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FOR~ALE ZA. CEARA· TERÇA·FEIRA. 9 DE MAIO DE 2017

Presencial N'. 201i.os.Õ9.1-PP.ô Preg09iro da Preie>tura Municipal de Guaramiranga/CE.
torna público para conhecimento dos >nlere$Sados que. no Jl(Óximo d>a 19 de maio de 2017 ás
09hs, na sede da Comissllo Permanente de L•ci.açào!Pregõe; da Prefeitura da Guaramlranga.
localizada na Rua Joaquim A1•1es Nogueira, 4C9 - Cent10 - Guaramiranga - CE eslara
reahtat>do lici1açào na modalidade Pregão Presencial. cu)<> objeto é a ccntratação ée empresa
especializada de serviços de manulençào preventilfll e oorretiva dos equipamentos
hospilalares. fisiolerapicos a odontológiCOS de responsabilidade da Secrelana de Saúdo do
MuntelptO de Guaramiranga!CE O Edita1 e seus anexos jé se enconlram disponf~eis no
endereço acima no horário de Sh às 12h, e www.tcm.ce.gov.brfflcil;:u::oes Francisco Alíson
Pereira dos Santos· Pregoeiro.

Estado do Cearã - Prereitura Muntçlpal de Porteiras .. A'liso de Julgamento • Pregão n•.
2017.0<1.20.1 O Pregoeiro Oficiao da Prefei!Ura Municipal do Porteiras/CE no uso de suas
B.tnbuações legais.. torna púbhco P81'a conhecimento dos tn1efessad:ls que a licitação na modalidade
Pregão n' 2011 0<1.20.1. fora declarada deserta. MaiOres lnforma<;cles na sede da Comissão de
llcllação, sito n;; Rua Mestra Zuca. rf'. 16 • Centro, Porteiras/CE, no horârlo da 08.00 às 12:00
horas. lnfonnaçCcs pcder.!o ser obticMs ainda pelo telefono (88) 3557-1254 Portelras/CE, 08 de
maio de 2017, AleKandre Laurenlino Bezerra- Pregoe-iro Oficial do Município.

Estado do C•ara • Prefeitura Munieipal de Portoiras ·Aviso de Julgamento· Pregilo n'.
2017 .0<1.20.2. O Pregoeuo Of~elal da Prefe~ura Municipal de PorteirasiCE, no uso de suas
atribuições legais. toma público, para coohedmenw dos interi2Ssados, q\Je fora conc1u{oo o
julgamento ~lerente ao cename hcllatóno na modalld~c!e Preg~o n• 2017.04.20.2, sendo o
seguinte. Emjlrosa Vencedora COPERGA • Comerdal do Gas Pere•ra de Morias LTDA
vencedora junto ao lote 01 por :ar apresentado melhores preços na e:apa de lances verbais,
sendo a mesma dedarada habilitada por r.umpritnEnto 1nt=gra1 às exigências do Edital
ConvocaiOrio. MaÍO!'es informações na sede óa COmissão de Licil3çllo. sito na Rua • ll.teslre
Zuca. n'. 16 ·Centro. Porterras/CE. no horarioée 08:00 às 12:00horas. lnformações poderão ser
obtidas ainda pelo telefone (88) 3557·1254. Porteiras/C E, OS de maio de 2017. Alexandre
Laurentlno Be>:erra- Pregoeiro Oficial do Munlclpio
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camaubal - Aviso de Uc~ação. A Coml!são
Permanenle de UCI\ação, localizada na Rua Presoc:ente Méd1Ci, 157, Cen~o. CEP: 62.37S.OO~
Carnaubai-C•ará. torr<~ pub6coo Ed1lal de Pregão Preuncialde N'0905.0212017. cujo objeto a
'lcontrataçao dos serviços de consMo de motores dos poços das SIStemas de abaslecimento de àgua
junto à Secrelana de lnfra.slruwra do Município de Camaubal, que realizar-se-á no dia 22 05 2017,
as 09:00 horas Referido edital poderâ sar adquirodono ender~ acima, no horário de expediente ao
püblico. das 08:00 as 11 :30 horas. ou aces"Sar os endereços eletrônicos :
lt\Up://www tcm.ce.gov.br!hcitacoes e trttp://wwW camaubal.ce gov br~ransparer.::iailocilaooesNovo.
Carnaubai.CE. 09 do Maio do 2017. Juscii Per gira da Silva ·Pregoeiro da Pmh!itura Municipal
do Carnaubal.
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sexta-feira, de Bhàs 12h. A Preg<>eira.

Estado do Ceará- Prefeilura Municipal de lpaumirlm. A Comissão de Licrtação.localiz.ada
na Rua Cel. Gu_slavo L> ma, n' 320, Centro· !pau mirim/C E. comunica aos interessados que no
doa 19 de ma10 de 2017, és 08 OOils es1arã abnndo licomção na modalidade Pregão
Presencial n' 2017.05.08.01 , objeto: contrataçao da prestação de sertiços de arrcdamenlo
de sistema de folha de pagamento e manut<lf>Ção do sita da Prefeotura (E-Sic) das Unidades
Administrativas do Município de lpaum1rimJCE, ~do conforme Anexo 1. O ed~al co1npielo
estará disponível no endereço acima. a partir da data desta publicação no horário de
atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h. lpaumirim/CE, 08 de maio de 2017. José Uvlo
Almeida Moreira- Pregoeiro.

Estado do Ceará· Prefeitura Munfçípal de lrauçuba ·Aviso de Adiamento. A Prefeitura Mun»ctpaf
de lraUÇ>Jba toma público aos interessados <;ue o Ed•lal de Pregllo Pr~"'''"ool20!7 .0<1.11.01. e<:m o
Objeto· AqulsiÇl<> de medicamenlos comuns " conUOI2dos. ak~-ro~ esp..'Ciol. E(li.J>patr.entos e
Materiais de ccrsumo. Odon1016gico • HOsP!Ialtlr. jutolo à Secr•tana da Sacd• do Município de
lrauçuba.CE , sara adtada para o dia I ô de mao de 2017 ás 14h00mon. '"'sede da Prafe:tura Munic1paf
.de lrauçut:>a. '"Av. Paulo BaslOS, 1 .37~ Cent10 Mais lnfonn<>ç3es pelo lelef:>ne· e813&35.1133
lrauçuba-CE, aos 08 de maio de 2017. Ângela Maria Doro!eu Rodrigues· Pregoeira.

Estado do Ceará- Prefeitura Munic-ipal de Pereirc- Secretaria de SaUde e Saneamt:nto. A
.comissao PCfmaneme de Ucltação da Prefe.tura Municipal de Pere1rn. lc~1 1izada na Rua Dr
'Anl6nloAIJgustodeVasconcelos. 227. Cont10. P9reiiO·Ceará. torna ptibilcoaArlulaçã:>do Pregão
Presencial N•14.03.0112017, cujo objete é a contratação oa ptcstaçêo de seNiços ele conf~o
de próteses dentârias lotais e parciais sob f!iedida. para atendimento a popu!açà) do Munieipio de
Pereira. por e.<isbr falhas na formulação do anexo do ed>tal (esp<>Cif>eações dos prod"los) que
comprometem aeontinu,d~ do certame Desde jà é declarado aberto o prazo recursal previsto no
Art. 109, inOso I, alinea ·c~ da Lei 8 666!93 e suas alterações postenotes.. Pereiro.Ce, os de maio
de 2017. Ermllson dos Santos Queiroz- Presidente da ComiS-são de Ucltacão.
Estado do Ceará- Prefeitura Munieipal de Fortim ·Aviso de Licitação A Pragoelfa Oftoial
da Cornossão Permanente óe Liotação comunica aos interessados c;ue no pró<~mo d1a 22 de
maio de 2017 . âs 09:00 horas. estará abnndo liCI1ação na Modal•jade Pregão Pre$encial N'
0805.01/2017 - PMF. cujo objeto é a Aquisição de material gráfico para atender as
necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Forlim • Ceará. O edital completo
eslarã à disposição nos dias úteis após esta publicação no horério de 08h00min as 12h00min no

endereço da Prefeitura , bem como nos sites www.f ortim .ce. goo.:.br e
www.tcm.ce.gov.brRieitac~. Fortim • CE. 08 de maio de 2017. Francisca Laedina Alves
Gomes Mata- Pregoeira Ofiei~l.

'''"';;Iopes

put:i.c.; es~•rá recooando os
d~ hõbilrtaçào e propostas de preços. da TP aarna. 1 'jetu
Ccnttala<',âo d9 empresa pora exeouçao dos serv;ços tacnioos de erger.haria de manu 'nçào
corrotiva. de re'-orma e amprtação do 31stema de i.Jurninaç.Ao pú~lca tiP}, e demais serviços corr. antes
r.o projeto tlãs1CO. dõ seo:a e dos diS"JiiOs em f\'ovo One,te- CE. inclumdo tOCI03 os custos de l1lê: .eriais.
uoosporte c eqtllpameffit)s. O Edi :ai comp~:.O estará ã d1sposição nos dias úte~s apõs estl: pubiJ cação.
·o
r.o horáno de OBtrOOhrs à!t 13h·00hr5 ou no endereço cJclrónico wYIW tcm.ce gov brlkcitac:oes'.
Oriento· CE. OS de maio de 2017. Francisco Olavo Rodrigues. Presidenlo/CPL
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Estado do C~ara - Câmara Municipal de Cruz. - Aviso de Pregão Presencial N°

00<112017-CMC O Pregoeoro da Cllmara Municipal de Cruz torna publico para c<>nhecimento
dos interess.ados. que no prót•mo dia 19 de Maio de 2017. às 15h00mln, na sua sala de
reuniões. locafllêlda a Av. Deputado Amadeu Filomeno. sln", Ba1fro .~ningas , Cruz-Ce. estafá
recebendo a Proposta de Preços e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial N°
00412017-CMC - Contrata~o do::. serviços de transmissão ao. VlVO das sessões através de
emissor<~ de rádio FM, dlv\llgação de matérias Institucionais. assessoria de imprensa e
manuoonção ~o sim ollcial, todos da mteresse do poder legislativo do Municlpio de Cruz-Ce. O
edilal e seus am~'tOS po:Jerão ser obtidos no sde www.lcm.ce.gov.brtlicítacoes e junto à
coon•ssào. nc endereço supracita~o OO$ ó•as úlc,s. das 08hOOm1n às 12h00min. Cruz.Co, 08 de
Maio de 2017 . Ricardo do Nascimento Leite- Pregoeiro .

Estado do Cearã- Câmara Municipal da Cruz-Aviso de Pregão Presencial N•00312017-CMC.
O Pregoo~ro da Càmara Mu,.,c•pal de Cruz lema pUblico para conhecimeolo dos inleressados. que
nn Pfóxtmo dia 19 de M2io de 2017 , âs IOhOOmin. na sua sata de reuniões. local\zade à Av
Oe-putooo Amadeu Filomeno. sfn•, Saitro Aningas. Cruz-ce. egr.ará r~cebendo a Proposta de
Preços e Documontaçao de Hat>lltlaçâo paru o Pregão Presencial N' 00312017-CMC- Aquisição
oe combusthl'etS {gasotra r.oruurn) e lubrificantes para motor. em pro"e'to dos veiC\.dOs da Câmara
Municipal de Cruz.. O edi:.a! e seu::i anexos poderão ser obtidos no sue www tem ce.gov.brnfcitacoes
e junto fJ Corrus.s.:ao. no cnd"Srcçc supracst.ado nos d1as úteis. da_s 08h00mn às 12h00min. Cruz-Ce.
08 de Maio de 2017. Rlcard"o do Nascimento Leite- Pregoeiro.
Estado do Ceará. Prefeitura de Quixeramobim -Aviso de Licitaç~o- Pregão Presencial
N' 18.00412017 • PP. O Prego<""' do Mur.icipio lama publico para ccnhccimcnlo dos
intere;;sados que, no pró>.irno dia 23 de maio de 2017 às 15h00min, na sede da Comissão de
Licitações da Prefeitura do Otll>eramobim, localizada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707,
Cenlro. Ouixeramob1111..CE, estara realizando licitação. na modalidade Pregão Presenctal. CUJO
objeto é: aquisiç;;c de u~1 veiculo automobvo, l>po picl<-up. cabine dupla. com carroceria na cor

branca, O(zero} km, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito e
Transporte Rodoviário e Urbano de Quixeramobim, tudo conforme especificações contidas no
Termo de Relerénda constante éosAne~os do Edital, o qual se encontra disponi~l no enôerer;o
acima. no horário d~ 080".;1l às 12·00h e das 14:00h às 18:00h e no perta! de Jicilações·
lvNNI.lQn.co.gov.!Jr,,l:::itacoos M!.l.x Ronny Pinheiro. O Pregoeiro.
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