
PÁGETA 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Deputado Irapitan Pinheiro -Aviso de LicitaçSo. 
Pregáo Preecricial N 2017.03.22.3. A Pregoeira da Prefeitura do Mrirticipro de Deputado 
Irapuan Pinheiro. tona pibno para connecirnento dos interessados, que la 

próxima 
 d3 1 O de 

iAbtil de 2017. ta úà.00'ns. na Sede os Prarerture. localizada a Avqrddp ilce Trás deras, 75- 
Centro. estard rsaiiznd 110130o na modalidade Pregão Preser.cial. critério de julgamento 
menor preço por lote, tombado sob o n 201 7.03.22.3, com o seguinte objeto: registro da preços 
Dera eventual e futorS aa,isir,fr-r da heis ria 'rnnvin,n (óaro ,e! 

ihmpeza.'higiene, copa e cozinha), material permanente e expediente destinado a Secretaria de 
Saúde do Município de Deputado Irapueri Pinheiro, conforme projeto bâsicatermo da 'olerárida 

ao adia;, o q s - coutra-u.e í,d igra na Seus da Comissão oe LCiSÇSO, no 
endereço suoracitado. fone. (0.58) 3560 1216, no horário ds atendimento ao público de 06:001, 
ás 12:00h ou no alta www.tcm.ce.gov.britioitaçOes. Deputado lrapuan Pinheiro - CE. 27 de 
março de 2017. Maria Joelma Moreira - A Pregoeira. 

Estado do Ceará -Câmara Municipal do Hotizoote -Aviso de Licitação. Pregão Presencial N 
009117.PP. Com  o Objeto: aquisição de combuslivol para atender ao hincrimrtto da COroara 
Municipal der Horizonte. Menor Preço. Abertura doa envelopes cc propostas escritas 5 habilitação: 
dia 07 de abril da 2017 a partir das 06:001, Local da audérrois nública 0ae de Licitação Ca 
Cárnara. Municipal Os HirizOnto Ao Eudu Ximeres. 123. Centro. de seçundaà Santa das 
081'i00min de 12rrOOminh Thiago Borre (o Rosa Gadelha. 24 de março d.2917. 

Estado do Ceará - Consórcio Público.de  Saúde da Microrregido de igualu Aviso de 
Chamada Pútiki:3 A Ccmissâ Permanente da LicLipilo cio Crradrio. orna ptDico, para 

jcrr1-eOiroraito doe interessados, que a parlo do dia 29 de março até o dia 10 de aLr de 2017 ão 
1 t.00 1-oras, satura rir oro tu dOcirrr5rteçãa para crtdCiroa,rtuo:-u ou :uora:oaoa de analises 
liinicas. 

Arr
O Edital se ehccntra à disposição dos interessados. na  sela da Crniss2o de Lroitoçbo.r.a 

Rua João Monliro, 20- Santotonio- l;uati-CE, no horário ias 07.30 F.: 11:30 	1 Li ha. 	'10 s:te 
'do TC,I-CE. IguOtu, 27 de março de 2017 - Simeya Nogueira Lopes - Presidente da 
ComissãoPernianen,9 da Licitação. 

Estado do Curd - Prnfaituri Municipal da Salitre. A Preíeiturs Martcioal de Sative. através da 
Comissão de Lic'taçd'o, torna público, que fará realizar licitação. na  modalidade cia Pregão 
PresOnciat. autuado sob o a. 201703.27.001 -PMS,'tenda como objeto acontratação de prestação 
dc seMçcs de d.lalizaçãc com móquinas profissionais de alia qualidade e gerencianrento 

de dccx'mer-doe juridico s'ntei 	ãeh;ão de contas de conuérivs a.rapassee. 
'e contra os lobas de 	 a 4e s sunto a 

	

ltAtistaopol d 8eli ia C' aãSltt a n'ar 	pç?ao dil to  
2 ,.)1 7. ri 	 nditt)hiápáO iP 	1- rv'Muricroat 

situaria no Praça Sãoranc Fisco. sinOs in fere asaridb' 	 io'liber taforniaçües deialhiiddsrro 
licita 	 ,.,,,,,rn - 

Estado do Ceará - Munlcipio de Paraipaba - Aviso de Cancelamento de Sessão - Pregão 
Presencial Id'. 00&2017 - SRP. O Pregoeiro do Mursicipio da ParSiiiaba'CE. em v'aludS de 
rttoro'; 1)ee a serem ou:ii,t0003 no turno tia rSlOrOtoci'a do obja-:c ira d.:at da preasria licitação. 
lora púbico país cor,i,ecin'arrito dos in'nteressadoso Cancelamento da sessão cujo abertura estava 
mercaria 3rii o dia 31 de Março 4i 2017 às O9tl00nnirr. Parsipaba/CE, 27 de Março de 2017. 
Andeiso'r Augusto da Silva Rocha - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Jardim - Aviso de Julgamento - Pregão n' 	Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Acopiara - Aviso de Credenciamanto - 
2017.03.10.2.0 Pregoeiro Oficial do Município do J-erdirn/CE, no uso de suas afflbuiçàes legais. 	Cnedencismente N 0002!2017-PC. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

torna pública, para conhecimento ds iintcressedos  que Concluiu 0 jutçOT'CiatO do Certame 	Murircipl de Acopiara. Estalado Ceara torna púbticoqse no perioldo de 29 de março de 2017 a 

Licilalódo. na  modalidade Pregão. cio tipo Presencial, tombado sob r 2017,03.10.2. sonda o 	otoahrr de 2017. desOb às 12h, na Saltada Secretariado Trabalho e Oasenvolvmenlo Social. 

scgruinte: a empresa Falix de Figueiredo a Cia Lida Epp vencedora junto aos lotos L2,3. 	localizada na Rija Jose Pai.tlirro, n" 215, Centro -Acostara Ceará - CEP 63.560-090, estará 

o novo 
TERÇA-FEIRA -28 DE MARÇO DE 2017 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Pacatuba - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços N 1  201 7.03.17.001. A Cornisabo de Licita ção tome publico que no dia 12 da Abril da 

12017 as OOhOtOnr:, dura inicio a licitação 501013 011303 para cos!ra:açAo 115 Cli1'CCd cá árvã (ter 
Cofltabircøade pública, na execução orçamentária. financeira e pasimonlel. elaboração da Lei cej 
Diretrizes Orcansenlúrias - UDO. elaboração da Lei OrçanlentáriaAnuai - LOA, elaboração da 
Prestação de Contas de Governo - Balanço Geral rPCGl. toara divArqas Sm,rxln,,les 14.5 

sisOicipio es ti'acatuba. Maiores ntormaçóes serão obtidas junto à Comissão de 08h00 *51 l2hüOnrin. Sito S Rua: Coronel João Carlos, N' 345- Cenlro.Pacatuba-CE, 24.03,2017 
Amóniaia Nlclleida Rodriguos do 'Jotc - Presidetota da CPL 

Estado do Ceará - Municipio de Paraipaba - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N. 
005.2017 - TP. O Presidente da Comissão Permanente da Licitação do Muriicipio de 
Parsipaba/CE, torna público pana contrectinento dos interessados que no dia 13 de Abri! de 2017. 
às ObhOOmIn, em SUS sala, localizada na Rua Joaquim braga. 296, Centro. ParsipabsiCE, estará 
realizando ticitar,ão ria modalidade Tomada de Preços, sob o tipo de julgamento Menor Preço 
Global, cujo objeto é a contratação de empresa apta a prestar serviços especializados no 
processamento da QFIP. impressão dos relatórios (RE), acompanhamento das certidões e 
parseinrnenlos ULtO á RFB, PGFN (Certidão Conjunta. Caixa Ecortôrnisa Federal 	 d-2. de. 

rJ Secrelaria de Administração e Finanças do Municipio de ParaipabaíCE. O editar 
seus arrsce ercøntrarir-sa dispcztivis no endereço adros, no horário de 03:00h às 12:30h ou foi 
sílioetotrónico daTCM!CE Çn'.nw.:cm.ce go-.or). PanaipabafCE. 27 de Março da 2017.Jardanyo 

Estado da Caurá - Prataicura hlunictpai de Camociro - Aviso de Licitação .Pregão Presencia!' 
N' 2017.03.20.001. A CPL da PretaiturO ?Iuniciat de Caraocim!CE, lo-na P014 1 00 pera. 
:ol- ireO'.arito ds iciaçSus000s. qus no r3xiinio 'dia 12 os abri liS 2017, és OShlãontin, na Soda da 1  
Prefeitura loc5l'zada à Praça Sevaniano Morei. Centro. CeirnocirnlCE, estará realisairdo licitação 
na rxxS.lidridn Pregão Presencial, cio tipo Msnr Preço global, VcitlbaiOs fruta o 
2017.0320001. Objeto:Aqtisicãa de recarga da Coa GLP da 13 kg. pana aienderaurocasaidSOee 
de diversas ui'riJdes ridmrrnlsirStivss do Muriicipio de Canrocim-Ce, contorne espacificaçólas 
Osolidua , .',r'a,r, Ido P01101. lntcrtneçndee na Sonde lis CPL. localizada à Praça Si, Z%  tAsrol, 
Centro. Car.aOnVCC, no horário de 08:00 às 12:00h. Cemocim/CE, 27 de março de 201?. FCC 
Maunineide Carv, deAraráio -Prectoeins. 

 n. 
OO.O04#2Oi7-SRP.AP;çoeir "deCanindri-CE. lo 	Wicoparoo 

- 
n 	

- 
que. no prtxin'o dia 10 de abril Ou 2017 às ilhøúrnin. na Sacie cl 	 Cc Pr 
Pre!atura do Cr'i'il/, t'Ocp'iZSítti mcc Largo Frandsçc Xtm',r 4 10. . a. SN 	e' 
Conciação, Canir,dõ-Cà, estará rea:izanooticitação, narnodslidade isç 	 i 	ob 
á a aefaçao de melhor proposta para registro de preços  ateand o fuI ras e 	1 ais 	ç 
parafcro'ocoo.'r:ciúerareiçôesitipoquantii,1-rjtininilorasaei,tssDi', sp 	' 	 a o 1 
de Gania-de CE contorna-e eopecuficaçndas contidas 'no Termo de R 	c 
lo EdmOal. o qoal ooc,ontra.se diapor.-rit no amrdareço acima, no lrorãr 	20rnirl 	t3h3 .i 

Catado do Ceará - Municipio da Paraipaba - Aviso da Licitação -  PIN 
013.2017 - SRP. O Preaoeiro do Munictpiods Paraipaba/CE, torna público 

Estado do Ceará - Câmara Municipal do Horiconte' Avisada Licdaçóo - Tomada de Preço N 
005117-TP Corno Objel.o. Prestação de atraiçoa técnicos proisslonais, la -saritamento de dados e 
inserção no SICONP. ataborsçilo da DCTFs. alsborscãc tias contas de Gesto do Osentiçio 

dc 7. sitiO Cúittáà Municipal lia Huricorrie. Menor Preço Abertura dos envelopes de 
Piabiit.oçilo e propostas escritas: dia 12 de abril da 2017, a p5rr das 2:001 - . Local da auliléncia 
pública: Selaoe Licitação da Câmara. Municipal de Horizonte -As Eudes Ximenas, 123. Centro, de 

iiuu uc ,Clll, as tliLsrriui. íraago Barreio Rosa Gadelha.24ae março de 2017. 

Estado ciO Ceará - Câmara Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Pregão Presencial N 
0212017-CMVC. ACamaraMunicipal de Viçosa do Ceará comunica aos interessados que estare 
recebendo, até ás 0900h do dia 07 de Abril de 2017, na sela de reuniões da Comissão de 
Licitação, eito ã Aro Major Felizardo de Pinho Pessoa s/n -' Centro - Viçosa do Ceará-Co.. a 
proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial 021201 7-CM VC - 
Concrataçlio dos Serviços de Divulgação e Veicuiação de Malárias Publicitárias da Câmara 
Municipal. O edital podará ser obtido junto á Comissão, no endereço supracitado nos dias úteis, 
das YhOOrnln às 11 h3lJnrin o das 1 3h3tJn'tin às1 7h00ntin. Viçosa do Ceará. 27 de Março de 
2017. Marcelo Lima-Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Potengi - Aviso de Licitação. O Mun'icipio de 
Poteopi, por rr:errr'dti's do Progodro, toma ptibiico que fará real-z3 ,  Licitação ria Moda'dd 
Pregão Presencial o,t.a'Ja sob o n 2017.03.23001P. cuja ObjetO és aquisição de ombusttv 
comuns. tbnilcrits colnire, de óleo DiaseiSlO eAgente Radutor Liquida NOt - Arfa 32 ou Similar 

r au reoee'Laieu de Siversas Seorelanae do Municipis da Poteigi. durante o exercida 
0iancOiro do 22 1 7, cani soto de abe-tura marçeda peru o dia 11 de abril da 2017. às Ogh. na saiu d  

nicuso 7sr,i'arurrlu se Lr15ção. localizada na Rua 004, Etirnilsan Rocha rt' 135, Centro - 
Potengi - Ceará Maiores ir!o rrnações podem ser obtidas através do telefona (088)3538.1262. nos 
'dias a lror',ros cc funcioi'amentoda Prefeitura. Potengl/CE. 27 de março de 2617,0 Pregoeiro. 

Estada do Ceará - Prefeitura Municipal da Fortim -Aviso de LICOSÇãO. A Pregoeira do Municipio 
d, Fortim comunica aos interessados que no dia 11/0412011, ás0:00horas (horário Local), na Sala 
da Comissão de Licitação d'a Municloio de Fortim - CC. Cei-troAdinirrisirabvo Mauro Cavalcante de 
Souza. sito O Vila da Paz- Bloco 0, ri' 40, Centro - For' im- Ceará. abrird liçitarulio na rnridalidride 
Pregão Presencial N 2303.0112017 . SMS, cujo objeto é aAquisição de gãoeros alimentícios pare 
atender ao Hospital Municipal l Or. Vmar. tara do Município de Fortim Ceará. Tipo Manar 
Preço Global por ltsrr. O bdrlat estará a dispoaiç5u na Salada Pregoeira a OçuiírC  de Apoia noseisa 
3tois re 1-riro da 02.OúO à.;1000h e no silo: n'e.tOlr.ca.gov.bri'lútacoes. Francisca Laédioa 
Alvos Domes Maio -Pregoeira. Fortim em23iO3i2017. 

----- 	-" ' ..... . t 	,,o,,á, ..... l,'soo iAS.  0507. 

Estado 'do Cesrã - Prefeitura Municipal de Camocim -Aviso de Licitação - Pregão Pras.ncl.il  
P4" 2017.03.00001, .A CPI-da Profeilure Municipal Oe CamocinsiCE, torna público pare 
Oorntràcio'mltn dos intr,rcsaadcz, qra'no'rir&riimo dia 07 de abril da 2017. Os O9h0orriin, na bode 
0re r lo e n'erliáP o a's. ioltc 1 Ca r Camauro 09 e iar aLsnd ãçáior ii 
niodelidad- Pragâo Presencial, do tipo Menor Preço por Lote, tombada sob o P4," 2017,03,02001 
OiO1eto: Aquisição de kit'S aeso'eras para atender 5$ necessidades da Secs'eiaria da Educação dei 

	

----- - ....................., 1 
	_______________________________________________________________________________ 	Muvidp ode Cama&ri-Ce. ccnfonnia eepecrlcaç0es contidas no Anaso Ido Edital iniororaç'Oes ris 1382. Salitre - CE, 2? de março de 2017. Edjilton Pranciscodos Santos - Pregoeiro. 	

da Ceará - Prnlailura Municipal da Santana doAoaraú -Aviso de Licitação. PsIu neaer.:el 	Soda Os CPL, lataFnzoda ú Praça Savedena l,iori. CSnlro, Csntoçim/CE, no horário da 0500 ão 

1 Estado do Ceará - Municipio de Jaguaretanra - Resultado da Abertura de Propostas de Preços 
iaS) e em cumprimento da L& r' 10.52Ó02 e 3.06693 e suas atlarsçüisa, o Pregoeiro Oficia: da 	1 12,30h. Camocirn/CE,27de março de2øll. Pos MaurineideCarv. de Araújo- Pregoeira. 
Prefeitura Municipal de Sai,tana doAcarali comunica aos interessadosque realizará no dia 07/0412017. 

	

1- Tomada de Preços fril 2017021402-SEINFRA Objeto Contratação de empresa especializada na 	
ás liliGOnen ri na As São João 75 Os-rI-o - Sentara do Acarar) Ceará o Pregão Presencial n* Estado do Corra - Mjnrcipio d" Caninde Aviso de Licitação - Pregão Prxsr,c aI P4 c.a cucSo dos e"r pos de Lim'oo O Pública  rito o" 	cl rio A a.ei'r Li5S' - I..,cvtiitri ornO ) lO" 	
i433 0112017FM0a" .,..i .ra ação d -'iriprese eapccist "a rei OsLOL aro e r' cade 	04.00i12017-pp. 1. Pr oin ra ,.e Gari nd "-CE t rnu 	i 1 jiO para conh'c - na do ir ai,, o o c"' 1 riria r '1-e '1 	pri ia 'cpus atar ".'a i'os as 21" 	1 t 	- 1 	

o 	o 	e a..b a a" cosno da municlpro os Saraia o Acarsu Ccconforme 7 no de 	assiltie que. rIo prrrs rI-o da 10 de abri; e 2217 a bhOOr"n n no sede 	C 	5v,, 

	

xpõscrl-'rasdrlslconienor preço clisqossuaossgu r resultado: EmpresaV"rncenlor a \ dos 	 inr 	de p 	 li ir' is r r'riuçr,e tsoi is ro. ad a '5 ria 'rd,je,a suarare'rao 	 a 	r 	a a 	Co ri 	1 	oro 1.3j2:) rarica 	ai o Xsi'r 	¶r' sai tori -1 tE core va,cr total de R 4 ,38.551.47 1quu rocenhas sessenta o o ri 	 r' 1 q r1-en .at a 	"is 	
S ir .0. a S a r da O r te 	Santana do Aai'au CC 24 de março cia 2017 Alexandre 	iria ul ou ...anoeIção Ctinrricle/CE astuta realizando llcltal,ão na rvodald-'d" Pregi antI real e q ar-r 	- -' ,,eitu asj A OSrl 55 pau ç  o 'eut a i i fica au-' a o O' 'ore,,urs ai 	
V rick Mala Colares - Pregoeiro Oficial da Pr fritura Municipal de Santana do Acarau 	 Pres»-s' 'rI cujo obpr o à a coo ala.ao do sero ços de engenharia conca -n"nr"s -  goa lio 

	

pra-a-ato no A 109, li'dsa 1, Alinica à, de Lei de L'iaçfos. Maiores nforrraçoes tal. 38 30i o- ,30c. 	
Rede do T's"'nnçã), ahrdoacntio o foria-aci rarolo darão da ;b. ratarias e -3-  '.°r. «t,a deguaretama-Ce 21 d Mi ço 20 7 FrancIsco Jaair Esmato cl" Ø1 	na - Pr a d'e e da CPL 	

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianquá -Secretaria deAdin nis recuo Avisa 	lfl ro sI os o re is de ln'rua-& nt uro c Da an 	cri o Urbano ci 1 
1' 	 .,i " 	tini' ' 1 li' Tin sã oontuiri"a ao' h''ufadO o 	dent , iadC.CC, 5o'ntori' il sospeciiicaç'30s continua rio Tenro de Relerancle constante  

	

Estado do Ceará - Pre feitura Municipul de Jaguaribara - Aviso de Lrai:açâo - Pregão 	
2°6/2o411-SDM - Contratação doa Serviços de 	Edital, o qual er000la-o-an dispoiiival no endereço acima. no horário de 07h30min ás 1 3h30nin.i 

para oonhecimento dos interessados que. no 
Presencial 54' 2017032101 -SRP O Pr 

goerro bOMunlclPlo 
próximo 	

ldOeJa 	
n ci o G E ,  

de A 
	

1

iis. na Sed2 da 	Assessoria Juritir a para as Secretarias Municipais Por moa- o de supremacia do interesse 	Lia li ira Msrtins À Pregoeira.
Comissão de Pregões da Pref.feitura de Jaguaribara, localizada na Rua znrliie Menezes, 	público. Tlanguã-CE, 24 de Março de20ll Cartas Alexandre A. Vasconcelos -Pregoeiro. 	

,----- - -,.,a,, 	,,-__io 	 __ ,_ , 	 ,. 
Centra. Jnguaribrsra - CE. estará realizando Licitação na tui'5aJii1d Prapeo Presencial,  

o àjeto ã o registro de preço para futura o eventual aquisição tio qeo.o no o''' .s'oucios para, 
n'deras necesaidedcs da Secretaria dcAssistàniciaSocisl do MarilOipiO ti ao 'mnibara -CC. 
do corttorrir'n Catiocirrcaçr3es cOiitidss n'o Ts'm de Rahnrãocia o'-' A'ruo't ao E'tal. O Edita e 
saas, encontram-aro disponiasia no endereço acirra, rio hOirio lit íi7i ão.;',it ás 1'JhOOmin 
no alta vPu'n.lom.ce.gov.br. Jaguaribrcrn- CE 27 de março de 2017. NilcibarguC Saldanha 


