IL-Ii,.i-lfira, 29 de maio de 2018
HKS! LTADO HE HABILITAÇÃO
< OM O H R f \ r r \A V CT-OOl/lOIS-SFOB/PMI'

j, Saudt dj Família - \ASF médicos CípccudisUM em ulna.\snnografij
e cardiologia, farmacêutico, enfermeiro e medico paia pieslarem
serviços em regime de plaJitocs ( l ' '11,1 um- n, hioipital de Pequeno
Porte SAo Fran^ism. em nrlude da necessidade da administração em
contratar oi sen nus pievistiu IIP c i éden ciam e m u. e lei conipaic-citlo
ptolíssionaií suficientes para suprif B demanda apresentada pela
Sccictana de Sjude. foi i e aluada a ni.il,-. L da doeumenTac^o
aprese-nlada Segue a relação Profissional Habilitado Profissional
Medico Kpecialisla cm Ultnissoiiogralia Ordem de Classificação ill Nome - Rian de Andrade Rjm.u Laccida. Piodssional - Medico
! ,|ittiJn[.i viii I lirjinuii^iatla. Dará-21.'(li/201 ft. Horário- II Ollh
fica alieno n prari> leeuisal na forma da l ei eneonuando-st os auioi^
disponíveis as paitcs na d.il.i desta piibht_avàu

Ki.snll.ulu de Jillgajtiento da Fasu de
• 111 l ONl OHHF.NCIA PLiBUCA N" CP-U(I'.'2<'IX•>I.OB:PW •
- - i . Permanente de Licitação da Prefeitura
:• íVin.uma torna público o RíiUllado do Juli;jnien!,. da
.. • , 1'ul.li.j N" CP-(liUi.'fllX - SFOH/PMP. da seguinte
i . . . . , l \ i r i t L S A S HABILITADAS BORtiES CONSTRUÇÕES
i l OMF.K<IO E1RF,L1, CONSTRUTORA F XI TO
i I I 1 A - l l'l> AHKAV CONSTRUÇÕES. SERVIÇOS F VIA'l OS l
l i K \ (lis e IR!'l i e MAMblAL - CONSTRUÇÕES F.
-í l \s l (RH l - M!', «tenderam integralmente as etigènci.ls
tiliUliudi
l MI-Rl SÃS
INABILITADAS.
ÇONSTIU,'TORA
SANTA FIE M'KI7 H DA - FHP. por não alcndimento das cMuèncwt
- !<jn. -l l l. 4 fi 6 c parágrafo 3" do item í nulo edital
CONSTRUÇÕES, COMFRCIO f. SKRVIC.es I.TOA
• ... .1 ,,i .ileiuimienui ibi CMfcnciJS umsUntcs nos itens 4 i X 4 f. h e
.Mui V \ CONSTRUÇÕES LTDA. por não ler
• .•,-iicia do ílem 2J \ti do edital AUaie* dcsla
i . .1 .••' •!•' |ir,i.-'i icíursal de acordo com arl lilt. inciso l
•ni,. i "a" .l.i ILI leiler.il Xof,h''l3 E suas aJlemõcs Maiores
iiirmm-icà.. .Ki.i-.-.d.i t(mc'(KK) 34 "i-l 2K" dai 07.ui às M íl> horas
!i.hiui!i. i.mi.iugmail com
' Poli i e lama-C F 2* di maio de 201*.
KI.USON WII.TON RODRIGI.ÍFS Pf.RHRA
Presidente da ( PI

i ' l f l l I . I i n < \L DL REDENÇÃO
UI..SO DF LICITAÇÃO
( UM O K H t N C I A V IOIII.U5.09.U04/SKP

PKI-JEITURA MUNICIP-M.
DL SÃO GO\'ÇAI O DO AMARANTE
AVISO nt; LICITAÇÃO
fjRINCORHFNrl \r \" Í018.n5.:i 001

A Comissão Penti.inenli; de l MU..HJ d.i Preleitura Municipal
de São (ionçalo do Amaiante locaTirjda na Rua fvcic 'McnriLir-i. n'
3 2<l Cemro. toma pulilito cjuc s-1 eneunlirt .1 disposicào dos mlereísjdíi^
o Kdilal de Cuneunência IMhlica N" 2UI« H* -l «<JI eujo obieto c
construção da Rodovia do Conionui l tule ligandn as Rodovias CE 42."
eCEnUÍ no Município de São fion^alo dn Amardiite-CF. que icJn-use-ano diadS dc|ulhode 2'HH ás KMIOhs Refcndo Fdiial poderá ser
adqutndo no endereço acima a partir da d.^Li desta publicação no
hiii-jru' de expediente ao público das "H mi ns I2'0li hb

F\1R\TO DE CONTRATO
n.Vt \ AKALJO LJMiARIS
Prugovin

., • •

Í>KI-I( Fll K-\I PF SM ITRh
»l s-n.TARO DE JCLGAMENTO
( MFRKNr IAMKNTO N' M1T.I1.21.0WÍ.
1 l'iLi.'iinr.i Municipal de Salitre, atiaves da Comisviu de
l >oi:ie:io tornai publico, o Ruultado da Habilitação do bdiuil de
i ,,,1,,'iui.imenlu n" JI>I5 IÍÍ?(K)IS, cujo ohjcto c o crcden e lamento
•
liMiinii.il-. ria área de caudc para a prestação de serviços de
nedico ".'. l :-..i.ii[.- Básicas de Saúde [UBS'S|- enfermeiKi nas
.. Saude (i;BS'S). pontos de apnin daíUmdadcç
, i.. iui Unidades Básicas de S.nnl, dentitta pai.i .
l - n l r , , de l-.ii.tialidjdn, Odont.ilHgitai - CEO. medico pediatra
,. . ,.i|.-nr,i.
assistenlf
social.
nutnciooitta.
V i i-.liiej.lnr íiflt-o c KincLiiki^ijrj [1.U.I u Nmlai de Aptiio
, -ul,. ilude sei \'tnTicado no endereço eletrõnieo

AVISO DF. LICITAÇÃO
PRMÍAO PRKStVCIAL !S° IJÍZU1S - SF.FIN
Cumissío de Licitação Data de Abertura l3'(ln/2IHX. aí (1%
DHJFIO t nntrauçâo db mstiEuição para prestação de serviços
bancánns Valor do Edual Cfrniuno Modalidade Picsao Presencial
N"ULÍ/2I!IK- SF.FIN REFORMAÇÕES Sitc i«iw soorjl cc go\.
IACF.SSF - I ÍCITAÇÍ1FS) c i Bua V.nato de Medeiros N" l.250, 4'
andai. F.mes |MX> if.77-1 l 4 ' e I2Í4
'

AVISO DE LICITAÇÃO
PMF.GÃO H.KTKÕM( O VWM1B- SEfOMI' IBB 7Z1Sf,JI - SHP
Comissão de Licitação Pata de Abeitura \2ilVuHHX. às INh
OKIIT(> Registro de Preço para Futuios í Fvttiluais Aquisições
de matcnaií pau manutenção de*ius e placas do Município de
Subia! lendo como base os ilen< tumiantes da Tabela SEINFRA
24 ou 24 l l^om desontiac.iul t Libela SINAPI il3.-2(.UIi Valot do
Edital Gratuito Modalidade PicgiUt Flctrõ.nco (SRP) N"
000/Jll l í - SEtOMP IÒB 721563) [VFOBMAÇÕES Sile
www sobral ee goi ur. IACESSE - LICITACÕLS) e j HM Vinauí
de Mcdeuns, N" l >5<l. 4" andar Fones <HK) 1677-IIÍ7 e
Snhial-CI. JM de maio de IDI»
HICXRDO BAHHOSO CASTCLO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PKHSKNCIAL N" 12/JOlS - SMS -SKP
(omissão de Licitiçlo Pala de Abemiu l l/dwaillll, as l ti,
OBJh'(O Registro de Preto para hituras e h ventilais Seni^ys di
locação de equipamcmi"! e aecisoins hospitalaiet. com
manutenção pre\eno\ e concti^a decimados aos paei^nlcs
arendidos peUi piufri.irn.i ite lnleni3Síi,i Domiciliai, limdadc Mis w
de Saúde e ao Serviço de Atendimento \lo\el de Urgência
CiAMCl Modalidade Pregão Presencial (SRP) N" d l 2 J t J l » SMS
Valor do Edital
Gratuito
INFORMAÇÕES
Sitcww w snhial cê gtn br. (ACFiSSE - LICITAÇÕES) e J RM Vinalo
de Mrdcirrw. N* l Jío -l" andai Fones I.HK) 1677-11*7 e
Sobial-CF.. 2R di maio d, KM x
Hll ARDO BARROSO r A N n - I O R H A N C O
i $v\e html.

S.-bral-CE. 28 de maio de 2018
HICARDO BARROSO CASTELO BRANCO

CRFFFITTR.A MUNICIPAL Dl l U \O BF RKVOGACÃO

Salitre-CF. 2* de mai.i de 2HI*
ANTÓNIO ERJVtLTO DE LIMA CARVALHO
Presidente da Comissão riè l.icilncjr,

\e ,la Comusãn Permanente de Licitação da
•
...!. knlenvío-CE toma púbhcopars conhecimento
. iit •i.ilurira Lic.iuc.an na Mortalidade Concoirêticia
•,,• li i P.IM líi-MuLo de Prcçoi, nimbado soh o N r
WI1.S1ANK SDARtb DÍÍ OLIVEIRA
:"IN()<IM.«U4/SRP enlêno de lulgamcnm Menor Preço (ilnhal
Presidente da CPL
l.nd.i -oníi, OhM» j Selcção de Melhui Proposta para Resistiu de
IV,LI, visando l iiiurv. e hventuais (.'oiitralaçòes de semi," de
1'lil'l l 111'RA MUNICIPAL DE SOBRAL
LMI;. iili.in.i i'.iiri :eeii|>ei,ican de estiadas tiemais. dcsobsuutão dt
AVISO DF. LICITAÇÃO
. i- (iuvio de estradas, hmpcra de bueiros. limpeza
1'RF.tiAO Kl ETROMCO N" "SílOIS - SMS - SRP
•.^IIIIMJVJO de fteio fu> e reposição de pavimentação no
.!,,> .. ««.i ,ii- l'. ,k'ii, i,i-(T A Scssio seu ícahrada ai li«ti do du u:
'.
i-i Sala da Comissão situada a Rua ( aprtào leli\' (\nirn.
Redeneão-CF.
l>oeiuilcntacão
dulí
tdital
Centtal
de LicitaçõesA Data
de AuerlUiH.
de junho de 2010. os DWh
- Hnrann de Hrasiha OBIETO Rcgistio du Preços parj Futuras c
,•.•,!.•.; ::-r .ijflinndo no endereço acima mencionado, no
l^entuais Aquisições de malciiais hidráulicos e hidnxsaniljiioa
l
,
-.1(1 c • na seguinte Sino Virtual
destinados a manutenção ludraulica de Iodas us unidades de uudc
.• *\- n-iu e,J /<". *i: licu.ic«H-s Mais informações no endereço citada
vinculadas á Secretaria Municipal da Saúde de Sobral-CF
Modalidade PÍCKJO Elelròme,. (SRP) N" IMS.'20IS - SMS Valoi du.
Kedcncao-Cr: Zfl de mun de 201*
F.dilal (iiaruim INFORMAÇÕES Si te www sobral cê gov br
SARA WANIA DE MENEZES PEDROSA
, AfESSi - SrRVICOSI ICITAÇÔES) c á Rua Vmato de Medciios,
l'RI-.!->Tn R V MUNICIPAL IJ E SABOKIÇO
N" l 25H 4" AruLn Fone. {««l ;f.77-ll^7 e 1154

,.-n ! • i l;7il l *-().?. cuioobieto c a contratação de
, premir serviços de impicsnos grificoí parj
.,.„., b J:u Diversas Secretariai dn Municiou) de
. .
.ii.iiii,'- Secreta™ Mumcip.il de Saúde Secretaria de
,1.11 , becrelana de lulucacao Contratada Cenun Sul
ncrcio > Penicos F.1REI.I. mscma no CNP) soh n"
, . - v . . 1 , 1 1 1 - . ; com icdc na Riu José de Alencar n" '«: Bairro l i^fim l num - Iguatu - CE CEP íJ iOO-.Wi representada
Pereira de Ohvíua, de R G n" :u05U]<U7u04n SSP>( t- .
.
144.' - . - r . " < .nitrato N" IOOÍ ltI/IDll-02 <&»ru»ri» de
S,iwL'i H^ l')S'lf)'i 7d (Cenlo e mivtnta c oito mil novcccnUis e
•• ^ setenta ccnuvosl paia o Lírtc l Contrita V
. (Setieuru de Educaçãol Ri Xí 275.0U (Oiieuu e
l n,i MH..-. ,j setenta c cmcii IÇAIS) pjia o l.ole II Contrauda
h. riil.iindiu e Serviço! LTDA, mscnla no CNP) sob n"
H-Si eom sede na Rui Frei Maicelino n" .11(7 - Bairni
. . i .,i. io.Mi; - 1-nn.ilera - CE. CF.P' 6U.43l-IMt4 tcpresemada pnr
s Jiiv-, Inui Almeida Cusludio. mstnto no CPF n"
•
( muial» N' lU-Kll.l/ZDIK-W (Secretaria de
. . : iu7j 100,00 (Setenta e lrl« mil e trczcnui nu))
para . • IciL III LJ.-i Vijíáiu-ia Até í l de de zimbro de 201X Assinam
i/.
V,L.L C budia de Oliveira Sousa - Sccreuru de
Xht-s de Bulo Pereira - Secretaria de Educação e
!. lil.in.i \lw, 'MniKfuurquiv Secreliiií de Aisisiência Social
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PREGÃO PHKSUNCIAI ,v ri.uui'101» PPkP
A Pregoeira da Prefalura Municipal de Taui - CF iniiu
público paia conhecimento dos mteivssados que, a hcitaçâUde Pregjn
Prcicneial N" II OI>:.ÍOIH - PPRP eii|o objcl» é o Rcgistio Kc Ptcci"
vibimdo l,'1,11.1 c eventual ,n|iiisi s .iii de ycnciu: dlimeliticios. ,! ^ini.,,1,,,
atendei as demandai do CAPS II. CAPS AD t SAMU, de mtcitiSv da
Veniana de Saude do,Município de, Taui-CF., toi rciogado por
determinação da .tutondadc supeiior nos teimos do àrt. 41 da Lei
Federa! n" N (iíiiwWj para a iclbrmolaçio e aiusic do objetfi
l.iiij-CF. -IN de rnajo de .MllX
GABRIFI.A I)AN'IAS DF GOIS

['Ri iirn > \I :K ;I'M í)

j 01 \O I)H LICITAÇÃO

t n\ ORRFVÍ IA «TBLICA N' 1018.05.2*01
A Prefeitura Municipal de Tcruçuocj-CE. Lumunica
mlcie«ados que no proiimo dia 3!l de Junho de 201(1, as (lOhOO
estará abrindo hciuçín na modalidade CcMicorréiicn Pública
JUIK u* 24-nl cujo nr)|eio é a eontrjtitáo paM pics.Uiçao de svn'i
de ii..ili/.iv;i" da _'" etapa do sistema de abasteiimento de agua
localidade de Ingá. Macacos e (.'ayrina. junto ao Município
Tcjuçuraii - Cl: O ediuil cornpleiii estará a dllpeciçia nos dias út
após esta publicarão n* horano de. nílh'lli:nin as Mlijlhinn
i-inJiiitn da 1'reieituia Municipal do Tejinuoea a Itua Mjm
Hodrigncs Teiveira, 4H" - Cíntrn - Tciuçuoca-Ce - CEP (-2 Mii- r.me;>'J'- («íl j?23.|lírt
l

Tejuçuoci-CF,. 21 de maio di :iilK
LOI'RENCO SILVA ABREU
Ptrtidtnií da CPL

PRI-TIÍITURA MIINICIPAI OF TIANGIJA
A\ISO DF. LICITAÇÃO
PREGÃO PRF.SF.,\CIAL N" 9/í<)[8-SK\nM-SKP
A ViilnluiTi Municipal de TiaJigu.l eonlgnica .nii
mlcrcssaJos que estará [ewucndo até aã (IShíllnun do iffa U de
Junho de 2UIN. ria sala de icuniões da CumisiJO de LieitjcJo. ,iui a
Av. Moisés Mona n" 78Í - Bairro Planalto - Tianjiia-Ch, a proposta
de preçoí e a diieumenlafàr) de haliihlaeil" para o Preirão Preseiieial
n" IN.^UlS-SElADM-SRB • Rejiism- de Pré,,™ para tiitunj t
evennuis aquisições de malerial de higiene e limpeza declinados ii
duersjs Sccretaiias do Municifjiii de firingua O I-dital podeiJ sei
nbudo junUi ao Pregoeno. no eridereço tupiaeitado nos diai utefs. da'
«hás l-Ih e no sitc wwwicin et govbrilu.iun.tn.->
riam-un-CF. J« de maio de 2IU*
CARLOS ALEXANDRE A DL VASCONCELOS

I'KNI.m:RA MI-MCIPAI DF VIÇOSA DO CEARA
RKSLLTARO DE JULGAMENTO
TOMADA HF PREÇOS N" TP IM/IOIS-SRINFHA
Cujo obicli' é J pj\'inicnl.ie.1o em pedra tosca de uns nu baimi
Laranjeiras do Município de Viçosa, do Ceiim-IT IMniH-U ^
Cunussào Permanente de l icilaçáo comunica*aos interessados o
resultado da analise d* Propostas da seguinte forma empresa
classificada MHF Kngenhana e Scrviçgs KlrlKI.I e Dcsclassificadas
CNT - Coostiinora NovaTerta F.lkH.I. Simcs Conttni(õcs KIRfl.l c
J ( de Anular Fln^enhaiia e (.unstmeões Desta forma tiea alieno L'
pra/,0 iiícureal pu;viíto no Ait 1W meisu L alínea "b" da Lti de
Ln-ir^mi vigente Os moU">, esLu in a diiplisição dus mlcieisados
nos dias ulcií apôs eiUi publieaçàn nos silci »\vn tem cê novbl/tcemuniciuiub. uwn.nui.ia ec gov bnlieiUeocs e no horjfio de 08 iiO ai
l ' uni, L dJ-s I400h Js ITIllHis. na Rua José Siqueira n'' 3W. Centro
Vivosa do Ceam-C.H. 2» de maio de .1CIS
FRANCISCO SI-K<.ÍIU MIARES GADELHA
Presiduiti di CPL

Diwumenm assinado disitalmenlc eDnfomie MP n" 2 2W-2 de I4-1K/200L, quefnsului
" .
i( l l ... .
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l M:idd dn Coará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tejuçuoca-CE, comunica aos interessados que no
próximo dia 28 de Junho de 201 H, às09hOOmin, eslará abrindo licitação na modalidade Concorrência Pública N" 2018.05.24-01, cujo objeto c a contratação
paru prestação de serviços de realização da 2" etapa do sistema de abastecimento de água da localidade de Ingá, Macacos e Catarina, junto ao Município de
li-|ucuoc;i - C'K O edital completo estará à disposição nos dias úleis após esta publicação no horário de OíihOOmin às 11h30min no endereço da Prefeitura
Municipal de Tejuçuoca à Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 33-23-1156. 29 de maio de
Zlllfí. Presidente da CPL - Lourcnco Silva Abreu.
F.stado dn Ceará- Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria de Administração - Aviso de Lieilação - Pregão Presencial N° 09/2018-SEADMSRP. A Prefeitura Municipal de Tianguá comunica aos interessados que estará recebendo ate às 08h30min do dia 12 de Junho de 2018. na sala de reuniões
dii Comissão de Licftação, sito ã Av. Moisés Moita n" 7X5 Bairro Planalto l languá-CK. a proposta de preços e a documentação de habilitação para o
Pregão Presenciahi"09/20í8-SEADM-SRP - Registro de Preços para futuras c eventuais aquisições de material de higiene e limpeza destinados a diversas
Secretarias do Município de Tianguá. O Edital poderá ser obtido junto ao Pregoeiro, no endereço supracitado nos dias útevs, das 8h às 14h e no site: www.
tem ee.gov.br/lieitacoes. TÍanguá-CE, 28 de Maio de 2(118. Carlos Alexandre A. de Vasconcelos - Pregoeiro.
Kstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Concorrência Pública N". 2018.05.28.01. A-Comi|sào Permanente de Licitação do Município de
Oròs-Cc toma público, para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 2X de junho de 2018, às 08:00 horas, na sede da Comissão Permanente
de Licitação, localizada, na Praça Anastácio Maia, n" 40. Centro, Orós-Ce, estará realizando licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo menor
preço, com fins à contratação da prestação de serviços de obra de recuperação de estradas vicinais do Município de Orós/Ce, tudo conforme especificações
em anexos, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, localizada na Praça Anastácio Maia, n° 40, ceniro, Orós-Ce, no horário,
.s-, l ' no]] Orós /CE, 28 de maio de 2018. José Kleriston Medeiros Monte Júnior, Presidente da Comissão de Licitação.
Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Palhano - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Palhano-CE, comunica aos i/itfícssados
próximo dirt 14 de junho de 2018, às 09hOOmin, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços n". 2018.05.23.0 C, cujo objeto t a2tontfataÇ9T> para
prusiaçàti (ie serviços de engenharia de pavimentação em pedra tosca na Rua 13 de Maio, conforme oProjeto Básico, junto ao Municípiou*Jialhano- CE. O
edital completo estará ã disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de ORhOOmin às 12hOOmin no endereço da Prefeitura MunÒMpaj dç.Palba«e à A v. Possidõnio Barreto. 330. Centro- Palhano-CK. CEP: 62910-000. 29 de Maio de 2018. Presidente da Comissão Permanente de Pijciiaçã» --BÇpr|a
Maria Mateus.
AVISO DF. PUBLICAÇÃO - ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - AVISO DE LICITAÇÃO - A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Icó, localizada na Rua Francisco Maciel, 2194, Centro, comunica aos interessados que no dia 28 de Junho de 2018, às 14:00
horas, abrirá licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA N." 22.01/2018-CP, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para
execução das <thras*de Construção de Abatedouro Publico, na rodovia CE 282, Distrito de Lima campos, no Município de Icó/CE, conforme projeto
em anexo. () cdiiírt poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de expediente ao público ou pelo partal do TCF.-CE: htlp://
www.tcc.cc.gov.br/licitacocs. Icó-CE, 28 de Maio de 2018. Cláudio Ferreira dos Santos Presidente da CPL.
t
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Nova Russas. A Comissão de Licitação torna público que a partir das ,11:00 horas do dia 29 de Maio de 2018
ehtará disponível para o Cadastramcnto das Propostas de Preços referentes ao Pregão EIctrônico N" ST-PEtt04/18, cujo objeto é a locação de veículos para
atender as necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social deste Município. Data de Abertura das Propostas: 12.06.2018 das 09:00 às 10:00
lioras (Horário de Brasilía-DF). Data da Disputa de Preços: 12.06.2018 às 10:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis,
das 08:00 ás 14:00 horas, na Rua Pç. Francisco Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE, ou atravcs do site www.hlt.org.br. Nova Russas, 29.05.2018. Paulo
Sérgio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.
ESTADO DO CE ARA-PREFEITURA MUNICIPAJrDE ITAREMA - AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL-SRP- N" 035/2018S - A Prefeitura Municipal de Itarema-CE, através da Secretaria de Saúde comunica aos interessados que no próximo dia 13 de Junho de 2018, às 09h,
eslará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial-S RP N q 035/2018-S, cujo Objeto é o Registro de Preços para-Aquisição de Medicamentos e
material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Itarema-CE. O Edital completo estará à disposição
nos dias úteis após esta Publicação, no horário de 08h às l Ih30min, no endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima, N" 48, Centro, Itarema-CE,
ou no Site: www.tce.ce.gov.br/licilacoes. Itarema-CE, 25 de Maio de 2018. Francisca Neuza da Cunha Martíne/, - Pregoeira.
ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREG1ÃO DE ACARAÚ - CPSMA - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N" 016/201K - Objeto: Contratação dos serviços de consultas de otorrinolaringologiae exames laringoscopiapara atendimento dos
pucienles atendidos pela Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrrcgião de Acaraú. Credenciamento
e Recebimento das Propostas Escritas: dia 13/06/2018, às 141i30min. Local: Sala da CPL sito ã R. José Otacílio M. Rocha, N" 13, Campo de Aviação. O
'
• . i : i p k ' U i piHlrr.i M.T .inquirido na Sfdc iln ( H N M M V I U i i i i no 1'nrtiil ilo TC1' \vww__[_ ( ;tn i-ç !_M\n licitações, no horário de 08h àfi l ?h, tu», ih
após esta Publicação. Acaraú-CE, 28 de Maio de 2018. O Pregoeiro.
ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SALDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - CPSMA - AVISO DE LICITAÇÃO PKF.GÃO PRESENCIAL N" 015/2018 - Ohjeto: Contratação dos serviços de consultas de gaslroenlerologia para atendimento dos pacientes atendidos
pela Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantida pelo Consórcio Público de Saúde da Micròrregiãr) de Acaraú. Credenciamento c Recebimento
das Propostas Escritas será em: Dia 13/06/2018, às 10h30min. Local: Sala da CPL si to à R. José Otacílio M. Rocha, N" 13, Campo de Aviação. O Hdital
completo poderá ser adquirido na Sede do Consórcio ou no Portal doTCE: www.tcm.ee.gov.br/licitacoes. no horário de 08h às 12h, nos dias úleis após esta
publicação Acaraú-CE, 28 de Maio de 2018. O Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Termo de Ratificação. O Sr. Secretário de Agricultura do Cedro, Manoel Bezerra Filho no* uso de
suas atribuições legais, c de acordo com o que determiKS o artigo 26 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente
processo administrativo de dispensa de licitação n" 0205.01 /2018-03, vem Ratificar a declaração de dispensa de licitação, para a contratação 4a prestação
de serviço de consultorias para atividade da bovinocultura de leite, avicultura, bovinocultura, caprínocultura, piscicultura*c apicultura, junto Secretaria de
Agricultura do Município de Cedro/CE, determinando que se proceda a publicação do devido cxtrato. Cedro-CE, 23 de maio de 2018. Manoel Be/erra
Filho - Secretário de Agricultura.
*** ***

Fstado do Ceará — Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Jaguaribe - Aviso de Adiamento de Licitação. A Comissão de Licitação torna público que
foi adiada a licitação na modalidade Pregão Presencial N" 05.16.001/2018, referente à contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil. junto
LIO SAAE de Jaguaribe-CE, que ia ser realizada no dia 04/06/2018 às 08:3()h. O motivo do adiamento são alterações feitas nas especificações nos itens do

