DIÁRIOOHCIALDO ESTADO

SÉRIE 3 ANOIX

FORTALEZA, 23 DE FEVEREIRO DE 2017
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hM.nl» d» Ceará Prefeitura Municipal de Halting» -Aviso de Adendo ao Edital. A Pregueira do Município de itailinga. rV yso <|
atribuições legais, torna publico, para conhecimento dosGntcfesados Adendo ao Edital na modalidade Pregão Presencial n". I40MJA0 I
SUP. cujo objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores tipo: “ambulância" e veiculo passageiro ipvV

_

destinados as diversas Secretarias do Muricipio ’e h -í: . "<’P Motivo, alteração implica na formulação das propostas de preços e habilitaífc
. .v a data dc o.mv
u redende encontra-se a disposição dos interessados na sede da CPL e no sitio http:/
íia 10.03.2C17, s
W IV icm cc.gov. b
. bem como o edital alterado. Itaitinga-CE. 23 dc Fevereiro de 2017. Maria Leonez Miranda Serpa

-

Pregueira.
ss.;:*

-

-

***

l.studo do Ceará Prefeitura Municipal dc Amontada Aviso v. Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no
1 1 \ 1 1 no dia 2.S dc março dc 2017, às 08h00min. estará abrindo lici'.u,3o na modalidade Concorrência Pública N“ 002/2017-03. tipo menor
cuio objeto c contratação dc empresa para a prestação dc serviços dc varrição, capina, poda dc árvores, coleta e transportes de resíduos
l inin'- domiciliares urbanos e rurais do Município de Amontada/CE. O edital completo estara à disposição dos interessados nos dias úteis após esta
niilic.içiio no horário dc OShOOmin as UhOOmin. no endereço do Setor de Licitações na Av. Ciai. Alipio dos Santos. N° 1343, Centro. Amontada
Estado do Ceará. 2lt dc fevereiro dc 2017. José Edineldo Albuquerque Freitas Presidente da Comissão Permanente de Licitações
de Vinontadu. Estado do Ceará.
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KARA PREFEITURA MUNICIPAL DF. PACOTI AVISO DF. LICITAÇÃO TOMADA DF. PREÇOS N* 21)17.02.21.1-TP.
dc Licitação - lontada dc Preços n* 2017.02.21.1-TP Abertura: 15 de Março de 2017, as 08:30 horas Julgamento: menor preço
Gl.OKxl.. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE
GENTVO. DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
i ON|IDAS NO PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA. Informações: Av. C oronel José Cicero Sampaio. N” 663 Centro. Pocoti/CR
Presidente da CPL.
ii Csã) >523-1410 dc 07:30 às I2:00h. \ilton Mendes dos Reis Filho
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lAiatl» <lo Ceará Prefeitura de São João do Jaguaribe Aviso de Licitação A CPL comunica aos interessados que próximo dia 09 de março
de 2017 a< (Wh. estara abrindo licitação PP N” 22.02.01/2017. tipo menor preço por item. cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação
dc serviços no processamento da GFIP. processamento da RA1S. processamento da DIRF e individualização do FGTS junto ao Municipio de Sào Joàti
.lo bigiiaribe. O edital completo estará á disposição dos interessados tios dias úteis após cs:a publicação nos horários de 0?h às I5h. na sede da
Pivlcilura - Rua Cónego Climério Chaves. 307 Centro. S. J. do Jaguar ioe/CE e consultado através do portal do TCM-CH: http:7www.tcm.ce.gov.br
íiv iiacocs. Sào Joào cio Jaguaribe CE. 23/02/2017. Josc Carlos Chaves Monteiro Presidente.
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. iu de Julgaiuentu do Pregãn Presencial N" 2017.02.08.01. A Comissão de
iipd dc '..«RWC! ••• rtf
aliado dc juigamemo da lubjlilaçâo Jo Pregão Presencial, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção técnica,
diaeiaiiuiçúo. siipmie na plaiafonna do site c serviços dc filmagem e finalização cm DVD das sessões ordinárias, extraordinárias, itinerantes c
solenes da Câmara Municipal dc Camocint. com o seguinte resultado: Impresa Habilitada: R. B. Tomaz Comunicação ME. Valor global dc RS
çccursai on forme Art. 109 via Lei 8.666/93. Yuri Araújo Monteiro Presidente
in.iHHi.no (Guarcma miPrchisjrCbnfisSJi fica
da í omissão de LÿitatÍVJ'Çán.ocim-ÇE, 23 WWtiVo dc 2M-.
Fsliiilu d» Ceará I i.n.içáii. itirn.1 , ...»
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I.statl» tl» ( cará Prefeitura dc Itaiçaba Secretaria Municipal -(te Ação Social, Trabalha. Juventude e Emprccndcdnrismn •Aviso
de C hamada Pública N” 0U2/20I7. Objeto: Crcdonciamcnto dc Profissionais Autónomos, para a prestação dc serviços complementares à

setrciaria Municipal de Ação Social. Trabalho. Juventude e Hinprcemíedórisino. conforme especificações constantes no Edital e Anexos. Local do
dii.il: Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada á Av. CoroneJ João Correia n" 298, Centro. Itaiçabu. Ceará, CEP 62820-000, de 8h ás
I2li e dc i4h ás I7h. Data de Abertura das Propostas: 3 dc março dc 201 7. às 09:30h. na Sala Comissão Permanente Ue Licitações. Informações:

IN I ’.41(1-1112
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Serviço Autónomo de Agua c Esgoto de Camoeim Aviso dc Licitação. O Pregoeiro do SAAE torna público para
itvniieeinicniii dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial n." 2017.02.23.01. tendo como objeto Aquisição de
».'bma.s personalizadas, termosensiveis. para atender as necessidades do Serviço Autónomo dc Agua c Esgoto do Municipio dc Camoeim. A Sessão
C entro. A
-.ui realizada ás 1)9:311 horas do dia 14 dc março dc 20 1 7. na Sala dc Sessões da Comissão situada á Rua Dr. Joáo Thomé. 1 103
doviimenlaçào do Edital na integra poderá scr adquirido no endereço acima mencionado, no horário dc 08:00 às 12:00 hs. Camocim-CE. 23 de
leverciro de 2917 Edilson Aihano dc Matos Júnior - Pregoeiro.
i siad» d» Ceará
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l.slado d» Ceará Prefeitura Municipal de Tianguá Secretaria de Educação Aviso de Tomada de Preços N“ (II/2017-SEDUC. A
i omissão de Licitação da Prefeitura Municipal dc Tianguá comunica aos interessados que estará recebendo até às OÓhOOmin do dia 14 dc Março de
2*. 1 1 7. na sala de reuniões da Comissão dc Licitação, sito à Av. Moisés Moita no 785 Bairro Planalto - Tianguá Ce., a documentação de habilitação
propostas Ue preços para a Tomada de Preços n” 0I/20I7-SEDUC Reforma e Ampliação do Centro Educacional Benjamin C avalcante. O
edital poderá ser obtido junto a Comissão, no endereço acima, das RhUUniiu às I2h00min e das 14h00min as 17h00rain. nos dias úteis e no site
vvvwv.tcm.ee.gov.br lieitacoes. Tianguá. 22 de Fevereiro dc 2017. C missão de Licitação.

-

-

-

V

'<

*4

-

* ***

-

d» Leu.» . -

Aviso de Reabertura de Licitação. A Pregueira do Município vle Viçosa do
> .e.aitu. u Municipal dc Viçosa d» Ceurá
i .ara comunica aos interessados que devido a alterações no edital do Pregão Presencial n” 03/2017-SESA. cujo objeto é A contratação dc
emptesa especializada no fornecimento dc, matcnul dc. consumo odõtpnU gico para a Secretaria Municipal dc Saúde dc Viçosa do Ceará, a nova data
de Vhcrtura liça ihljaija ífo «$.04.2017/ S OsJljrtsT'fiSm'o dia Vi mT níáiço dc 2017. as 09:00hs as alterações estarão a disposição dos interessados
nos dias iiic’is iipiVs ç-stá publicação no sçlç: www.tcm.ee.gei v.hr/l icitaco c http: www.vicosa.cc.gov.br/licitacocs/ no horário dc 08:00 às I2:00h c
iias 14 .(Kilt as l?:00hs. no endereço Ruà José Joaquim dc Carvalho, n” ,09 Cep. 62.300-000. Viçosa do Ceará/Ce, cm 22 de fevereiro dc 2017.
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<Jc Licitação - Pregão Presencial N" 2017.02.21.001. Objeto: Registro de
- Prefeitura Municipal de Morrinhos - Aviso
dcs.i c.dos a alimentação escolar do Municipio de Morrinhos/CF., que se realizará

para futuras c eventuais aquisições dc géneros alimentícios
ilia Iti de Março de 2017 (10/03 2017). às 09:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de
ipcdicntc ao público. Fernando França Silveira Pregoeiro.
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- Prefeitura Municipal de Pacatuba - Errata - Pregãn Presencial N“ 2017.02.17.001. O Pregoeiro do Municipio dc
retifica a publicação veiculada no dia 21/02.2017. onde se lé: aquisição dc combustível, lubrificantes c derivados do petróleo, destinados
diversas secretarias vlo Municipio de Pacatuba/CE. Leia-se: aquisição dc combustível, destinados a diversas secretarias do Municipio dc Pacatuba
I 22.02.2017 - Cosmo Vital Lino - Pregoeiro.
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