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1 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1

SÉRIE 3

1 ANO IX NO209 1 FORTALEZA, 09 DE NOVEMBRO DE 2017

LI1

Estado do
do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim -Aviso de Licitação - Pregão n°2017.11.08.1.0 Pregoeiro Oficial do Munãeíib de Jdn Estão, ,
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sedaa Prefeitura, cc e
licitatório, na modalidade Pregão n°2017.11.08.1, do tipo presencial, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados nc,fornecimerfloões
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Jardim/CE, conforme especificações apresentadas junt - dital
Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitaçã-marca
Novembro de 2017, às 11:00 horas. Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, s,ito na Rua Leon
, 08 de
n° 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555 772. Jardi
Novembro de 2017. Alberto Pinheiro Torres Neto— Pregoeiro Oficial do Município.
LEI: 1
E)
,
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga. A Pregoeira Oficial de Itaitinga, comunica aos interessados que estará abrh1b Ileta ãd na
modalidade Pregão Eletrônico n° 0811.02/2017/PE, cujo objeto é a aquisição de materiais diversos tipo: permanente, elétrico/eletrônico, expediente e
utensílios de jardinagem destinados ao CEI do Município de ItaitingalCe. Prazo para cadastro das propostas: até o dia 23/11/2017; hora do cadastro das
propostas: até às 11:30h; data de abertura das propostas: 23/1112017; hora de abertura e classificação das propostas: 11:45h; data de abertura da disputa de
lances: 23111/2017; hora de abertura da sessão de disputa de preços: 12:00h. Há de ser considerado o horário de Brasília (horário informado é do horário
de versão). O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00h, na sede da Prefeitura e
nos sites: www.tcm.ce.gov.br/licitacocs e www.bbmnet.com.br . Itaitinga/Ce, em 09 de Novembro de 2017— Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira.
--

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga. A Pregoeira Oficial de Itaitinga, comunica aos interessados que estará abrindo licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 0811.01/2017/PE, cujo objeto é a aquisição de material de consumo tipo: material de higiene destinado ao Programa
Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação do Município de Itaitinga/Ce. Prazo para cadastro das propostas: até o dia 23/11/2017; hora do cadastro das
propostas: até às 09:00h; data de abertura das propostas: 23/11/2017; hora de abertura e classificação das propostas: 09:15h; data de abertura da disputa de
lances: 23/11/2017; hora de abertura da sessão de disputa de preços: 09:45h. Há de ser considerado o horário de Brasília (horário informado é do horário de
versão). O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00 h, na sede da Prefeitura e
nos sites: www.tcm.ce.gov.br/Iieitacoes e www.bbmnet.com.br. Itaitinga/Ce, em 09 de Novembro de 2017— Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira.
*** *** ***

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - Aviso - Pregão Eletrônico N°. 10.09.01/2017SRP. Pelo
presente aviso e em cumprimento às Leis n°. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto n°. 5.450/05 e suas alterações, o Pregoeiro Oficial do
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico n°. 10.09.0112017SRP cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva (quinzenal) e corretiva dos equipamentos médicos e
odontológicos pertencentes à Policlínica João Pereira dos Santos e Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den BrulIe Matos - CEO/R com
reposição de até 30% do valor contratado, através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Entrega das
propostas: A partir desta data e abertura das propostas: 22/11/2017 às lOhOOm (horário de Brasília) no sítio www.licitacoes-e.com.br . Informações gerais:
O Edital poderá ser obtido através do Sítio referido acima ou junto o Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito à Av. Leão Sampaio, SJN° - Bairro Rodovia
Juazeiro/Barbalha. Barbalha/Ce. Adriel Nogueira e Vasconcelos - Pregoeiro.
*** *** ***
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Tomada de Preços 0212017-SEINFRA. Cujo objeto é a contratação de serviço de
reforma de canteiros centrais com execução de piso intcrtravado cm diversas vias da sede do Município. A Comissão Pennancntc de Licitação comunica
aos interessados o resultado da fase de habilitação da seguinte forma: Habilitadas: Savires Construções Eireli—ME, JC de Aguiar Engenharia e ConstruçõesEPP, Completa Serviços e Construções Eireli—ME, Absolut Empreendimentos e Serviços Eireli-ME, Dois Pontos Empreendimentos LTDA e Deltacon
Construção, Incorporação e Engenharia Eireli e Inabilitadas: R-2 Construções e Empreendimentos Eireli—ME, Dimensional Locações e Serviços Eireli
ME, Vival Construções e Serviços Eireli—ME, Amazonas Construções LTDA, Praeiano Edificações e Empreendimentos Eireli - ME, WJ Freitas—ME.
Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso 1, alínea "a" da Lei de licitações. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos
dias úteis após esta publicação no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, no endereço Rua José
Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 08 de novembro de 2017.
*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N'01.057/2017-PP - A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ubajara, localizada na Rua Juvéncio Pereira, 514, Centro, toma público que se encontra à
disposição dos interessados o EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N'01.057/2017-PP, cujo objeto és AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que se realizará no dia 22 de
Novembro de 2017, às 09:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de 08:00 às 12:00h
expediente ao público ou pelo portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacocs . Ubajara/CE, 08 de Novembro de 2017. Francisco Alysson Alves
Mendes de Oliveira - Pregoeiro.
*** ***

*5*

Edital de Convocação: Assembleia Geral de Constituição do Instituto Orbitar - Aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a ser
realizada em 21/11/2017 - Ficam convocados todos os interessados, nos termos do Art. 53, "caput", da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral de Constituição do Instituto Orbitar, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretorias realizar-se no
dia 21/11/2017, no endereço localizado na Av. Barão de Studart, 1.980,3° andar, bairro Aldeota, Fortaleza — CE, CEP: 60-120-024. A convocação dar-se-á
as 17 horas do dia mencionado, onde ocorrerá a assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Constituição do INSTITUTO ORBITAR;
Apreciação e aprovação do Estatuto Social; Eleição para os órgãos e dirigentes do Instituto; Definição da sede. O presente Edital de Convocação será publicado
em jornal de circulação local. Fortaleza (CE), 07 de novembro de 2017. Marcos Antônio Ferreira Soares - Coisvocante.

*5* *5* 5*5
A Prefeitura Municipal de Quixadá-CE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por meio da Comissão Permanente
de Licitação, toma público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° TP2017/0175D5 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em reforma e ampliação do prédio
da Secretaria de Desenvolvimento Social e espaço físico para o CADUNICO/PBF, conforme projeto básico em anexo de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, com data de abertura marcada para o dia 27 de Novembro de 2017 às 09h00min na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Travessa José Jorge Matias Lobo, M. 13 Campo Velho, Quixadá - Ceará. Informações neste endereço eletrônico do Setor de Licitação:
licita.uixsda(ô.mail.com . Prefeitura Municipal de Quixadá - CE, em 07 de Novembro de 2017. Maryone Queiroz dos Santos - Presidenta da Comissão
Permanente de Licitação.

*5* *5* *5*
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI —AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°0390.002/201 7-PPO Pregoeiro do Município deAracati-CE torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 22 de Novembro de 2017, às 09h, na Sede
da Comissão de Pregões da Prefeitura Municipal de Aracati-CE, localizada na Rua Coronel Alexanzito, N° 1272, Farias Brito, Aracati-CE, estará realizando
Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, cujo Objeto é a Contratação de empresa para locação de sistema informatizado de folha de pagamento
de GRH - Gestão de Recursos Humanos e sistema informatizado de emissão de contracheques on line, de responsabilidade do Fundo Municipal de
Seguridade Social de Aracati-CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Edital, o qual encontra-se disponível no
endereço acima, no horário de 08h às 12h. Aracati-CE, 08 de Novembro de 2017. Antonio Wellisson Oliveira Cavalcante - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Beberibe - Extrato do Contrato n°023/2017. Contratante: Câmara Municipal de Beberibe. Objeto: Prestação de
Serviços de 20 MBPS Fibra, para acesso à internei banda larga mediante a utilização de equipamento em comodato pela contratada. Contratada: Provedornet
Telecomunicações e Serviços de Intemet Ltda. Valor Global: R$ 902,70 (novecentos e dois reais e setenta centavos). Fundamentação: Contrato n°023/2017.
Vigência: contados a partir da data de sua assinatura até 31.12.2017. Data da Assinatura: 27/07/2017. Beberibe-CE, 27 de julho de 2017. Eduardo Ribeiro
Lima - Presidente da Câmara Municipal de Beberibe.

*
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N°215, quinta-feira, 9 de novembro de 2017
cunsprir o item 4.2.3.2 alínea a do edital, Juaçaba Construções Locação e Serviços LTDA, apresentar a chave de autenticidade da CNH
vencida e por descamprir o item 4.232 alínea a do edital O. Dos
Reis Eireli - ME. apresentou CNH sem autenticação, deseumprir o
irem 42.2.7 do edita], deucurnprir o irem 4.2 4.4 e 424.4 1 do edital
e por descumpnr o irem 4,2.3 ,2 alínea a do edital, Diplomata Construções e Incorporações LTDA por descumprir e item 4.2.3.2 alínea a
do edital e apresentar certidão de falência sem autenticação, Centro
Norte Projetos e Empreendimentos LIDA apresentou a certidão municipal vencida, por descumprir o item 4.2.3,2 alínea a do edital,
Sacires Consseuçôen Lireli - ME por doscumprir o tem 4.2.32 alínea
a do edital, 1 E Construções e Serviços Eiroli-ME, por descumpeir o
tem 4.2.3.2 atinou a do edital, Praciano Edificações e Empreendimentos Eircli por descompnr o item 4,2 3.2 alínea a do edital. E o
Resultado, abre-se o prazo necursal. Após decorrido o prazo meursal
não havendo recurso contra o resultado da habilitação, fica desde já
ri' arcada a data de abertura dou envelopes B proposta de preços paro
o dia 21 de novembro de 2017 ás 09:00hs.
('irrvau-CE. 8 de novembro de 2017
JOSÉ MARIA MOREIRA FILHO
Presidente tu ('onrissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N' 07812017 - 8
Aos 27 dias do mês de outubro de 2017, na Sede da Secretaria
Municipal do Plaaejaasento, Orçamento e Gestão - SEPOO foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços N° 1912017, conforme
deliberação da Ata do Pregão Eletrônico N° 07812017 - E do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Município em 09110/2017, á folha 1116, do Processo N' P288246/2016,
que vai assinada pelo titular da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, gestor(a) do Registro de Preços, pelos titulares dos Orgõns Participantes e pelos representantes
legais dos detentores do registre de preços, todos qualificados e
relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições
seguintes 1 - Cláusula Primeira - do Fundamento Legal: O presente
instrumento fundamenta-se: 1 No Pregão Eletrônico N' 7812017 II,
Nos termos dos Decretos Municipais N' 12.255, de 0610912007, publicado DOM de 2510912007 e N° 13.735 de 18/01/2016, publicado
ou DOU de 22 de janeiro de 2016 e do Decreto Federal N' 7$92 de
23/01/2013, publicado DOU, de 24101/2013 III. Na Lei Federal N'
8.666, de 21106/93 e suas alterações. II - Cláusula Segunda - do
Objeto. Registro de Preços visando Puniras e Eventuais Aquisições de
instalação de cabeamento estruturado para rede de dados e telefonia
corporativa de multtsserviços da Prefeitura Municipal de Forealera,
cumpreendendo acessórios e materiais com instalações necessárias
para o funcionamento, todos novos e de primeiro uso, de acordo com
as especificações e quantitativos contidos no Anexo A - Termo de
Referência do Edital, pato o período de 12 meses, Pregão Eletrônico
N' 07812017 - B, que passa a fazer parte desta Ata, justamente com
as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados
cm primeiro lugar e terá incluído, na respectiva ata, o registro dos
licilantcn que aceitarem cotar o produto cem preços iguais ao do
licitante vencedor na sequência da classificação do certame, podendo
ser prorrogado nus limites da lei e mediante justificativa do interesse
publico, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos prestadoms de serviços classificados em primeiro lugar. conforme consta nos autos do Processa
N' p28824612016. Subcláusula Primeira - A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar
as cnntnatações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento do licitação, respeitados os dispositivos da
Lei Federal N° 8666/1993, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie, sendo assegurada ao detentor do
registro de preços a preferência rre igualdade de condições. Subcláusula Segunda - Este instrumento, será assinado pelo litalar da
Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, nu, por
delegação, por seu substituto legal, pela Presidente da Central de
Licitações da Prefeitura de Fortaleza- CLFOR, peles titulares dou
órgãos e entidades participamos e pelo representante do fornecedor
legalmente credenciado e identificado. Subcláasula Terceira - A Secretana Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
providenciará a publicação do extrato da Ata do Registro de Preços
no Diário Oficial do Município e através de meio eletrônico, bem
como no Diário Oficial da União III - Cláusula Terceira - da Validade da Ata de Registro de Preços: A Ata de Registro de Preços terá
validade pela prazo de 12 (Doce) meses, contados após adulada sua
publicação nos diários oficiais, não podendo ser prorrogada Subcláusula Primeira - Duraste a vigência da Ata de Registro de Preços,
poderá ser utilizada por qualquer órgão nu entidade da Administração
Pública Municipal ou Estadual, nu condição de órgão Interessado,
medraste consulta prévia ao órgão Gestor do Registro de Preços e
concordáricia do fornecedor, conforme disciplina o *2 ° do Artigo 29
do Decreto Municipal N' 12.255/2007. IV - Cláusula Quarta - da
Gerência da Ata de Registro de Preços. Caberá a Secretaria Municipal
do Plasetumcnto, Orçamento e Gestão - SEPOG o gcreneiamento
dente instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais,
cm conformidade com as normas do Decrete Municipal N' 12.255107.
publicado no D O.M de 25109/2007. V - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇO: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTOA, inscrita no CNPJ N 12.340.75810001-58, Vencedora do
LOTE UNICO, nu Valor Global de lOS 4.300.749.35 (Quatro Milhões,
Trezentos Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco
Centavos) VI - Cláusula Décima Quinta - do Fom Pica eleito o foro
do Município de Fortaleza do Estudo do Ceará, para conhecer das
questões relacionadas core a presente Ata que não pensam ser re-

Diário Oficial cia União

— Seção 3

solvidas pelos meios administrativos Assinam esta Ata, nu signatários
relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam n compromisso
de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições. Signatános Fortaleza, 25 de outubro de 2017. Orgão Gerenciador
Participante da Ata de Registro de Preços: Philipc Tlscophito Nossingham / Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão
- SEPOG; CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO Geovânia
Sabino Machado / Presidente da Central de Licitações do Município
- CLFOR DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS José Humberto Borges Araújo / Núcleo Tecnologia e Comunicação Ltda. Publique-se e Cumpra-se.
AVISO
PREGAO ELETRONICO N" 27412017
A Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLEOR toma público para conhecimento dos Licitantes
demais interessados, que do dia 09 de novembro de 2017 a 24 de
novembro de 2017 até eis 10h (Horário de Brasilia), estará recebendo
as Propostas de Preços referentes a este Pregão Eletrônico N°
27412017, nu Endereço Eletrônico. svxvsv.licitaenes-e cum.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de novembro de 2017, ás 10h
(Horário de Brasilia) e o Início da Sessão de Disputa de Lances
ocorrem a partir das 14h30min do dia 24 de novembro de 2017
(Horário de Brasília). Origem Secretaria Municipal do Planejamento.
Orçamento e Gestão - SEPOG. Objeto,
de Preços, visando
Faturas e Eventuais Contratações de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros para os servidores, empregados e colaboradores, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio de táxi e por demanda, devendo ser disponibilizado
pela contratada solução tecnológica que possibilite a operação e a
gestão das solicitações das corridas, através de aplicação web e aplicativa mobile, conforme quantitativo, requisitas e funcionalidades
especificadas no Anexe A - Termo de Referência dente Edital, para
período de 12 meses. Do Tipo Menor Preço, aqui Traduzido como
Maior Desconto. Da Forma de Execução: por Demanda G Edital na
integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e
aquisição na Central de Licitações 1 Rua do Rosário, Nu 77, Centra,
Cd. Coorte Vital Rulim - Sobreloja c Terraço. Fortaleza-CE, no Ecompras: http 1/compras fortaleza.cc.gnv.br/publico/indcx asp, assim
como no Portal de Licitações do TCM-CE
hltp //ss'svsv tcm.ce.gov br/licitaencsl. Maiores informações pato Telefone ($5) 3452.3477 1 CLFOR.
Fortaleza-CE. $ de novembro do 2017
GEOVANIA SABtNO MACHADO
t'rcsidrntr da ('Ll'OR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato No 2310 0112017 - Valor Glnbal. 185 552,ç9 (Conto e oitenta e cinco mil quinhentos c cinquenta e dois reais e nave centavos)
Sec. de Educação, Contrata N' 2510o21017 - Valer Global'
12.680,110 (Doze sul seiscentos e Oitenta reais) Gabinete do Prefeito,
Contrato No 2510,0312017 - Valor Global' 38.006,22 (Trinta e oito
mil e seis reais e vinte e dois centavos) Scc. do Trab. e ASSIST.
social; Controlo No 25 10.04/2017 - Valor Global: 87.070,98 (Sessenta
sete mil setenta reais e noventa e oito centavos) Sec. De saúde.
Contrato N' 2510.0512017 - Valor Global: 14.944,18 (Catorze mil
novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) Sec de
Agricultora; Contrato No 2510,06/2017 - Valor Global: 8.186,68 (Oito
mil censo e oitenta e seis mais e sessenta e oito centavos) Sec. de
ADM. e Finanças; Contrato N' 2510.0712017 - Valor Global:
6.514,77 (Seis mil quinhentos e catorze reais e setenta e sete centavos) Snc do Cultura; Contrato N' 2510.002017 - Valor Global.
6272,18 (Seis mil duzentos e setenta e dois reais dezoito centavos)
Sce, de Meio Ambiente, Contrato N° 2510.0912017 - Valor Global:
7.974,67 (Sete mil novecentos e setenta e quatro mais e sessenta e
nele centavos) Sec. de Obras, Traosp e Serv. Públicos Registre de
Preços No 2609,0112017-PP/SRP. Objeto: Seleção de melhor proposta
para Registros de Preços visando futuras e eventuais aquisição de
material de consumo (material de expediente e material de limpeza e
produção de higienização) destinados a atender diversas secretarias
municipais. Fonte de Recursos : Próprios/Governo Federal, celebrado
com a empresa Cleyse M Rodrigues - ME, CNPJ: 04.637.9471000 169 Vigência: 251111/2017 á 31/1212017 Graça - CC. 2511012017,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
- AVISO D10 LICITAÇÃO
- PREGÃO ELETRONICO N" 811.0112017/PE
A Pregoeira Oficial de Itaitinga, comunica aos interessados
que curará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico n'
0$11 çl/2017(PE, cujo objeto é a aquisição de material de consumo
tipo material de higiene destinado as Programa Brasil Carinhoso da
Secretaria de Educação do Município de hizilinga/Cc Prazo para
cadastro das propostas: até o dia 23111121117; hora do cadastro das
propostas até ás 09 00h; data de abertura das propostas: 23/11/2017:
hora de abertura o classificação das propostas 09' 151h data de abortara da disputa de lances' 2311112017; hora de abertura da —são de
disputado preços. 09:45h. Há de ser considerado n horário de Brasília
(horário informado é do horário de versão). O edital completo estará
á disposição das interessados nos dias úteis após esta publicação no
horário de 58,00 ás 1200 h, na sede da Prefeitura e uns sitos
svss'sv.tcm.ce.gov.brlticitacoes e svsvss' bbmnet com br

Esta documento pode ser verificado no endereço eletrônico http //svwsv.in pev.brásssasnodijsssl,
pelo código 00032017110900191
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
AVISO DE LICITAÇÃO
Chamamento Público N' 612017
Processo Licitatóno N'. 20171024.001.
O Município de Milagres/CE, através da Comissão Especial
de Licitações, localizada na Rua Presidente Vargas, N': 200. CEP:
63.250-000, Centro, Milagres/CE, toma público pana conhecimento
de todos que no dia 12 de dezembro de 2017, 09h:Oçmin horas estará
recebendo Envelopes de Proposta de Pregos, Proposta Técnica e Habilitação para seleção de entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada na que pretenda qualificar-se, como organização social no
âmbito deste município, paro firmar controlo de gestão, para a cxccaçõn das ações do programa criança feliz - primeira inranera rio suas
junto a secretaria municipal de assistência social de Milagres/CE.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal das
07h30mir ás 12h00min batas
Milugrvs/Cear& O de Novembro de 21117
SORAYA BEZERRA DOS SANTOS
l'rcnrdnte da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
AVISO DE I.ICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N" 2017,10.11.001
Objeto: Registra de preços para futura e eventuais aquisições de
equipamentos e material permanente destinadas uns Postos de Saúde
do Município de Momnbos, junto à Secretaria de Saúde, conforme
Propostas de Aquisição n' 11407.93800011160-04 e o'
11407 938000/1160-08, que se realizará no dia 22 de Novembro de
2017 (22/11/2017), ás 09 3Ohs. Referido Edital poderá ser adquirido a
partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público.
Morniriíiov - ('.1/. 8 de novembro de 21117
FERNANDO FRANÇA SILVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PUBLICA N' 2017,10,05,00I
Secresana de Educação Após analises dos documentos entregues pelas cooperativas e fomceedxros individuais participantes da
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente
da Agricultura Fausiliar. destinados a alimentação escolar, conforme
Lei 11.94712009 e resoluções FNDE n' 3812009 e o' 04/2015. obteve

o seguinte resultado: Habilitados: Cooperativa Cearense de Penda'
toma Familiares - CCPF e os fornecedores individuais Francisca Do roteia Marques da Conta, Lactaoa Gomes Pereira, Edilson da Silva,
Adnana da Silva Marques, Etenildo da Silva Bandeira, Francisco
Erinaldo da Costa Lemos, Claudia Vital da Silva Pereira, Mana da

Conceição da Silva Teixeira, Paulo Andrade de Lima, Elizele da
Costa Silva, Aluisio de Azevedo Teixeira Filho e João Batista Paixão
da Silva; e Inabilitação da Cooperativa: Cooperativa de Produção
Agropecuatia e Serviços Santa Barbara LTOA - COPASB por não
atender as item 4.3.9. fica aberto prazo recursal e marcada a continuidade da Chamada Pública para x dia 2011112017 ás lO'OOhn,
caso, não haja interposição de recurso. Maiores informações serão
obtidas junte á Comissão do 08h00min ás 12h00min, sito a rua
Coronel João Carlos, e' 345 - Centro
Pacatubo-CE, 7 de ravcntbru de 2017
ANA CLIVIA COELHO ARRUDA
Fvesiilcntv da CPI,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 11.2017. SRP
O Pregoeiro do Maoicipio de Paraipuba/CE, toma pública
para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico
N'. 011.2017 - SEP, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para
registro de preços visando futuros e eventuais aquisições do material
odontológico, enfermagem e hospitalar destinados a Secretaria de
Saúde do Município de PuraipabalCE. (exclusivo para MEJEPP) Inicio do acolhimento das propostas de preços: 10/11/2017 ás lOhõ()min.
Data de abertura das propostas do preços: 2311112017 ás $9h3$min.
Sessão de disputa de lances 2311112017 ás lçbçonsár. Para efeito
desta licitação deverá ser levado cm consideração o horário oficial de
Brasilia, O edital e seus anexos exconlcaus-se disponíveis ou sítio
eletrônico' https //sssvsv2 hbmnctcam.br/bbnmneli
ParuipshalçE. 7 da Naveombro de 21117
ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
-

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORR CIA
Ê N PUBLICA N' 212017/CP.SEDIIhIA

A Comissão de Licitação da Prefeitura da Município de
Pedra Bronca-CE toma público, pana conhecimento doa interessados
que no próximo dia 12 de Dezembro de 2017, ás 10:00 horas, na

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.2011.2 de 2410812001, que institui a
Infrueslrntura de Chaves Públicas Brasileira ' ICP'Brasil

