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Esbdo .. Ceani - Piftlttll1l -dII Quixeramoblm - AVfso o.lJdlaçIo .. PraiIO PrltMrlGleI N"
:11. PPRP. o Pregoeiro do M"nicipio toma pUbico para ccnl1ecimerlc:l dOS 'llereUados que", no

plÓ.lcimodia 2$J de JoJhc do 2017 às Côh3Omir\ na sede da  de l..icllações da Prefeitura de

iau.  AI Rua McngeMor Salviano Pifl!/), 707, Cento. OJixera:noblm-CE, dará

I' 1'l1lfl'.oda\'dade Pregão Presencial, wjc olljetoé:regislltl de preços pata M\.nI..
evéI'1ttJaisflqlJgiçOes de materiais grãIicos para as 1 e

. 19des de díYelSaS  desle.

Municf;Jla, Wo conklnna especiticaçôesconlldas no Termo de Referênda CXIi'lS1anfit do6AooJcDa.da

I EdI»l. oq.Jal se encontnl/lspooiveI!lIJ  edma, na I'lc:rinode 06:0011 b 12:OQhe cIas 14:00.
'18:00. noDonlll der: www.tcm.ce.qo'i.bIl1iciIaa:Jes.MaxRorlnYt"ifthetro.O

'1 Estado do  :.: Pref.lwra Mw1í-;;lpill cae Quixenmoblm. eoo RemaJ'le8Cente •
,PresencieJ N- lXl712011  PP. A Prehôlufa MunldpaI de QUbleramotlim. alravé$ do soo

: Pregoeím. rel'enante 00 Pregão Presenciai rf.: 007/2017 • PP,  ê a prostaçloda stlIViço de
I'licença  t.I$O ckI.programa pn a realização de mudança de s.....pof!e papel pa.ra digj\<ll.' dos
 plOYIrientes de- &wrsas secmlalias cklSte Munapio. com Suporte remolo, 

ia(5) empqa(s) remane:samte(sJ: Mi Teenologia.Canéroio e s. de lnbm'tátics lTOÁ-Ef'P.

.para dOI> v;;lCfM ofertados na pI'l)pOSta óe preços.. que ooorrerã lIs 08:30 horas de dia

b.i'Anr.,ab, da lei del.íCifações, Maiores ilei, B81305. JàgUarB, Di'

de Julhode2017. Franci8co Jean Bamlto d80iveira-PresldentJJda CPL

lEstada do Ceará .PrefeiturIM,,"ieJpal de HomonlG. Editalde 2" Convocação ,coneut"soi
Pü!3fico Munjçipal N'" Q0112014. de P1anejamtnto eAdmtntstrar;io, A5ecratiiria

'ce Planejamento .'AdmJnistraÇio. no uso das aírlbU!çOe& que lhe confere o art. 37, U, áa
COflSÚt.ulçâo Feàeral, e-!endo em vista o Reslltado Final do Concurso Público Munielpal n" 001 ,

de 20 de n de 2Ot4"deslinaao ao pl'e.lchimento de cargos de pmvimento eletlvo do

p Eo, Re$Ólve'COf1vocar os candidak:ls, constantes do AneXo ÚfVco, parte

integ.r3nte desta Edita!, 'para comparecerem à 98df!i' ca Secretaria de Planejsnento 6

Al:fmjrisl,-açâo,SÍlliaQa naAWInida PresidanteCastelo 8nJrIco,noS.160, centro, HortzonteICE, a

contar de e dias u1é1s da data desta publicação, rntln/dos da docUmeI'I!açIo exigida conbrme
instruçao normativa 0312015 do reM. Mwta \f>1lúala Nogueíra I.opes  S&crwtãrta de

I Planejainetdo eAdmlnistraçio, Cargo: AQ8nte deAdmiolração. LoCal: MUI'iQpiO de Horírorde

Ca<l8slJOde Reserva. 4-AN-oa14; Jarba$ Michael Frai1as Dam: 7,80. 9-AN-1S45; Jose
00040$ sartosFItho 7,60. 13-AN-1153; Fmnclsoo lury Gomes de $QUH; 7,60. 17AN.1697
Bruno Rebouças deAflTll:!ida- 7.60. 19 -AN.18S7:'Fer.peOliveiratte.SOIJsa; 1,60. Cargo: Que(da,

Muniàplll (MASC).loc<Il: MunlciplQ de HmiZOl'lle. 20 -196 : PedrO Si[wAraujo; 7,ao.

li E.$lado dDCearã I Pl'lIfeitura Munlçlpal de Porteiras -Avi$/) cn LfcltaçJo - 'f..ornada de Preços
n" ZIJ17.17.10.1. Reôllizará a licitação c(Jjo objeto fi a Contratação de empr especia!í.zlld3 em
sef'lt;ÇOG de manutenção prndial WJva. l;Off'eIiva e 8m, índuindo reposição de

jlnsurnos. para atuaçâo nas adiflediçOes pliblic!l5 do Munidpio de POlteirastCE- Alilrtura: 27 os

ijulhO de 2fl17 àS 01l00h. Edital óispo:1(1l1 ii Rua Méstl"eZu:ea!Y'. 16. 00 horárkJ de 08,00 às 12:00"-

IEsdatlIOs; Fone (88)35571254 (R-211J. Pol'teirasJCE, 10 dejulhode 2017 -Metia Edlla
Tavares .la'd.or -Presídente da ComissàoPermanellle de l.ldtayio .CPL

PREFEITURA MUNiCipAL DE MARACANAÚ' CE

T\Jma ptnlIco qt:e requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano d9
Maracarrau  S.M.U, a regulanzaçâo da Ucença de lnstaiação-U, para; construção de
Praça lIx:alilada na Avenida Capitão Vaídemar de Uma, sfn, Bairro Boa VISta, no
Municlpíó de Maracanaú, Estado do Cearã. Foi determinado o CtImpriTOenlo das

exigências contidas nas Normas e Instrucõ&s de Licenciamento da S.M. U.

PREFEITURA M-UNICIPAL DE MARACANAÚ • CE

Torna plllllco que requereu à secretaria de Melo Ai'nblente e Cor;trole Urbano de
Maracanaú. S.M.U, a regularízação da lJcençJI de Instafaçao-U, para construção de
Praça tacallzada na Rua Mestre José da Silva, sifl, Bairro Horto, no Municfpio de
Maracanaó, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimetlto. das exigênCias contidas

nas Normase tns1ruçàes de Ucenciamentoda S.M.U.

.""

o qual enC<lnlra-se na integra na . Sed d<l ComJssâo de Uc:itaçIo, localizada no endereçol
$l.lpracilado,!ooe: 38-3427-7001, no tlorãrio de aleOOimlll1to ao p(lbJiCode 8:OOà$.12:OOh ou no

Sitewwwtem_ce.gov.cItacoes. Boa, _.Jufhode201!Olto.

j

:
Estado do Ctará  Pr61eitt1i'li1 Municipal dQumh. Avlso de LicltaçIo - Tomada dei

Preços Nt' 07.00112017TP; A PrHkIente da CPlàe Barroqulnha

toma pUblico parai

conhecimen1o dos interesllildosque, no prÓllimo ela 27de julho de2017 b 09:00h, na Sadeda
Comissão Permanente de Llcftaçio, locahada na Rua Onze de MaJo, nO 739. centro"

BarroquInha.CE, estará reahando llci1açao na MocIaIídade Tornada de Preços, cujo Objeto é 8/
contratação doS seMços de consultoria e assessoria jur!dlca visando o atendimento e
ento de processos para as Pessoas carentesdo Mutlicipio de Sarroqulnha-CE, de

,interesse da Secretaria doTraballlo, Desenvolvimento Social e Oireitos HU!11aflOS, conforme'l
e:spedficaçóeS dos Anexos do Edital, o qual ;e disponlvet no ertdereço acima, óe
segunda às sextas-leims, noho!'ãrlode08:00hãs 12:OOhéda 14:00/1 às 18:00h. BarfOQUinha--.
CE, 10 dejulho de 2017. Roticléla da Silva MagaIhh$ • Presidente da CPL.

'

12 de julnde 2017 ,ná sala da Comlssê1o Pem1anênl:e de üQlaçà:). Qubr.li!l'llmObim-Ge, 10 de

. lho dd017. Mex Ronnv Pinheiro' Preaoeiro.

unKJiKUI"...........,.'""'_"..... ..... Ji"' .... '--.. ••  ....... ' __ ; .... __ --.-'_.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de c&!caia • Aviso de LicltaÇAo. • Pregão P1'esenclal)
Estado do CeaQ\ - PI'$t9ítura Municipal tt. Porielra!l;  Avi$o d. Julgamento Fas.e da
HabUlttç;lo- TQmooa de Preçl)$"" 2017.oe.12.1.APre5idCflla da CPLda PrefeJl"raMuniCipal
de PcrtelrasICE, no lISO de SiJas atrlbuíções legaiS. .toma pí,brlCO que foflI concluido ojulgamento

das fa$eS de llabllit3ção do Certame o na modalldade TomaM dê Preços n"
2011.08.12.1, sendo o seguinte: Empresa(s) Hatillilada(s} - Projemaq Construções e Serviços
LTOA ME, Agape Serviços EiRELI.- ME, Rorna Cons/ru\oril LIDA. ME. flay Engenharia

Emproondimentos II Serviços EIRELl Teotonio ConstruçÔ8S Cc.nérdo lndu$ilia e SeMços. G7
Constl'ções Serviços e Transporte EIREU - ME, 3R Construções e Empreendimenlos LTDA.
ME, AI.L. Construtora LTOA-ME, PodIUm Empreendimentos EIRa.!- e?p, S &. T Constr e
Locaçôe6 de Mão de Obra EIRELE. Mandonça Col"lslruç5es e Serviços EIRELI • ME, por
wmprimedo integl'al às e"ignclas edí!alicias. Empesa{sJ InabJlitada(s)  Aral40 & Souza
Serviços de Efl9ê'lharia LTDA - ME, por MscumprimenlO ao item 3.2, 15 00 Edttal C()f;vocatórioi:

!V O Belerra Engenoilria • ME, por ;;,ntar declarnÇÕEl:J. de indicação dilS 1rn;;t3laÇôes. do
ap<!relhamenlo e do peSSO:ilI técnico adequados e disponíveis, conocrOêi'lCÍ<l com o Etlital, e de
Que não emprega menor com aiconhecimento de firma entwior II ell.istéfloa do tlotumenlos. o
qual fora recflg\do ne dia 30,'05;2017 ê teve seus reconhecimento de firma no d:a 29I'OO'2017.;
empresas Jose Urias FilMo - ME, ACll$a CoflStruções e Serviços LIDA. ME, flap Conslruçõe.s: e

N° 008l2017--PP. O Pregoeiro Oficial da camara Munidpalde c.ucaia, torna público que às

7,300 dodie 24/01!2017,-na Sala de Reuniões oe Rua Pedre Gomes da Rocha, 622, (:c.oJ,1

CenlJ'o, Caucaia. ceará, receberá ()S docllrnenlos de habilitaÇão 1,1 propostas para os Serviço&['
de locaçao de Q2 (dois) Wll<:uios aulomoteres (sem m e sem combustf<Jel} para a
maoulençãodasaij....ídades legilllativas e administralivliS,junlO aCamara Munir;ípaJ de Caucala.
A dooJmenlaçaO do Edital poderá ser adQuirida junto ao Pregoeiro, no endereço supra. a partir,

da publicação deste AIIt$O. no hOfãtlo de 8:00 .n 12:00hs. Caucala, 1110712017. Ronaldol
Cardoso da SlIvlI'Pragoeil'o otlcial.

!'Estado do C$ará - CârnanI MunIcipal de Caucaia A\flso de ReV4gaç;lio. Pão N" 0(/7r.i!ltt7.\
PP. O Pregoeiro Olicilli da Gamara ifI.tJlopal de Caucaia, no usa de suas atlibuiÇóes legais. tOHJa

põblico pera tor1hoci\tl Cós irlIeressados, que o Pregão Presencíel 00712O7-PP cui<l aberlura
!)$lll marcada par1l as 7:3011 do4ia 1110712017, está REVOGADO tendo em vista 00 não publicação
em Illmpo hábil aas informaçl)Qs no Portai tia! Licitações dos MunlcipiOO. como determina a lnsiNção
Normativa 00412015 do TribUnal de Contas dos MvnldpiOll. MaiOres nt'Offi1aÇÔ€S peio telefone (85)
3342.7344. Cauala- ceará, 10 de julho de 2017. Ronaldo Cal'doso u Silva. Pregoeiro OfIciai.

Empreendimentos LTDA. V3f Construções e SeMços EIRELI • Me, M. L Constfuções e
E'Tlpreendímemoll EIRElI - ME e Eletroport Serviços, Projetas e Const. EIREU - ME, par

óo9SClJrnp....;me.,lQ <tO ilem 3.2.17 óo Editai Convocatório, Por sua VW'. a etn(lresll J 2 ConstruÇões e

Serviços LIDA ME apresentou rastriçâ() r,a compruvaçllo da regllilridadeflscal, aprnsentanda

Pelo prest.lnte 8\liso a em lo ii Lei n" 6.66&'93 1,1 suas a/ler'açôes, a CPl de Barrelra • CE i

eoi"nunk::a aos interessados que realizará no  11f0712017, às 9{)Oh. N!I Rua Lú(;io Tcrres, 622'1

i)unt" a sua çOOJmQf\tação Certidão Nag<tnva de Débitos ES'!8duai$ com validada wncida. sendo

Centro. 8an'eiralCE. aaberlura das pn,;tpOSIas de preçosda Tornada de P!9ços n-06.29.0112017, qlJe

a ela concedido o prazo legal para (eglJlarlZaçãO de documentação, no caso de vir 1.1 te sagrdr

18m por lnaidade oontrataÇao de saviços-de engenharia pa'a lIXIilCUÇIo de manutenção pravenllva e(

 do certame. /lQ\l !emlOSda Lei Comple:neMar rf 12312006. Maiores informações na
Mde da Comissão de licitação ou pelo telefone (88) 3557.1254 PorteirasiCe. 03 dtl j(jlho d.
2017.Maria edna TaviJ;restltll.1r'PJ'BSiàentedaCPL.

conaUva l'W:lS prédios e flOel\03 eIlmIares da Rede MIiricipal de EMioo do Município de B<arreira!Cê. I
lf1brmaçõ&s porlerao ser obtidall noendareço suprarnerv:lonadG, de 5eQU1áa ii sexta.feirO!, de 08" às
12h. B3mlir&'CE, 10 de julho de 2017, Roberta Seralim da Sitva - Presider.le da CPL de Ba.m!ir8.,.--l
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DIÀRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE3 I ANO IXN°l29 I FORTALEZA, 11 DE JULHO DE;W . ,,
4;'1 ,> J

Estado du CC;lní - Prcfeiturll \lunicipal de JuaJ:l'i11l dnorte -,'\vbu l'ootilkação de RecursoAdministrativo- Pregão Eletrônico N° 09/201DUC.

re..,., '

A Pre"oira Ofit"iaL nos tertl1l' d\l dispilM8 no ' _,"o (til an 109. d:l U.j n" t:.6ú(,193 e suas alterações, vêm comunicar aos demais licitantes que aS 5esas: ",,-$!'.;>-' .,

\lano1 AkX:ll1dr de SOUZ1 ' Br"ise! Trampor1<.'.>; <: 1 uta0(:s do,; Vóntlos LTDA. Impetrou recurso admmistrativo contrário à decisão da fase de hab

no Preg:'w Eklr:Jlúl'O ;'\." 09,2() 17.SEDlIC. CIlI(\ obi'",k'  ii r.... gitro d... pr"'ço yisando as futuras e eventual contratação de empresa especializada na pres

. Rall:C';>
' "'" ,

de s('1"\io,:of," de hção de wicu!,)f," para transpork escll!nl" U)S nlun(} do nsin{) fundamental, médio, speriore aulas de cpo.suntO à Secretaria Municia1
de Educaçiío do \1uni.:ipio de Jualeiro do Norte, Cear;,. Fíc;\ ab\?110 o prazo para Impugnação do refendo recurso aos dmals hctlantes, no prazo de 03 (tres)
t.\ins úleis a pnnir da presenl publicação. Juazeiro do "orte/CE. 10 de julho de 2017. Ivete de Sá 8arreto- Pregoelra.

'** *** ***
Estado do Cearil- Prefeitul'a \Iunicipal deJuazeiro do 'orte -Aviso :\otificação de RecuNlo Administrativo- Pregão EletrônJco N" 10/2017-SEDUC.

A Pre-goeira OficiaL nos terIll()s 00 dispOMO no S . do aft. 109, da Lei 11" 8.666/93 e suas alteaçõe, vêm oo.un!car  demajs licitante ue _as empre:
Luiz Carlos \"akntim dos Santos - ME e JR Loc,lçõe,; LIDA - !\IE. 11llpetrOll recurso ndmilllstrahYo coutrano a declsao da ta.se de hablhtaçao 110 Pregao
Elelrúnicu 1\" I O 017-SEDL:C. cujo obj,;:to é o r... gí[ro de pr.:çlh Vi:'\illldo as futuras l.' eYentual contratação de empresa especializada na prestação de
scrvÍ(;os de locaçào de vckul1,s destinados as di\'ersi\$ Secretaria dl) !\-1unídpio de Juazeiro do Norte. Fica aberto o prazo para impugnação do referido
rcçur"o l1.ns dCIIl.li" licitantes. uo prdzo de U3 ltro.,,) dias úteis a parlir ,ti presente publicação. Juauiro do l'\orte/CE, 10 de julho de 2017. Ivete de Sá
Barreto - Pregoeira.

*** *** ***

E:stado do Cellrá - Prefeitura Municipal de Barruqllinha  Aviso de Licitação - Tomada de Preços N" 07.001/1017-TP. A Presidente da CPL de
Barroquinlla wrna público para conhedmen10 do." inkrcssados 'l\1e. nll próxin)(l dia :!7 de julho de 2017 às 09:00h, na Sede da Comissão Permanente de
Li.:ílaçflo. l()c:..t!i/ad" Il<l RU<J (luze de Maio, n" 7::19. Centro. B:..tITOglliuhu-CE, estar realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo Objeto é a
Ç'lmtratnçii.o dus serviços de consultoria e assessori<l.iuridi..:a visando o atendimento e acompanhamento de processos para as pesoas carentes do MuniciplO

de Barroquinha-CE, d", interese da Secretarill do lrbllJho. Desemolvimt'nto Social e Direitos Humanos, conforme especificações dos Anexos do Edital, o
qual ellcontr.e dispolli\eluCl endereço acima, de segunda;Js ext.b-feir. no borlio de ()R:OOh u:> 12:00h e de 14:00h as 18:00h. Barroquinha-CE.I0 de
julho de- 2017, R1JsicJéia da SiI\"ll Magalhiies - Preidente da CPL.

....

-;'1<1< *** ***

Estado do Ceará- Prefeilm'a 'Iunicipal de No\"a Russas. Secl'elaria de Saúde - Extrato Contratual Chamamento Público ND 00112017. A Secretaria

de Saúde. atrn\('s de 5t:U ScrclárlO. Sr. Francisco Félix Melo briJs torna público, o Extrafo dos Instrumentos Contratuais tesultantes do Chamamento
Público N° 00}/2017. CUj<l ObJetll é o Credenci;lmcn!iJ dc pessoa Iisic.:h para a prestação de serviços para atender as demandas da Secretaria de SaUde,

conforme epccitica.;õ ... s C\1l1suntes do anôIJ I. parte inleg.rallte dete processo. Comratados Mês de Junho: Gabrielle Melo de Pinho - Cirurgià Dentista

PSf. Valor {]lobal: RS 21 .!J(){I.OO: babela da Sih a Rosa Xíll:eocs - Enfermeira Plantonista. Valor por Plantão: R$ 200,00; João Rocha Barroso _ Médico
Ginecolosista. \lor (;lobal: RS 35.1%.00: .1oaquim PC"]1õ"ir:l Briltldà0 .'Jew - Cimrgifto Dentista PSF, Valor Global: R$ 21.000,00; Vigência: da data de
<lssinillllril <lt,; 31 dc DczClllbr" de 2(117

Es.tado do Ceará  Prefeitura Municipal de o\:l. RU5sas- SecrClllrbl de Saúde - Extrato Contratual- Chamamento Público N" 003/2017. A Sccretaria
de SaúJt', atrin":;s dt seu SccJ"citio, Sr. Francisco Flix r..ld,) Farias lorna públko o Extrato dos lnst.rwnentos Conuatuais resultantes do Chamamento
Público 1\" OOJi2017. cujo objcto é o Credcnciamcnlc. (h:: peS(li:1$ físi;.:a,; para a prestação de serviços para atender as demandas da Secretaria de Saúde,
wnfonllc cspc<.:iticaçucs cunsI<l1ltcs do ancxo I. pari.: ilHl.:grant..: J":I;; pru.,;..:sso. Conlratados Mês de Junho: Hilo Melo Salc$ - Mcdico Plantonista (semana
e tinal de semana), Valor por Plantão: R$ 1 .200,00 (tillal de semana) ;: RS 1.000,00 (semana); Sabrina da Costa Viana - Fisioterapeuta, Valor Global: R$
14.'700.00: Fai:liob Melo MM.J.uita - Terapeuta Ocupacional, Valor Glo(-lal: R$ l4.700,{)(}; Mana do Canno Mendonça Silva - Bioquímica, Valor Global: R$
16.800.00: Pauln \1cndc d..:: Souza Martins - Medico Urologista. Valor Global: R$ 24.500.00. Vigência: da data dc assinatura até 31 de Dezembro dc 2017,
*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PIEFE[TURA !\'ru:\"ICIP.\L DE G[!\T:Ro\L SAMPAIO - AVISO DE LICITAÇÃO _ PREGÃO PRESENCIAL N0

2617.07.05.01 - A Comissiiú de Pregão de Lil'itl1\'ão da Preteimra .V11111i('ipal de Genel'al Sampaio-CE, localizada à Av. José Severino Filho, N" 257, Centro,
toma público que se encontra:i disposição dos intercssa,ks o Edil.:ll do Pregão Presencial N" 2017.07.05.01, que realizar.se-á no dia 24 de Julho de 2017.
às 09h30min. dcstinado à Aquisição de material de c1.pedien1e e permanente !)ara atender as necessidades das dh'ersas Secretárias do Municipio de
General Sampaio-CE. conforme especificações n) Anc,'o 1 deste I:diwl. a partir da data desta Publicação, no horário de expediente ao público das OSh às
l2h. General Sampaio-CE. 10 de Julho de 2017. Francisco Arlc:r Pert'ira de Oliveira - Pregoeiro.

"'** *** ***

J..\IACÊDü S.A. - COMÉRCIO. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - CNPJ n" 07.276.991/0001_89 _ NIRE 23300006551, ASSElIIBLEIA
GERAL EXTRAORDIr\ÁRIA - EDITAL DE CO:,\VOCAÇ,\O - Ficam con\"Ocados os senhores acionistas desta Companhia, para rewlirern-se em
assembleia geral ordinária. a qual será realizada, 1)(> dia 21 de julho de 2017,;ls 10:00 horas, na sede social situada na Rua Benedito Mucêdo n° 79, 7" andar,
Cais do Porto, em fortaleza. Ceara. CEP 60 HiO-l,lOO. a fim de deliberarem obre a seguinte ordem do dia: (a) - Discussão e deliberação sobre as Demonstrações
Financeiras do c'(en;kio findo cm 31 de dezembru de 1016: (b) - Aprovaçii.o da destinação do resultado do referido exercício; (c)  Outros assuntos inerentes
às mlllrias a'inla_ Fonale:Z<l, C'E, 05 d julho de ()I i. l;r:obel1o Proent; de :\facêdo _ Presidente do Conselho de Administração.

Estado do Cean'i - Prefeitura Municipal de Eusébio - .\\-iso de Ucit:.u;ão - Pl'egiio Eletrunico/Regisrro de Preços N° 41.2017.06.28.0001. A Prefeitura
\IunicipaJ de Fll,,bio, por sell Pregoóro Pti,:iaL torna público que' n:,tlizar-;;e-á licitação na modalidade pregão eletrônico. cujo objeto é a contratação de
empreil especializadJ p3T3 ii ,1guisição de Material e instrumelltos odOlltológ.icos. pm'a a Secretaria de Saúde, deste Município. com o iJÚcío de acolhimemo
das propostas dil! II de JuJlw d Oll. bernml dlS propostas di" 4dl' .illlho dt'1017. às 09:00 horas de Braília, inicio da sessão àe disputa de preços dia
:!4 de julhn de 2017. ih 10:00 hOr::l8 d 8rasilin. O <:ult31 poderá Si:l' ild'luirido.no oC'ndereço e1etrônico www.lidtacoes-e.com,bre www.tcm.ce.gov.br,apartir
da data desta pllbhl.:açi'io. :'vliliol'(':' II1fonna"ões <ltrave:, d,) ('-Ill.lil t'plcu.,bIO,{/'hotl11ai1.(;(lm. Eusébio-CE. 07 dt' julho de 2017. À Pregoeira.
*** *** ***
Estado do Ce:lfll - Prefeitura de QuiXt'ramohim - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N" 009/2017 _ PPRP. O Pregoeiro do Município toma
públlCO para conhecimento d() interessados que. no próximo ,lif\ 26 d", Julhú de 2017 às 08h30min. na sede da Comissão de Licitações da Prefeitura de

Quixeramobim. localizada ii Rlla Monsenhor Sahiano Pinw, i07. Centl'O. Quixeramobim-CE, estará realizando licitação. na modalidade Pregão Presencial,
CIl[) oieto é: regitro de pre-;o, pm'a futur:ls e ,;:ventU:lh llquisiçõe:.: de materiai" gráfico parallleuder as necessidades de diversas Secretaria... deste Municipio,
tudo conforme "'spe'ifkaçõcs contidas no Termo de Rcf...r(}ncia COllStante dos Anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima. no horário
de O&:OOh as 12OOh e das 14:()O às 18:00 e no portal de licitações: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.MaxRonnyPinheiro.OPregoeiro.
*** *fi" *"',.

Estad d.o Ceará -.Pr.efeitura .\lu.nidP.al de "'lauriti -.,vis .de Lidtaçã.o - Pregão n" 2017.07.07.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de
M<lUl"lh(C E. toma, pubhco que el'il real:.mdo certame ltCltatono 1):1 lTlod:..thdade Pregão nO 2017.07.07.1, do tipo Presencial, cujo objeto é a contrataçào
de Sef\'I'O$ funeranos destlnados as famlhas em t:sladu de vulllcmbilid,lde so<.'ial do Município de Maurili/CE por intermédio da Sel.'l'etaria de Assistência
S,ocial. .conforlllecspe-cic.;lçõrs <.:ontidas noEJital Con"-o<'::ltório. Abt'11ura: 24 ut' julho de 2017, às 09:00 (nve) horas. MaioftlS informações na sede da
rnT  ••   A .. _."' n.,••• r,._,J_ 1:.: ("..• _I." ,f •• ,,_:.,I(T;  'hr.,'''' "Q./lfl ,\ 11.(\/\ I." lU.......:..;Jrt: fI'!".Ia : .. llo.Iü .,RI'!" U ..... Al" ..... n: ...II..
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