os 
serviços de transmissão ao vivo on tine' das sessões ordinárias, extraordinárias ,  e solenes a 
produção fotográfica e videográflca, bem corria, a manutenção do alta oficial da Cã/hara, 
conforme especiribações apresentadas junto ao Edital Convocatória e seus Anexos. Maiores 
informações na Câmara Municipal no horário de 08:00 às 12.00 horas ou pelo Fone (88) 3579- 
1212. Otiixe1610E 07 deabril de 2017.Alalde Vieira de Araújo Alves -Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará- Càmars Municipal deMaur'iti -Aviso de Licitação- Pregão Presencial 
N° 2017.0322.1- PP. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal cio 
Mauriti/CE. torna público, para conhecimento dos interessados, que neste dia 25 de abril de 
2017às09h:30min. na sede da cornissâodelicitação, situada à Rua Tabelião Chagas Sarnpaio, 
517 Centro Maunti.CE estará realizando Certame licitatórlo para recebimento e abertura dos 
envelopes da propostas de preços e documentos de habilitação, cujo objeto é contratação dos 
serviços a serem prestados na realização de publicidade legal para divulgação de editais, 
contratos e outros documentos  oficiais de interesse da Câmara Municipal de Maunti"CE. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das OlhOOm'ui às 
13h0Omin. Maunti/PE. 06 de abril de 2017. Cícero Plácido Leite - Pregoeiro da Comissão 
de Licitação daCâmara Municipal de Mauriti/CE. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barroquinha - Aviso de Licitação - Pregão 
Presencial N0 05.00112017.PP. APrEgOeira do Município de Barroquinha - CE torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo da 24 de Abril de 2017 ás 09:00tis. ria sede da 
Comissão dePregõeada Prefeitura de Bsnroquinha,localizada na Rua onzede maio, 739, Centre. 
Bcirrcrquinha - CE, estará realizando Lic itação, na Modalidade Pregão Presencial. cujo Objeto és 
aquisição de 02 (dois) veículos caminhões. zero km. com compeclador de lixo, 01 (um) veículo 
tipo furgão 	rariténeres de liso, deiriteresse da Secretaria de lnfraestruturae Serviços Público do 
Município de Sarroqianha - CE, tudo conforme especifIcações contidas no Termo de Refãr,én9:a 
constante dos Anexas do Edilal,o qual encontra-se disponível no endereço acima rntilic4or 
de segunda à sexta-leira, no horário de 08h:00min és 12h:00tnin a das 14h:OOmitl 	18h:O0m)l'. 
Barroquinha. CE, 07 deAbril de 2017. Rosicteia daSilva Magalhães- Preg 

Ir 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonôpoie - Aviso de L itaç o - 4regãc 
Presencial N" 06.006/2011 - PPRP. A Comissão de Pregão da Prefei na 	Iun4el de 
Solonópole, torna público que ás 09:00 horas do dia 26 deAbril de 2017. na 	cia 	mel 	'ode 
Licitações, localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, 330-Centro- SolonópolelCE' 	N° 	.620 
000. receberá propostas para Seleção de melhor proposta para registro ris 	visan4 


