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-

tilado tio Ceará Prefeitura Municipal de Groairas Aviso de LkitaçAo. \ Comis.sãu Permanente de Licitação, comunica aos VIL
ic:i c
tine «o dia ()2 dc março de 2017. às 10:00 horas, será realizada licitação na modalidade Tomada de Preços V 2017.02.14.02, do lip\
Preço, tendo como objeto Prestação de serviços de Assessoria e C onsultoria técnica, envolvendo a realização de levantamentos estatístico!
e pesquisas visando o apnmoramcnto Ja qualidade e à c\pan>ào do ensino; a análise dos processos c procedimentos administrativos, íinancb»
ucrenciuis do Sistema Municipal dc Educação, com foco na otimização das rotinas de trabalho do Município dc Groairus O Fdital podera scr
adquirido no endereço da Comissão Permanente de Licitação, situado a Rua Ver. Marcolino Olavo. 770. Centro, no horário de 08:00 as 12:00 hs.
Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: OXX(KK) 3*47.1103. Brenu Mota dc Sousa Presidente da C omissão dc Licitação.
Groan as-C I.. 14 de fevereiro de 2017.
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-

*** *** ***

-

-

-

F.STVDO IK> CEAR V PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRF.ÇOS V 20I7.U2.I3.0I-TP.
V COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. toma público, para conhecimento dos
mu-ic..sailo», que no proximo dia 02 DF MARÇO l)E 2017. as 14 OOhs. estará realizando licitarão, na modalidade TOMADA DF'. PREÇOS, critério
.t, julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o n" 2UI7.02.U.0I-TP. com tins a Contratação de Serviços Técnicos dc Consultoria
ent Contabilidade Pública, justificativas técnicos-conláheis junto a órgãos fiscali/.adnres c assessoria diária e local de interesse
das I uidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Pacuti/CE. o qual encontra-se na integra no na Sede da Comissão, situada a Av. Coronel
José Cícero Sampaio, n" 06 V Centro Pacoti CE. Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: ()XX(X5) 3325- 1410. no horário de 0X:IKih
às I2:00h.
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-

-

*** *** ***

-

Istado do Ceara Preleiiura Municipal de Aracoiaba Aviso de Decisão de Recurso Processo: 001/2017 I P Origem Secretarias
Diversas. Objeto Contratação de serviços de assessoria c consultoria jurídica na área administrativa, englobando elaboração de justificativas.
teeursos. defesas administrativas junto aos Tribunais dc Contas e Órgãos de Fiscalização cm processos de contas dc gestão, tomadas de contas
especiais, dentre outros. |unto JS secretarias diversas deste município, conforme anexo I A Comissão dc Licitação do Município de Aracoiaba,
através das Secretarias Diversas, comunica aos licitantes c demais interessados no presente processo que. foi Negado Provimento ao Recurso
FPP. contia as cláusulas edilalíeias. RATIFICAMOS
Wminisiralivo interposto pela empresa CSPRO Centro dc Sistemas e Projetos LTDA
todo» v» Termos do Edital dc Tumada de Preçus V 001/2017. Macoiaba. 10 de fevereiro tie 2017. AnaiUon Lima de Sousa Comissão
de Licitação- Presidente.

-

-

-

*** *** ***

- C âmara Municipal de Catarina - Extraiu de Publicação de Edital. A Câmara Municipal dc Catanna. através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, autuada sob o n' 003/2017 - CMÍ . cujo objeto
compreendendo.

Estado do Ceará

é a Prestação de serviços técnicos especializado em assessoria e consultoria administrativa na arca de recursos humanos
acompanhamento c orientação técnica no processamento dc folha dc pagamento, geração c transmissão dc RAIS junto ao ministério do trabalho.
elaboração c geração do SIM. transmissão de DIRF. elaboração c transmissão da SEF7P junto a RFB dc interesse do poder legislativo dc Catarina.
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Tipo Menor Preço, com data de abertuta mareada para o dia 24 de fevereiro de 2017. ás
I i 1 1 horas, nu vala da Comissão Permanente dc IJ citação. Maiores informações pelo telefone (8X| 3556 1375. Catarina CE. 13 de fevereiro

-

de 2017. \ Comissão.
IV
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-

-

*** *** ***

-

Fslailo du Ceara Prefeitura Municipal dc Varjola Aviso dc Resultado de Propostas de Preços Tomada de Preços 02/2017-TPSOSP. A Comissão dc Licitação da Prefeitura Municipal dc Varjota toma público resultado dc julgamento dc propostas dc preços para o Objeto:
Locação Jc máquinas (trator esteirai destinada ás necessidades da Secretaria Je Obras c Serviços Públicos do Município de Varjota CE. Propostas
( hissificadus I
Megaron Engenharia I EDA ME, com o valor de RS 10X.84I.20 (cento c oito mil. oitocentos e quarenta c um reais c vinte
centavos) c 2 - Sav ires Construções Eirelí - ME. com o valor de RS 113.100.00 (cento c treze mil e cem reais), proposta desclassificada: 3- Jatro
Rubctlo Ctuz de Almeida ME. apresentou valor superior ao estimado, a partir da publicação deste aviso, ficu aberto o prazo rceursal previsto no
An 109, Inciso I. Alínea b. du I et dc Kicitaçòcs. Maiores Informações no sitio littp www.icm cc.gov.br/licitacoes ou no fone (88)3630-1394
Varjola. 13 de fevereiro de 2017. Murilo Gomes do Nascimento Previdente da Comissão de Licitação.

-

-

-
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1
.ra Municipal de hui roquír.ha - Aviso dc licitação - Tomada de Preços N* HU2/2UI7 - IP. O Presidente da CPI
amara Municipal *Jc Barroquinha — CE. torna público para conhecimento dos interessados que. no próximo dia 02 dc Março de 2017 ás

Estado
da

'

do

Ceara

***

ai.,

uSh filniin. na Sede da Comissão Pnmuncntc dc Licitação da Câmara Municipal dc Barroquinha. localizada na Avenida Maria Diamantina Veras.
66o Centro. Barroquinha CE. estará realizando l icitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo Objeto é a Contratação de serviços técnicos
especializados de assessona c consultoria jurídica para o legislativo, junto a Câmara Municipal de Barroquinha/CE, conforme especificações dos
Anexos dcsie Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 0X:<Hlhs às I4:00hs Barroquinha CE. 13 de Fevereiro
de 2017. José Káhio Magalhães da Rocha Presidente.
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Estado do Ceará Prefeitura Municipal dc Jugttaribura Aviso dc Licitação Pregão Presencial N* 20I702IIHM-PP O Pregoeiro do
Município de Jaguaribara - CE. toma público para conhecimento dos interessados que. no proximo dia 02 de março de 2017 ás 09Q0hs. na Sede da
l omissão de Pregões da Prefeitura dc Jaguartharu. localizada na Rua Bezerra de Menezes. 350. Centro. Jaguaribara CE. estará realizando Licitação
na Modalidade Pregão Presencial, cujo Objeto é a contratação de set viço de locação de veículos para atender as necessidades das diversas Secretarias
do Município dc Jagiiaribara-CE. tudo eoufomic especificações comidas no Termo de Referencia constante do Anexo I do Edital O Edital c anexos.
encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 07h 30min ás I3h:30fnin ou no site www.tcin.ce.gov.hr Jaguaribara CE. 13 dc
Fevereiro dc 2111". Nilcibcrguc Saldanha Bezerra Pregoeiro.
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-
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ámaru Municipal dc Catarina - Extraio dc Publicação dc Edital. A Câmara Municipal de Catarina, através da Comissão
Estudo do cará
Peiui uicntc de Licitação, tonta publico que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, auluada sob o n“ 002/2017 - CMC. cujo objeto
c a Prestação dc serviços de assessona c consultoria técnica de licitações c contraio», junto ao potter legislativo de Catanna: prestação de serviços
técnicos especializados dc apoio administrativo na execução c acompanhamento do controle interno da Camara Municipal dc Catarina, conforme
especificações contidas no Anexo I do Edital. Tipo Menor Preço, com data dc abcitura marcada para o dia 24 dc fevereiro de 2017. às 11:00 horas,
na ala da i omissão Permanente dc Licitação Maiores informações pelo telefone (XX) 3556 1375. Catarina CE, 13 de fevereiro de 21117. \
(

- (

-

Comissão.

*** *** ***
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Pregão Presencial N*. 2601.01/
Estado do Ceará Consórcio Público dc Saúde da Microrregião de Aracati Extrato de Contrato
2017 PP Objeto, aquisição dc combustíveis e derivados do petróleo para transporte samtario para atender as necessidades da Policlínica Dr. José
Hamilton Saraiva Barbosa e 10 Centro Jc E»pccialidti'lc Odomológica» CEO. dc responsabilidade do Consórcio Público dc Saúde da Microrregião
. ia-nos. Dur , C. >ct .'c
Macau - C! Cps '
bustivei* LTDA CNPJ N" 14.400.321/0001-98. com o Valor Global de RS
im 304.IK) (Duzciiioi i
„vc mil Irczcmos c quairo reais): Posto e Transportadora Doth LTDA CNPJ N" 00. 1 4.401» 321 0006-98. com o Valor
Global dc K.s 26.100.00 iVintc sos rod c cent rcais). Data dc assinatura do contrato: 09 Jc Fevereiro dc 2017 Vigência: Até 31 dc Dezembro dc

-

.
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-

-
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