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e a conl'ataÇào  prestação de ços de assessoria juriólCa com carga Ilorãria mensal minima

ra Municipal de c'horozínho - Aviso de Licttaçao, A Presidente da

iCaml l'bnt
.('!ie UOIaÇaQ do M..ndpio de CCIUlinho. tOl'fIa pJbico que se encontra a
idisp:lSlç3/) dos tlleressade:5 o Edilal c::e lidt<lç&o rlêI modalidade Tomada d" Preços n"
12011.G4.04.035-TP-SPOU do ijpo Menor Preço, cujo oo,eto é a c:orl de 9m :la

r engerma.u par3 reb e manuleoçãodo Monumento ao Menino Jes'.J$ na Praça Geraldo Fr3l'Osoo

'êUma no  de Olorozinho-eE. A ar-se dla 27 da aorl de 2017, às 9:. Maiores

inlom\aç&ts lia sala da eom;ssaodeli:itaçao, situada naAv. RaimunGo Simplcio::le Carvalho, StN RequeijAo • Choro%inho-CE, das 08:00 às 14:00h. ou. pelo $ite: www.\l:m.ce.gov.br. Chorozinno

ICE, 07 de abrtt da2011. Maria de lourdas Gomes da Silva - Presidente.

de 30 (tnnta)horas,jl.Wlto 8 Câmara Muni.:;i:nl de Quieni. sendo a lase de dispul<l deJancO'S o :l.

Presencial ,..0 D6.006l2017 • PPRP. A Cornissao de Preg,\Q da Prefeitura Municipal de

nohorà:io de expediente ao púbiilXJ dasOl:3C 8s13:00h, 00 endereço acima citado. Cuixeré - CE,

SOlonópole, loma público que as 09:00 horasdodia 26 deAtltil de 2017, na sala da Comissio de
licilaÇÕ6s,l<x:alílada na Ru" Dr. Oueiro.!: Lima, 330 - Cllntro- SolonópollliCE - CEP N" 63,620

10 de Abril de 2011. ErisVlInla de Brtto Martins - Presidente <1.a Comlssao de Licitação.

000. receberá propostas para Seleção de melhor proposta para registro de preços visando a
Estado do Ceara • Prefeitura de Quixen'lmobim -Aviso dellcitaçào - Pregão Presencial
NO 07.00212011 • PPRP. O Pregoeiro do M',micipio toma público para conhecimento dc:>
interessados que, no próximo dia 05 de maio de 2017 às 08h30min. na sede da Comissào::le
Licitações da Prefeitura de Quixeramobim,loealilada ii Rua MOII$9l"\hor Salviano Pinto, 701,
Centro. Quill.er.lmobim-eE. estará realil:andoli:itação, na modalidade Pregão Presenciõll, cujo
objeto é: Registrode praço para futuras e e'fflfltuais aquisições d\! material de expediente para

IEstado doCearâ .Prefeitura U.....ieipal de Chorozinho -Aviso de Ucilaçao_APresidente da

lComissao Permanente de Licilação do MuniCÍpiO de Chorozinho. toma piib/icoque se enconlro!

I.2017.04.03.034--TP-AGR
cisposiçáo dos lotares.,"".os
o Ed.ltaJ de. !\c.itação na modalidade Tomada de preçél.S nO
do tipo menor preço. Cllto objelo é a contr.rtação da empresa de

lngenharia pa.a ret"O<ma. do Men:ado Público da Carne no Ml,.nicipio de Ch'lroZinho-C=: Ai
reatizar-se dIa '26 de abr de 2017, às 9:00hs. Maiores informações na saia aa Comissão de
Licitação, situada na Av. RaImundo Slmplloo de Carvalho. $lN - Vila Requeijão - ChorOllrlho
.E, das 08:00 às 14:00h, ou

pelo Ste: .tcm.ce.90v.br. Ch"lrOZinho-CE, 07 de abril de

;2017_ Maria a..lourdes Gomas da Silva. Pruldente.

IEstado do CeariÍI - Prefeitura llullicipal de Irauçuba - Aviso de Licitaç.ao - Edital de
Tomada de Preços N°. 2011,03.30.01. AComissão Central de Lidlaçaoda Prefeitura Municipal
de lrauçuba comunica aos interessados que fará realilar hdtação em sua sala. na Prefe.lura

!Muniópal, localiZada naAv. PauloBasl:os. NO. 1.370, Centro.lrauÇlJba -CE. às08HOOMIN do dia

6 de abril de 2017, Sessão de recebimento dos Documentos de Habil1tação a Propostas para a
ornada de Preços N". 2017.03.30.01. tipo-Menor Preço, destinadaâ contl'ataçao de Pessoa
Juridica para preslar os serviços de Consrrução de Melhorias Sanitárias Domicaial"eSo nas

Localidades de Sitio BalTeIras e Sitio Miranda, na Zona RUr.ll 00 Município de lrauçuba - CE. oe
,responsabilidade da Secretaria de lndusão Social. Desportiva e Cultura/.lnformaçõe-s. o fone

'1(88) 3635-11.33. Iraul;Uba-CE. 06 de abril de 2011. Ângela MarilI DOfOleu Rodrigues.
Presidente daComis!>3a Cel\bõll de licitaçao.

atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura desle Munieipio, tudo conforme
especilis contidas no Termo de Referência constante dos Anexos do Editai. o ual se

encontra disponível no endereço acima. no horârio de08:OOh às 12:00h edas 14:00h as 13:ooh

e no portal dekitaçõesWoYW.ttm.ce.g6v.brllicitacoes. Max Ftanny Pinheiro -Pregoelro.

da lei n" 10520.'02, que farâ realiZar ProCedimento Ucilatório - Modalidade: Pregão

IPresenc.ial_ N". PMH-050417-PPOl _ Objeto: Aquisição de gêneros allmentieios, materi1l1 de

ilimpeu e material de expediente 8 consumo destinados a supri/" as. neceS5idades da Secretaria
IMuni<,:ipal de saude do Municipio de HidrolândialCE - Sessão PUbflCa e Inicio da Abertura cos

l'Enve«lpeS; 13hOOm do dia 2410412011 - Local: Sede da Prefeitura Municipal - Avenida lui"

,Camelo Sobrinho, 640. Cenlro, CEP: 62270-000, Hidrolandia-CE- O Edital e Anea se
,encontram disponíveis no SelOrde Licitações em dias de expediente normal, das 07h30mir: as
p3hOOmin e no endereço elelrOnlco ht1p:l!Www.tcm.ce.gov.brl1lcitacoes.Hldrohlndla. CE. 01
ideAbril de 2017. Francisca Janaina Magalhiles Tlmbó - Pregoe" Oficial.

N° 01.0011'2017 • PPRP. O Pregoeiro do MwiCipio torna púb(ico para conhecimento dos
ir.terossados que, roO próximo dia 04 de r..aio de 2017 às 08h30min, na sede da Comissão Je

Estado do Ceará - Prefeitunl Municipal de Quixere - Secretaria de Cultura, Esporte ai
,Juventude - Pregio Presencial N.1004.01J2017 - Tipo: Menor Preço por Lote. AComlssãol

Permanente de Licitaçãoda Prefeitura Municipal de Quixeré. k:JcaIizada na RUi!; Padre Zacanas.i
inr.eressados o Editai de Preglio Presencial N° 1004.0112017 roj',) objüto é a aquisição dei

malerial de expediente. material educativo e esPOô.Nll e unilormes para o Projeto Brincaneoi

;com o Esporte do MinistE!rio do Espor1e. ronlonne Corwenio N" 0)5191/2015, sendo a fase de'l.
, 3:00, noendereço acima citado. Quíxeré-CE, 10 de Abril de 2017. Jose Eucím<ll"de Lima
Presidente da Comissào de Lidtaçlo.

especificações contid<ls no Termo de Referência constante dos Anexas da Edital, o qual se
ellCOrlll"a cHsponivelno endereçoacima, no horário t1eQ8:OQhàs 12:00h edas 14:00hàs la:OOh

e no portal de licitaÇÕes: www.lcm.ce.gov.br,'ticil:acoes.MaxRonI!YPinheiro.OPregoeifo.

Es1<ido do Cearà. prefei.tura Municipal de Guaramiranga - Aviso de Licitação - prllgàOI
Presencial N". 2011.04.10.1P. O Pregoeiro da Prefeitura Munlc.pal do! GuaramirangalCE.

lorna público par.l conhccllTlenlo cos interessados que. no prÓIl'r.1Q dia 24 de abril de 2017. às

Estado do Ceari
Prefeitura Municipal de ltaltinga
Aviso de Licitação. A Camssão de
Ucilao comunica aos interessados que no PIÓ)(irnc dia 28 deAbril de 2011. às; 09:00h, est<lrá
abrindo Iicilaç:io na rnod<lliàade Tornadil de Preços n. 0704.0112017fTP. cujo objato é a e.ectJçao

de O 1 (uma) Unidade Básica de SaUde lUaS) no Parque SantoAnlónio MlPliclplo de l1ailingalCE. O

edi'.aI completo estará a disposíçAo dos inIeresudosllOS dias ô1eis após esta pubiicação no I'.or.lno
Miguel, ItaitingalCE. E no site: www.tcm.ce.gOll.brJlicltacoes.ltaitingalCE.1IIm 10 deAbril de 2017
Marta Leonez Uiranda serpa - Presidente da CPL
Estado.do Ceari - Prefitur.t de Quixeraniobint- Aviso de Ucltilll;;io _ Pregão PreslKlci<ll NO'
OOm017 • PPRP. O Pregoeiro do MunicípiO tDma pOblioo para conhecimento dos interessados

Ique, no próltimo dia 03 de maio de 2017 as 08h30min, na sede da ComiSsào de lIcitaçces dll
Prefeitura de Ouixeramobim, localizada ã RUliI /l.Ion:>enhor SalvialY.) Pinta. 107, Cen'u-o
OlJixaramobim.CE. estará alilando licilaÇào. na modalídacle Pregão PreserlCl<lI, cujO objeto é.
Regis!ro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de 5mpeza e copa o cQl'nha
Ipara atender as necessidades de dNersas Secretu"ias deste Município. tl;ÓO conforme
especiftcaçOes contidas 110 Termo de Referênciil constante dos Anexos do Edital. o Cj"va! se
encontra disponlvel no endereço acima. no horário daO&OOh às 12:00h e das 14:00 âs 18:00 e no
tal de licl'.aç6es-.www.tem.ce.gov.brJlJCitaeoes. Max: Ronny Pinheiro. O Pregoeiro.

ulgamento Final referente ao certame I!citalório na modalidade Pregão n". 2011.03.10.2, sendo o

;0 Edita!de PregloPl'eSflIncial N" 1004.0212011, OJjoobjetoéafomecimentode s para o

lseguinte: Empresa vencedora. TP Turismo LIDA - ME vencedora lunlo ao lote 01 por ler
apr.ado  compatíveis com o Orçamento aa Prefeill,r.l. 11. empre!ia acima aoresanlou

sendo a fase de disputa de Iaoces nodia 26104"2017 a partir das 10:00. O referido Edital poderé

novos da:umentos de habilitação conformlt 3rtigo 48!j 3" da lei 8.666193, setldo a mesma decl<lrada
habiHlada por cumprimento integrai as ex:9ências editfclas. MalQres lntormaçOe$ na sede da

de2017, José EucirnardeLima -Pregoeiro do Município.

Marcos BTaun Neto. Pregoeiro.

atender as necessidades CoI Secretaria de Infraesti'l.'1l.11Cl deste Municipio. fudo conforme

atribUções leg<Iis. toma pUbioo, pa:a conl'".edmenlD dos inieressados. que fora cooduiOO o

!seradquirido noendefeQo adma, sparti!" da d.ata desta publicaÇ<'iO, no horário ckl exdiente ao
IpUblicO ou pelo portal do TCM-CE: hllpJJwv.w.tcm.ce.gov.br/lieitacocs. Quilleré/Ce, 10 de Abril

publicação desle Aviso, no horérío de 08:00 às 12:00h. Solonãpole. 01 de Abril de 2017. Tulia

obje!o é: Reçis.lro de preço par.l fuwras e evenluai$ aquisições de material de limpeza. para

Centro, Quixeramobirn-CE. estará realizando licitação, na modalidade Pregão Pr.esenciai, cujo

!PermanentedeUdtaçAoca Pr9feilura Municipal deQubr.eré,locaIizada na Rua PadreZa:arias.

IIProjeto BrincandO com o Esporte do Ministério do Esporte, conforrne Conllênio  035197/2016,

Pregão PreseociaJ para Registro de Preços, TIpO: o\enor Preço Global. O Edital o seus anc-,:os

poderão ser adqulndos junto à Comis$áo de Pregões no endereço )ii otado, a partir da

disPl'.a da lances no dia 2610412017 a par',ír das 08:00 noras AM, O eleriao Edital podera ser
adquirido a par'r da dala desla publicação. no horária de e-,:pedien ao publíco das 01:30 ás

iEstado do Cem w Prefeitura Municipal de Porteiras .Avbo de Julgamento Finar - Pregão nO.
12011.03.10.2. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Munic:lpaI de Porte¥asJCE. no uso d'!! ,suas

ln" 32 - Centn:J.let (88) 3443-: 1282. toma pUblico que se encontra ã ólSPQSiçâo dos interesados

de OesenVOlviment.O. Social, Ecooornicoedo Trabalhodo Municipio de SOlonópo.le, Modalidade:1

licitações da Prefeitura de Quixeramcbim, Iocaflzada ii Rua Monsenhor SaJllianc PinlO, 707,

[EstoIdo do Ceail - P.refeltura Municipal de Qulxeré - Secnlit2ria de ClIItura, Esporte e

.JuventUde - Pregao Presencial N-1004.02l2017. r: Menor Preço por lota-A Comissão

futura e eventual aquisição de material para Iomecimento;:te kit MOê de interesse ;:ta Secretariai

nO 33.1 _ CenlrO" Tel. (sal 3443-1282, loma pUbli<:n que se enconlra à d,sposição dosl

Estado do Ceará w Prefeitura de OUixeramobim -Aviso de Ucitaçlo- Pregão Prl!Sencial

de 03:00 as 12:00 h, no eooereço da Preteiwr.I ti Av. Cet. Vlrgiio Távora, 1110 - Bairro Anto-lio
Estado do Cearâ - 'Prefeitura Municipal de Hidrolãndla. A Prefeitura Municipal de
HidrolãndialCE, por intermédio do Fundo Municiool de Seude - FtAS,loma poolieo, nos termos

Estado do Curá - Prefeitura Munici1 de Solonópole - Aviso de Licitaçlio • PregAo

2610412011 3 partir das 08:30. Referido Edital ;xlderá ser adquirido a partir da data desu publlcaçJc.

14h, na sede da Comissão Pennanente de LicilaçãolPregõe5 da Prefeilllra de Guaramiranga.,

localizada na Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro -CE?: 52.7&6-000-Guaramiranga-1
Ceara estará realizanctoticitação na l1'IOéatídade Pregão Presencia!. cujo objelo é a contratação,

Ide serviços de assessotia e consultaria na área de informática, com disponibilização ei
manutenção da sistemas de contabifldade pUblica, portal de lransparêncla, roiha de pagamento. i

contra cheque online, adminiStraÇikl tribulària. nota f.scal etelrOnica, licitação, compras. sistema;

de administração e gestão financeira, patrimooio, doações, almoxarifaco. n'lerenda escolar. i
veicu\os CI controle de combustfvel. as diversas secretarias do municipia de Guaramiranga-GEr
O Edital e seus ane.os jã seenc:ontram disponiveis no endereço acima no horaria de8h as 12M
Francisco Alison Pereira dos Santos-- Pre90Ko.

Estado do Ceará. Prefeitura Murriclpal de Quixeló - Aviso de Julgamento - Pregão n°
2017.02.23.1. O Pregoeiro Oficial do MuniCípio de QuixelôlCE, nO uso de suas atribuiçOOs
legais, loma público, para conhecimento dCJS inr.eressados, que conduiu o julgamento do
Certame Lici"oalório, na modalidade Pregão, QO tipo Presencl<l1. tombado sob n" 2011.02.23.1,

sendo o seguinte a empresa Elizeu Felix da Silva - ME vencedora junto ao lote 1, convocada

para apresmtação de

proposta consolidada e cons-::quentemerlte para assinatura dos!

contratos oriundos do Pregão rf 2017.0223.1, apresentou Termo de Oes:stência, tendo sido

procedido o chamamento da empresa classificada ar.: egulldo lugar na fase de lances e nos

tern»;> doM. 4" inciso XXltl cic inciso XVI, da Lei 1 OS2W2002. fora convocada a empresa 2"
melhor ciassUicada pari! apresentação da documentaçào de habilitação exigida no Edital
Convocatório. Feita a devida apresentaçAo e seneo realizada a fase de juigamento da

Idocumentação de habilitaç3/), o Pregoeiro Oficial informa que concluiu o julgamento, sendo o

seguinte: Empres<l vencedora - Pneus Canteiros Uda. venoedora junio ao lole 01. por
apr-esenlar P4'"eç05 compatlveis com os praticados no mercado. A empl"esa vencedora for<l
declarada habii!ada, porculflH"if integralmente as eJ<>gências do Edital Convocalório, noque se

Comissãode liciIaÇiJo, sito na Rua Mestre Zuc:a, nO. 16- Cenlro, Pcrle:taslCE, no horário de 08:00 às.

refere aos documentos de habilitação. Maiores informações, na sede da Comissio de UCiiaÇào.
silo na Rua Pedro Gomes de Araujo. SlN, Cenlro, na Cidade de Quixetó/CE, de segunda a

12:00 horas. tnformaç5es poóet"ão seroblidasa"'da pelo1e1efone{88)35Sl.1254. Por.eirasICE. 07

sexta-feira, no ho<árôo de OS:OOh as 12;00/1 O\J pelo telefone (as) 3579 - 121.0. Qulxel6/CE, OTi

de abrit de 2017.Alexandre Laurentino Belerril -Pr1lgoeiro.9ficial doMunicipio.

de abril de 2011 VlaUdemirAh."eS Ribeiro - Pregoe Ofici<ll.

.)

.J

D1ÁRIOOFlCIALDO ESTADO

SÉRIE 3 ANO IX N"069

FORTALEZA, 10 DEABRILDE2017

Estado do Ceará. Câmara Municipal de Paralpaba - Aviso de L1cltaçio - Modalidade: Pregão Presencial - TJpo: MeD
NU 2017.04.06.1-C. übjcto da Licitação: aquisiçào de material de consumo destinados a atender as necessidades desta Casa LCgl

Anexo r do edital. O Pregoeiro da Câmara Municipal de Paraipaba comunica aos interessados que fiO dia 25 de Abril de 20 (7 às 10:
,
na saiu das sessõeS da Câmara, localizada u Av. Maria Moreira, 164, Centro, ParaiplIbaJCE, estará recebendo Envelopes de Proposta Comen:ia! "A",
e Habilitação "B" • para o objelo acima cilada. Os interessados fKlderão ler e obler o texlo integr=:o.l do edital no Paço da Câmara Municipal, a pattir
<.la publicaçào deste aviso. no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas c no Sitc do Tribunal ue Contas uos Munícipios. Maiores infonnações
pnderão ser obtidas através do Fone 85
3363.1032. Paraipaba/CE, 07 de Abril de 2017.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeiturll de Qulxeramobim - Aviso de L1cltaçAo - PregA o Presencial NU 07.002/2017 - PPRP. O Pregoeiro do
Município torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 05 de maio de 2017 <ls 08h30min, na sede da Comissão de
Licitações da Prefeitura de Quixeramobim, localizada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, QlIixeramobim-CE, estará realizando

licitação, na modalidade Pregio Prescncial, cujo objeto é:

Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de IDaterial de expediente. para

atender as necessidades da Secretaria de lnfraestruhua deste Município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante
dos Anexos do EditaL o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 08:00h às 12:00h c dus 14:00h as 18:00h e no portal de
licitações: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Max Ronny Pinbeiro - Pregoiro.

*** *** ***
Estado do CearlÍ - Prefeitura de Quixeramobim - Aviso de Licitação - Prgão Presencial N'" 07.001/2017 - PPRP. O Pregoeiro do
Município torna público para conhecimento dos interessados gU1.', no próximo diu 04 de maio de 2017 às Ol:lh30min, na sede da Comissão de
Licilações da Prefeilura de Quixeramobim, localizada ii Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707. Cenlro. QlIixeramobim-CE. estará realizando
licitação. na nwdaJidade Pregão Presencial. cujo objeto 6:

Registro de preço para futuras e eventuais ayuisiçôes de mah.:rial de limpcLa. para atender

as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de"te Municipio. tlld() conforme especificações contidas no Terlllu 1.k Refcrênciu constanle Jos
Anexo" do Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no hon\rio de OH:OOh às 12:00h e das 14:00h as Il:l:OOh e no portal de licilações:

www.tcm.ce.gov.brllicitacoes. Max Ronny Pinheiro - O I1rc"ociro.

*** *** ***
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - Pregão Pn:sendal N" 1004.021
2017. Tipo: Menor Preço por Lote- A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua Padre Zacari<1s.
nU 332 - Ccntro, tel (88) 3443-12l:12, toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presem'ial W 1004.02/2017.
cujo objelo é a fornecimento de lanches

para o Projeto Brincando com o Esporte do Minislerio do Esporte, conforme Con .... cnio N° 035197,20 I b.

scndo a Jasc de disputa de lances no dia 26/04/2017 a par1ir das 10 . 00. O referido Edital podera ser adquirido no endereço "<leima, a IY..u1ir da data desta
publicação. no horário de expediente ao público ou pelo portal do TeM-CE: http://www.tcl11.ce.gov.br/Iicitacocs. Qulxeré/Ce. 10 de Abril de

2017. José Eucimar de Líma - Pregoeiro do Município .

FSC'C12l1031

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Quixeré - Pregão Presencial N" 10.04.0lJ2017 - Tipo: Menor Preço por Lote. A comissào
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Quixeré. localizada na Rua José Gonçalves Ferreira, 1190. Centro. tel (88) 3443 - 1288. torna
público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Presencial nU 10.04.01/21117 cujo objeto i: a contrataçào da prcsta.à()
de serviço" de assessoria jurídica com carga horária mensal mínima de 30 (trinta) horas. jUllto à Câmara Municipal de Quixeré. seluio a fase de disputa
de lanccs no dia 26lQ4i2017 a partir das 08:30. Referido Editul poderú S1.'r (ldquirido a partir d,\ data dcsLa pubJicução, no horiLrio de expediente ao
pllblico das U7:J(J :is 13:00h. no endereço acima cilado. Quix1.'r(' - CE, 10 de Abril de 2017. Erisvllniu de Brito Martins - Presidente da
("umissiio dtO l.icitaçãu.

*** *** ***
l':stado do CearÍl - Prt.feitura Municiplll d1.' Mueambo - Extrato de Contrato - Contrato NU 4130301.2017. Contratank: Prcfl'itura
Municipal de Mucambo. representada pelo seu Seeretúrio(a) de Educação. o 5r(a). Maria Bastos de Brito Lima. Conlratado: Edições iPDH - Grtica,

Editora l: Serviços LTDA, CNPJ: 09.596.757/0001-64, representado por seu representanle legal, o(u) Sr(<I). Vuldésio Lima Paiva. R$ 132.414.00
(1.'ento e lrinla e dois mil quatrocentos e quatorze reais). Objeto: Contmtação de Empresa(s) Espeí.'ializad<l(s) no Fornecimento de Material Didático
para atender a denltlnda de Alunos das Creches c Edulo:ação Infantil do Município dlo: Mucambo, dc acordo ,o01 o T(:nno de Referencia constante do
Anexo I do edital. Prazo: 31112/2017. Modulidnde: Pregão Presenciai n° 413030112017. Fundamentação: Lei nD 8.666193. Data: 07 de Março
de 20t 7.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Ucitação - Tomada de Preço W 206030112017 - St'cretaria de
Finanças. Data de Abcl1ura: 24/04/2017, às 10:00h. Objelo: Contratação de Empresa Especializada na Preslação de Serviço especializados de
consultoría c arrendamento de sistema de informática. para controle de arrecadação municipal, com disponibilidade via web e <lOn<l7Cnamento cm
nuvem compr....cndendo: Sistema d.... Gestão de arrecadaçào Municipal, Sistema de Emissão de Notas Fiscais Elctrônicas c Aplicativo Nola Fúcil para

sistemas operacionais nas plataformas Android e lOS, para atender a Secretaria de Finançtls deste Munícipio, de acordo com o Projeto Básico
l'onstante no Anexo V do Edital. Valor do Edital: RS 20.00. Informaçõcs: Comiss50 de Licita'50, Rua Construtor Gonçalo Vidal. S/N, Centro Fones:
(H8) 3654.1133. Mucambo-CE. 29/03/2017. Francisco Laézio dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***
Estudo do Cará - Prdcitunl "Iunicipal de Irauçuba - Aviso de Licitaç"u - Edital dc Tomada de Preços N .... 2017.03.30.01. i\ Comissào

Cenlml JI;' Licitaçiio da Prefeitura Municip,ll de Irauç.uba comunica aos interessados que far.i. rC.llizar licilaçào em sua sala. na Prcfeitur.l Municipal.
loe:\li7ada na Av, Paulo Bastos. N". 1.370, Centro, ir<Juçuba - CE. as Ot<HOOMTN do dia 26 de ;loril de 2017, Sessão de recebimenlo dos OocuJllentos
de lIabilitllção c PropIlstas para a TOllllldll de Prc'os NU. 2017.03.30.01. liro.Menor Preço, destinada ii contrlltaçàü de Pessoa Juridica para
presl:Jr os serviços de Construção de Melhorias Sanitàrias Domiciliares nas Lllolidadt's Je Sitio Barreiras e Sitio MirandJ. na ZW);l Rural dl'

Município de lrauçuba - CE, de responsabilidade da Secrdaria de Inclusão Social. Desportiva c Cultural. Informa\"õcs pelo tone (HH) 36.'5-11.3.1.

Irauçuba-CE, 06 de abril de 2017. Ângela Maria Duroteu Rodrigues - Presidente da Comissão Central de Licitação.

*** *** ***

