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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão n° 2017.10.26.1 

CNPJ 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 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2017.10.26.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados na locação de 
infraestrutura e realização de shows artísticos em diversos eventos que serão realizados no 
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 10 de Novembro 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, 26 de Outubro de 2017 

Luciessian Calixto da Silva Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

CNP) N° 07.595.572/0001-00 
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° 2017.10.26.1 

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° 8.666/93, e 

suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITACÃO na modalidade 
Pregão N° 2017.10.26.1 , cuja abertura está prevista para o dia 10 de Novembro de 2017 às 
09:00 horas, para o Objeto: Contratação de serviços especializados a serem prestados na 
locação de infraestrutura e realização de shows artísticos em diversos eventos que serão 
realizados no Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

Farias Brito/CE, 26 de Outubro de 2017. 

Q/9~ 
Luciessian Calixto da Silva Alves 

Responsável pela Publicação 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Concorrência N° 2017.05.12.001. A Presidente da Comissão de Licitação do Municipio de 

os 
Aquiraz torna público o resultado do julgamento das propostas do certame acima com objeto: contratação de empresa para a execução de obras e sei ços 
de engenharia concementes à gestão do sistema de Iluminação Pública (IP) do Município de Aquiraz. Empresas Classificadas: Lançar Construtora 
Incorporações Ltda; Cosampa Projetos e Construções Ltda; Provale Terceirização De Serviços; BKL Construções Ltda Epp; Duvale Projetos E Construções 
Ltda; Megafac Eletrificações Ltda. Empresas Desclassificadas: Citeluz Serviços De iluminação Urbana; Construtora Costa R; Enertec Construções E 
Serviços Ltda; Real Energy Ltda; Green X Industria Serviços; Iluniisul Soluções Urbana; Rio Azul Construções; N De Lima Rocha Eireli. Sendo declarada 
vencedora a empresa Lançar Construtora e Incorporações LiDA, com o valor de ES 3.161.612,9 1 (três milhões, cento e sessenta e uni mil, seiscentos e doze 
reais e noventa e um centavos). Fica aberto o prazo recursal, com fulcro no art.109, 1, W. Maiores informações serão obtidas junto à Comissão de 08h00 às 
12h00min, e no site wwwtce.ce.gov.br. Aquiraz. CE, 2611012017. Marta Rejane Marques Pinheiro- Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria de Saúde - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços n°. TP-
10.26.00112017-SESA. Objeto: contratação de serviços ambulatoriais especializados para realizar procedimentos com finalidade diagnóstica nas seguintes 
especialidades: anestesiologia, exame anatomia patológica e cito patológico, exames em outros líquidos biológicos, diagnóstico por tomografia, diagnóstico 
por medicina nuclear lii vivo, diagnóstico por ressonância magnética, diagnóstico por endoscopia e diagnóstico por ultrassonografia e serviço hospitalar para 
realizar procedimentos cirúrgicos em cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço, para atendimento da população susdependente 
da área de média e alta complexidade do Município de Brejo Santo, junta à Secretaria da Saúde do Município de Brejo Santo-CE, conforme termo de 
referência. Tipo: menor preço por lote. Regime de Execução: indireta. A Comissão Permanente de licitação da PMBS comunica aos interessados que no dia 
14 de Novembro de 2017, às 08h:00m. Na Rua José Matias Sampaio, n°. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" 
e "Propostas" dos interessados. Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 
12h:00m. E/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tcm.ce.gov.br . Ériton George Sales Bernardo - Presidente da CPLIPMBS. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo Referente os Documentos de 
Habilitação - Concorrência Pública de N° 2017.07.03.002. Cujo objeto é: execução dos serviços de recapeamento asfáltico na malha viária - diversas ruas 
e avenidas, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia/CE, a Presidente da Comissão de Licitação do Município de Caucaia CE, toma 
público, para conhecimento dos interessados do certame em epígrafe, o resultado do julgamento do Recurso Administrativo interposto pelo licitante: Terpa 
Construções S/A, contra a decisão que julgou os documentos de habilitação, cumpridos os prazos processuais, com a permanência, pela manutenção da 
inabilitação da empresa, pelas razões explicitadas no Julgamento de Recurso e decisão do Secretário. Dessa forma, a reunião para abertura do Envelope N° 
02 - Proposta de Preços, será dia 30 de outubro de 2017 ás 14:30h (quatorze e trinta) na sala da CPI, de Caucaia CE. Informamos, ainda, que o inteiro teor da 
resposta do Recurso Administrativo encontra-se no sítio www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/index.php/  e disponível na sala de licitação do Município de Caucaia, 
endereço Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE no horário de expediente ao público de 08:00 à 12:00 ou pelo fone: (85) 3342.0545. 
Caucaia/CE, 26 de outubro de 2017. Maria Fabiola Alves Castro - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus -Aviso de Licitação -Tomada de Preços N° 2017.09.06.O1-TP.A comissão permanente de licitação 
da Prefeitura Municipal de Pacajus - Ceará, toma público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 13 de Novembro de 2017, às 11:00h 
(onze horas), estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento Menor Preço Global, tombado sob o n° 2017.09.06.01-TP, 
cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma praça pública localizada no Bairro Planalto Popular, de interesse da 
Secretaria de Jnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Pacajus/CE, tudo conforme projeto básico anexo ao Edital, o qual encontra-se na 
íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Guarany, n° 600, Altos, Centro - Pacajus - Ceará. Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: OXX(85) 
3348.1578, no horário de 08:00h às 12:00h. À Comissão. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Resultado da Abertura das Propostas de Preços - Concorrência Pública N° 00412017.03. 
A Comissão Permanente de Licitação, do Município de Amontada/CE, divulga o Resultado da abertura dos envelopes de proposta de preços referente à 
contratação de empresa para a prestação de serviços operacionais de instalação elétricas abrangendo a eficientização, modernização e instalação de sistema 
de gerenciamento (software) por P1 (Ponto de Iluminação), do Município de Amontada/Ce, conforme edital e seus anexos. Empresa Vencedora do Certame: 
F3 Eletrificações EIRELI pelo Valor Global de R$ 1.336.439,54 (Hum milhão trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e 
quatro centavos). Apartir da data desta publicação, fica aberto, o Prazo de Recurso, de 05(cinco) dias úteis, previsto no art. 109, inciso 1, alínea "b", da Lei 
Federal n° 8.666/93. José Edineldo Albuquerque Freitas —Presidente da Comissão de Licitação. Amontada/CE, 26 de outubro de 2017. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria de Saúde - Aviso de Licitação. Modalidade: Tomada de Preços n°. TP- 
10.26.002/2017-SESA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para executar areforma de duas UBS —(Unidade Básica de Saúde), ambas situadas na 
sede do Município de Brejo Santo-CE, de responsabilidade da Secretaria de Saúde Deste Município, conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma 

'__•\ fisico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global (por lote). Regime de Execução: indireta. A Comissão Permanente de licitação da PMBS comunica aos 
interessados que no dia 16 de novembro de 2017, às 15h:00m. Na Rua José Matias Sampaio, n°. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os 
envelopes de "Habilitação" e "propostas" dos interessados. Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-
1042, das 08h:00m. às 12h:00m. ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tcm.ce.gov.br . Ériton George Sales Bernardo —Presidente da CPL/PMBS. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -Aviso de Licitação —Pregão n° 2017.10.26.1.APregoeira Oficial do Município de Farias Brito/ 
CE, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, Certame Licitatório, na 
modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o n° 2017.10.26.1, cujo objeto é a contratação de serviços especializados a serem prestados na locação 
de infraestrutura e realização de shows artísticos em diversos eventos que serão realizados no 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 documentos de habilitação marcado 
para o dia 10 de Novembro de 2017, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves Pinientel, 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, 26 
de Outubro de 2017. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará —Município de Redenção —Aviso de Licitação —Pregão Presencial N° 08.003/2017-PP- SRP. APregoeira do Município de Redenção-
CE, toma público para conhecimento dos interessados que realizará no dia de 14 novembro de 2017 às 09h, na sala de sessões do setor de licitações, 
localizada à Rua Capitão Felix Nogueira, n° 137, Centro, Redenção a sessão pública, para recebimento e abertura dos envelopes de propostas de preços, 
formalização de lances verbais e documentos de habilitação da licitação na modalidade Pregão do tipo Presencial N". 08.003/2017-PP - SRP, cujo objeto é a 
seleção de melhor proposta visando futuras e eventuais contratações para prestação de serviço de manutenção conetiva com reposição de peças das bombas 
submersas, motores, compressores e limpeza dos poços profundos e chafarizes de diversas localidades do Município de Redenção/CE. A documentação do 
edital e seus anexos, poderá ser adquirida junto à pregoeira, a partir da publicação deste aviso, de segunda à sexta-feira no horário de 08h00m às 12h00m. 
Redenção-CE, 26 de outubro de 2017. Sara Wânia de Menezes Pedrosa - Pregoeira do Município de Redenção/CE. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Secretaria de Saúde - Resultado após a Interposição de Recursos - Tomada de Preços 
2017.08.14.001. Com  o objeto contratação de empresa para reformas das edificações das Unidades Básicas da Família - UBS, da Prainha e Sítio Guarda, 
no Município de Aquiraz. A Comissão Permanente de Licitação toma público o resultado da Tomada de Preços acima citada, que mantém o resultado 
anteriormente divulgado na sessão, Empresa Habilitada: PAVVI Serviços de Engenharia e Locação LDTA ME, Jales Engenharia LTDA —ME, Duvale 
Projetos e Construções EIRELI-ME, Presencial Construções e Serviços, Comércio e Refrigeração LTDA— ME, Amazonas Construções LiDA e as Empresas 
Inabilitadas: Geométrica Construções e Incorporações EIRELI —EPP, NP & P Engenharia LIDA- ME; Meneses Barbosa Empreendimentos LTDA —ME. 
A data para abertura dos envelopes fica marcada para o dia 07/11/2017 às 14h00min. Maiores informações junto a Comissão de Licitação. Aquiraz— CE. 
25.10.2017. À Comissão. 
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ESTADO DO C' \_PRE TUR WUNICPAL DtCARIPE-AV SO DE LICITAÇÃO TOMADA1 	ESTA0O DO CEARA -PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRE - AV'SO DE LICITAÇÃO - TOMADA 	ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL D IRACEMA - AVISO D LICTACAO 
DE PRzCOS N T.P 25t0D112'J1711l.3 	 d iço dS Mrctc torra pt;co 4u'r'oJ 	DE PREÇOS N T.P 2410.OII2CI7ItIF ACfl1SSO de uc;t2;.o deste Munícipi torna púbKo que no 	PRGAO PRESENCÂL N 043(2017 O P;en'to a Preura Mu;cii e recerra CE toma. 

dia 16 de Novembro &:>2017, is 0$ 	r abrindo c 	o na tJ3. 	mad3 '. P eço N P 	cqu ic d 13 de Novembro de 201 as 08tI r S ' ci ('o s 1 1 'c 	c 	'1 
2 1O oi:n 71M1; :%:» Obj1 ' e ; ConsTuvo £ n'tci 	iitcíoms ara o ccnt7c2 ki 	241C.C1'17tNF cW Ob) a Cont;atço da : 9 	para acuço do srvços de 	Rua Deita Hoandu, N 19, Centro, iracen.CE receberá Popostas para Ob:o: Aquisição do 

	

donça d' cai,..; nua Locadadc d Jurti e Torrões no l?unictPo do Caré-CE. O EJi:a! moaa 	pavimentação asfaRicoo em várias Vias Públicas de Ca&é-CE. O Edita ostc cpOniv nos. dias 	materiaIs e equipamentos de ficiotorapia e terapia ccupacona, conFormo espociecaçao no 
poro/t.! 0)0 d.m :o aou: ' ; 	uauo, no 	ie a'u:u.urenLo ou b;co de Oh a 	e 	Uai a-xa oO Puicaço. no hmúo de arenrnono ao púbhco cio 08h às 12h o pelo S4te: 	ANEXO , que é parte integrante deste Edital, em atendimento à sol#citação da Secretaria 

Po  5 	b 	r 1 or 	('o 	Tet 	38) 3'- I13 o o e de oço a 	o'ost c go br r'tc'e fo 'naço p oTee o e (88) 3646 C  113 o noendereço a PraçaE s o 	Municipal de Saúde d 1 cem CE O Eà talpodo a se coam radope a a Coro ss od e Lc açã 

	

Prça EIsoAçuar. S N. Como. Carlré-CE, 26 de Outubro de 2017. Antonia Regílene Aguiar de 	Auiar. SN', Centro. Cariré-CE 26 de Outubro de 2017. Antonia Regílone Aguiar de Carvalho - 	no endereço j  citado. trcema-CE, 27 do Outubro de 2017. Raitoon Fredson da Silva Queiroz - 
Co'a- 

 
Pr - stcnmdoc L 	, 	 PrcsdtodcCL.  

SorvioNaconi de Aproizin do CooperativismonoEstodo do Ccarã-SESCOOP10E-1 
Procec, S'tvo 	011201 7. Objeto (rcstrnoo): Ccnt'aLtção do Da (juottm) Técros de Nhe 
Supercr e 10 01 (um) 'sustentc Técnico Oh Nve Vro me corno fotrnçø de codasro 
re3or,m. cer.ft -mc E&L! , ' C1OroLn j de Abr'ttm. A nm;ra rmt Co' .r cJ o 

c 	 rrer-50Ic 

I
S&etiva i dopcsço ontmou roa edereça eetrõncos acima. normçôes pr m.iO d 
tnk Foc Canosco, d pcnivd 24 horots no endereço o!o:rôrico httpsJfckmservicos.s&ecao.net.br . 
josé Arilc Carrmir',, Perotra - Presidenlo do Comis520 de Processo Steto 

:.h) dJ Ce'rj - Fmetum uucia 	tAirro -Aviso 00 Licttaá "Tomada de ?roçosn 
2017.10.26.4.AComjsso Parnianento de Licitacão da Prefeituo Munidpat de Barro/CE, no uso 
de suas atribuÇes esiu, torna núo!cn, pora xeihccim,nto dos nteressacos, que esard 
reitzmdo, ro sua s'mb, Procudimeruo Licto:ãr!o, na rnododude Tomado de Preços rr 
217.10.26.4 c• ohj't e e contro'ção dD sereiças espedzodo5 ° serem prestedcs na 
roodze;bo uo exinue notc,rc'. nL'c ob-ongdos cco H)3pe9 MunpsI Santo Antomo. 
dcstintxtoa r'o EtWX1T5t.J ia população de tlarro/CE, com o recobirrento dos cnee:op#'s 
contendo as r,rop.saa de pfeçs e a documsmaçEo do habthtaçEo marcado para o dia 15 de-
Novembro de 2017. iãs 11:00Matomo ínforrna.ções e entrç;o de eddoes no tudo da 

A Coms10 dc Lcdaçâo, si ada na Rua .os4 Leite Cabral— n* 246, na cutooe de Bztrroi'CE. ao 
tororío da 0800 ás 12:00 hcrs, ou a;:ravè5 do telefone (°d)3554-1612. Barro/CE, 26 do Outubro 
de 2017*. Marcelo Perera de Oliveira - Presidente da Corntssão do Município de Barro/OS. 

.u) 7.t.L2C7. O F':'m-) Oud u F>murn Mincb.m d E roCE. rm LS' do suo 
;uy'i3, torna, - 	 co.umo:va - k) Ou :CriOSCOd3. uo 5St5 rsa.í.zan&, na sua seus. 
Prucuinenu Luttmõ') nam od'de Pre5o rf 2017.10 2t.2. CUS) CJ3 2 coit'ataçEo de 
uuruço3 urLrtr o d e1nat; 2m imo eu cut1du d' vLerabddade szcu do un:cpiz de1.
Serro/CE, por internièdio do Secretaria de Trabalho. e Ação Socrat, com o recebimento coa 
CaWrtopse coatr'rdo se prcpoacc d preços e e ducurnsntaço do hathtação marcado para o da 
13 de Novembro de 201 7. às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais na sede da 
Ccnrsto de Lcdaç rc sdm'io r.r Ra Jcrae Lote Cabral, rr 246, na cidade cc ScrroCE, no 
hrri dc 08.00 as 12.00horas, ou otravrís do tetefone (58)3554-1612. Barro/CE, 26 de Outubro 
de2017. Júlio CézarAlbuquerque deAratjo- Pregoeiro Oficial do Município de Barro/OS. 

Eatdo cio Cear,-:i . Prefe!rtua uuntcpal da Barro - Aviso de LicítçEo - Preg5o n 
12017.10.26 ,3. 0 P'uçro O1cít da Prefa;ora ?uucrpe( as BarroCO. ocr usô de suas etrie:vões 

r.bco. pmc ccrrtucm.-mto dos ccmssudu.. .uu eur 	 na su 
°roce.r'rc Lei;r:.m. nu rnr'IcÇd.D'b Pçe/u rr' W17,10,26.3, cujo CE)t3 é O onru!u.o do 

d E.. ;t c- 
C:T 	r: -  ••'c --.;Cr"' 	 cc 	e z 

Mil 

	

ed,1 taizmcc.0 da Ccuocode Li'rtuça.sduada na Rua José Lee Cabrat, n 	n 
cidade de Bcrro.CE, no horário de 03:03 às 12:00 horas, ou através do telefone (88)35541612. 
Barro/CE, 25 de Outorluo de 2017. Júlio CezorAtbuqucrque de Araújo - Pregoeiro Of.ctai do 
1rtriíoio ri e 3erroICE. 

Estado do Ceará Prefeitura totuntcipat de Limoeiro do Norte -Aso de Licitação - Tornada de 
Preço a 2017.2510-0QISEE4FRA. O Municipio de Limoeiro do Norte, através do seu Presidente 
orret púbico a.s irucresuados qou rectixard Tornada ria Preço. pera contrstaçdo de empresa 

orapacialreada pura prrr3trrç50- dos serviços de rrranutençio do sistema da IuontrraçAo púbtrca do 
Município, umpiação, rrrkrrma e modernizaçEo do cumpri de iturrinaçSo prb5ca, ccrrturme 
especrEcações constantes do anexo 1, tsnno de referência. A licitação ocorrerá no dia 14 de 
rtvcmbro de 201 7, im 09:00 horas ao sa-la de,  rcuruães da Comissão, as Rua Ce!.Antõnic Joaquim 
r 2121, Centro . Limociro do Norte - Ceará. O edital poderá ser adquiriria endereço da comissão de 
trcrtttçAo nos hcrdrios do 0lh30min às 12h00mín. em dias úteis. Ou através dos cite: 
vW'atce.ce.gmubr 

 
(portal dclidtsçôes dos municípios). 

rESTADO i cEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-RESULTADO DE HAB1LtTAÇÁJI 
1 TOMADA DE PREÇOS N 2500.01(201 7 - A Commâo e.arcnl- de L:otaçSo ccrnunca aosj 

nt.'mm.mo o Rr;iíR .i d í-?3. 	Habao, refmit' a 1 	.t do f'r;m 2Og01,2O1 7, co 
BJETO. C'u:u'c o r3r uo :envo c;q';o do Ho5za: M':n'-íoa' N3t"rcia Pos 
o r,hiico d t.ema-CE. EMRESAHABHJTDA: DEC ENGENHARIA E E' 1 PREEN0MENTOS 1 

tOi3:li,ROS '.T:a1 L-5f5. EMPRESAS 1Aa1LIrAD,S: DALJ °A LiDA 1kM e.  - 

1 kaç 	 :tmn d 	N C. Cet, ou no eeu (?Uj  U. 6 133.'Lrma-CE, 27 da 
jOutubro de 2017.Antônlo Hértom Marquesursulino-Presidenteda ComissàodeLtcitação. 

Estado do Coará.- Prefeitura Municipal de Barro - Comunicação de Recurso. A CAL as 
Prefeitura Municipal de Barro/CE, ao uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento: dos interessactos, que o Empresa BrasetTransportes e Locações do Veiculos 1TD 
e as Pessoas Fisícas: Ataca Ewerion de Figueiredo Lena e Erivam Oliveira Silva ingressaram com 
Recurso A&rsrrstrat;srsjuntc so utgarnentc da íCSC de hahibtaçtto referente. ao  Processo Licitatório 
na modalidade Concorrência n. 2017.07.27.1. Maiores informações na ssde da Comissão de 
Licitação, situada na Rua José Leite Cobrei, n 246. Centro. na Cidade de Barro/CE, no horário de 
08:00 às 12:00 Roma, ou através do telcfoac (88).3554, -1612. Barro/CE, 26 de outubro de 2017. 
Marcelo Pereira de Oliveira -Presidente da Comissão Permanentede Licitação. 

Estado do Ceará .  Câmara Municipal de Guaiúba -Aviso de Licitação -:Tomada de Preços n° 
2017.10.24.001. A Comrasdo Purrrzrneate da LrcrtorçEo da Câmara Municipstt de Curitiba -CE. 

£r 1.: tL. r.. 1 du t.reurrL,u 2J7, na suu riu 
Pcrmncrrrc de Licito.çtio, ocorcaca a Pua Ter',. Josá varrikio Nocrraro, S/N, Centro, Guaúbs, 
esara reaiizandu licuaclo para contratação de empresa para execução aos serviços de 
trataureçeo e reforma do prraio de passa da Câmara Municipal de Guarúba, conforme 

especificações em artaxc do edital. Modalidade: Tomado de Preços. O Edital a Tornada de Preços 
e seus anexos poderão ser adquiridos junto á Comisso Permanente de Lrcitação no endereço já 
citado, a partir cia pubti cação deste avíso,ro horário de08:OO às 12:00 horas. A Comssào. 

Estado do Ceará - Município de Jaguaretarna - Aviso de Cancelamento de Licitação. O 
Pregoeiro do Município de Jaguaretarna toma publico pata conhecimento dos interessados o 
Cancelamento do Pregão Presencial a° 2017101701-ADM, com abertura prevista para o dia 31  
de Outubro de 2017 ás OBhOOmim, objeto -  Registro de Preços para Futuras Eventuais 
Aquisições de Peças para manutenção da Frota de Vetcuioa das Secretarias os tnfraestrutura, 
Descai. Rural e EducaçEo!Fundeb do Muntcípio de Jaguarttrame-CE. razões de interesse 
púbtico Lei 5.65093.  maiores infbrrnações na sede da Prefetura Mucícipa Rua Tnsão 
Goc;atvos nO  185 ou tel. (83) 35T6-1305. Jaguaretama-Ce, 25 de Outubro de 2017, 
F onctsr.c Jearr Barreto de Otivoira - Pregoeiro. 

Estaria dio Çaarâ . Prefritutahiunicípal de Farias Brito -Aviso de Licitação - Pregão rc° 
2017.10.26.1. A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/CE, no uso de suas atribui çÔes 
iegais. toma púbtíco. para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da 
Prefeitura, Certame Licitalório. na  modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o a 
20 1 7.10.26.1, cujo objeto é a contratação d.e serviços especializadas a serem prestados na 
ocaçIo da infraestrulura, e reatrzaçâo de strows artístrcos era diversos eventos que serão 
roalteados no Município de Farias BcitolCE, cr.rroíorrne especificações apresentadas junto ao 
Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos 5flVGi005 de propostas de praças e 
de documentos de habilitação marcado para o dia 10 de Novembro de 2017, ás 09:00 (nove) 
horas. Maiores informações. na  sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves 
Pimental, rt 87, Centro, na Cidade de Farias BritO/CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 
O&OOh as 12:00h ou peto telefone (08) 3544-1223. Farias Brito/CE, 26 de Outubro de 2017. 
Luclessian Calixto da Silva Alves -Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso de Abertura das Propostas de 
Preços - Tomada de Preços N°. 2017.08.18.01 - Secretaria da Educacão. A Comissão 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICiPAL DE SOBRAL - AVtSO DE LIctTAÇÂO - 
COICORRENCIA PUBLICA N* 01EI2O17-S1S - C".ssio PC,-Manente ,de Licoaçào. Data de 
Abertura: a 91112017a 099h. 013ET0 Coo ataçaoder-pmp 	2aapar e ,  uç o da 

Estada do Ceará - Caracra llunctpal da Gmt -rjairo-Aeiso de Licitação -APruai'Jentrr doj 
CPLda Câmara Municipal de Granjeiro ,  comunica aos interessados que no próximo da 14 de 
Novembro de 2017, às 09:00ha. estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Precos. 

0  2017.10.18.0 1 -CM. tipo menor preço, cujo objetar é a contratação de pessoa jurtclirm para, 
a prestação do serviços na reforma e ampliação da Câmara Municipal de Granjeiro/CE. o1 
edital completo estará ádisposiçãodosintsressedos abadias úters apôs esta pubttcação, no 
horário de CB:OOha às 12:00hs na Rua: Travessa dos Gregório -N I. 20 - Centro - 
Granjeiro/CE. Granjeiro-Ceará, em 27 de Outubro de 2017. Cicera Pereira Monteiro - 
Presidente da CPL. 

Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de Barro . Aviso de Julgamento de Recurso, C.P.11.  
da,  Preitu'a J'2niCp2l ato ilrrro'CE. nc uso d s:r'c strib' çes teg'le. tom a púht'co. " - ri o 
coobsomonto aos interessados, que julgou improcedente o recurso interposto pata emproszr 
Coches Cona:mç5ots LTOA-ME junta ao Pmccsso Lctatrio na reodatidadu Tornada tio Preços 
2017.08.04.02. ficando assim a empresa inabilitada para a fase de propostas de preços. Maiores 
informações na sede da Comissão de Liartação. situada na Rua José Lo/e Cabral, a' 246, Centro, 
na Cidade de Barro/CE. ao horário da 08 ,.00 às 12:00 horas, ou através do telefone (85)3554.1512. 
Barro/CE, 28 de outubro de 2017. Marcelo Pereira de Oliveira . Presidente' da Comissão 
Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte -Aviso de Licitação - Pregão! 
Presenctal a 2017 2610-OO2SEINFRA.Obieto O Municipto de Limoeiro do Norte através do 
seu Pregoeiro oficial toma publtco aos tnteressados que reatrzará Pregão Presencial, para 
.Registro de preço para aqursr cão de materiais para srrtahzaçau vertrcale horízontal de trânsitot. 
disposrttvos aLxrlsams na sede deste Muntcrpro conforme espectficaçoes conadas no termo de 
reff,>r--̂,ncia constante d" Arraso 1 do-st Edr 1'.  A tt u.çao 00 rr'rs no dia 10 de. Novembro ri 
2017, as 08 .00 horas na cata de reuniões de Comissão ,  na Rua Cel Aitoa o Joa mm a 2121 
Centro Lena ro dc Nor' Ccc O edi1a1 pcd ' -a ser adquírido end a,,o da. cor-níssão ri 
taitação nos horáríosdaOflh3Omin ás l2hOOmin, em dias úteis. 

Estado do Coará - Município de Jaguaretama -Aviso de Licitação - Pregão Presencial ni 
2017102501 -ESPO. Objeto: Aquisição de Material Elétrico de Iluminação destinados a decoraç/oj 
Natalina, junto a Secrelarta dos Esportes, Juventude, Cultura e Turismo, comunica ao 
interessadosqua a sessão será dia, 09/11/2017 ás CObOOnoin, na sala da Comissão deLicrtaçãcr o., 
sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185. maiores informações te!. 88 35761305l 
Jaguaretama-Ce, 26 deOutubro de 2017, Francisco Jean Barreto de Oliveira -Pregoeiro. 

: 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte -Aviso de Licitao - PreCØ4, 
straváoí Presencial a° 2017,2810-OO1 SEI NFRA. Objcto:O Municipiode LimoeirodoNoftr4 

seu Pregoeiro oficial torna público aos interessados que realizará Pregão 	resncil, 	a - 

Registro de preços para tutora e eventuat contratação da empresa espciaitda 	rj.a 'C 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede sem fóri CR 
Municipio de Limoeiro do Norte -  OS, com equipe técnica de pronto atendimer%toe 4quis i Z. 
peças e equipamentos quando se fizer necessário, contormeespecíticaçóes cri 	nocrrno 
de referência constante do Anexo 1 deste EditaF.A licitação ocorrera no dia 09 c5 tvemtro  de 


