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Kslado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ahaiara - Extraio de Contraio —Concorrência V 2IH7.0J.O-J.I (\iruw." <i ^tfHlJSfpHo de Abaiara, através da
Secretaria Municipal de Educação e a empresa S N dos Santos - MF. Objetn Contratação de empresa para execuiptoUeXeiviçiis riu fr-unsporte Fscolar da
Rede 1'úhbca de l-nsino do Município de Ahaiaríi<X'h. conforme cspecilicaçòes confiantes no l.dital CoiHocaUwi^Valnr 1'olal do Contra tíj. líS fiSft 02U.I>(>
(oitocentos c cinquenta e seis mil vinte reais c ie-senl:i Lcnt.noM. Vigência Contratual. 12 (do/e) niescsjTíiíJíiiatários. ( icem Néliíla Alves Caldas e
Stertfeisoit Nobrcga dos Santos. Data de Assinarui.i do Contraio; IS de Viam de 201 í.
23, P

Lslado do Ceará - Câmara Municipal de Fortim - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão PeSranerfle? de Licil,rç,io da (Ttíiwir.i Municipal
de. Fortim torna público que se encontra ã disposição dos interessados o Edital da 'Imunda dv Preços n" Oi(2/20l7 rcleu-ue ,i > nntraiafao de empresa
especiali/iida na prestação de serviços de consultoria cm controle interno da C amara Municipal de Fortim paia ^[ehdei as nJecs^idiides d&wiiào central de
controladona e equipe que compõe u Núcleo lixeeulor. com il.na de abenura marcada para o dia 3 l/OS/201 7 às OreliC 11 njjfyf» ul?,^ informações c aouisição
do l.dual os interessados ilevcràu dirigir-se á Câmara Miinieip.il de l oriini, sito a Rua 1-ranciseit Adriana de Moura, l" 1.3/TÍSHTfi'ii. Fortim- í 'L. no horário
de OXhOOimn às 12hOOmm. 1'ortim- CE.. 15 de agosto de 2017. Moisés Keinaldo da Silva Presidente da t omissiLi pí-rmiinente de Licilução
l st Lido rio Ceará - Prefeitura Municipal de Quiíeré. A Comissão de [.icit<icãoda l'rcfeitur;i Municipal deQui^cré, local i/ada na Rua Padre Zacarias, 332,
Cemio. comunica aos interessados que no dia 01 de setembro de 2017. às II 1 ) 00 horas. ,ibnr:i licitação na modalidade Tomada de Preços n" 1608.01/2017.
k 1 u jo oh|etoéa contratação da prestação de -eniços técnicos especializados de apoio administrativo e financeiro junio ã Secretaria de Educação do Município
de Ouiteré. Cl cdiuil podeiá ser retirado na C'omissão de l ieitaç.ào, no endereço acima, no horário de expediente ao público, ou pelo portal do TCM-CE:
hltp:/ www.tcm cê gov b i . h e i i a i ues Onm-rè-Ce, 16 de »g«isli)de 2017. ,l«sé Encimar de Lima - Presidente da CPL.
do Ceará - Prefeitura Municipal de Orúy A ('omissão de Licitação, loeali/ada na Praça Anastácio Maia. n1' 40 - Ccnlro-Orós/CL, comunica aos
interessados t|ue no dia 29 de acosto de 201 7. às OK:00)]s. cMata abrmdo licitação na modalidade- Pregão Presencial n" 2017.08.15.01. oiijclo: contratação
ilc pessoa jurídica para a reali/açao de conferências c oficinas de teatro, artcsanat \. pinturas, bombons e chocolates, do Projclo de Reabilitação
pMCosMicial. projelo 'Portas Abertas ao Cuidado. Consolidado Caminhos", conforme Portaria 1.12 2012 MS, junto a Secretaria de Saúde do Município de
(iios-( Y. tudo conforme Anexo l. O edital completo estará disponível no endereço acima, a pari i r da data desta publicarão, no horário de atendimento ao
público, de 07:.-O ás i l:.ÍOh. Orós/CK, 15 de Agosto de 2017. José Kleriston Medeiros Monte J ú n i o r - Pregoeiro.
. .
K.stado do Ceará Prefeitura Municipal dt- Palhaiui Aviso de Licitarão. Modalidade: Pregão Presencial n." PP-OOI/2017-STDS. Ob|eto; contratação
ilc sem ç n s1 de terceiros (Pessoa Física), paia aluai no l'ri)i!raiua P i n n e i i a Infância no SUA> Criança Fel i/ da Secretaria de Irabalho de Desenvolvimento
Social, através do Centro de Referência Social C'KAS'PStí do Município de Palhano. Tipo: menor preço mensal A Comissão de l icitacão comunica aos
interesiaJoíi t|tie no dia 2^ de agosto de 201 7. ás 11 :(IO horas, no Paço da Prefeitura Municipal, esiará recebendo os envelopes de proposta de preços e
hábil nação. Maiores informações através do fone (88 3415-IOdO) das 07..10 às 11:30 horas. A Comissão.

f SC Ci 70031

Kslado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria de Infraestriitnra, turismo e Meio Ambiente - Aviso de Adiamento do Pregão
Presenciitl V 05/2017-SKl\FRA. A Prefeitura M u n i c i p a l de 1'i.inyaa comunica o \di.imcnlo. para recebimento das propostas de preços c documentação
de habilitação, do Pregão Presencial n" 05'201 7-S!"INFRA Aquisição de Material Hidráulico, f-iornbas e Motores, para ate 08h30mindo ciía 2S de Agosto
de 2017. mi mesmo local. Tlanguá-CE, 14 de Acosto dt 2017. Carlos Alexandre A. Vasconcelos - Pregoeiro.

Kslado do Ceará - Pn-IVilura Municipal dcTÍanj;uá- Secretaria «k-Administração - Aviso de Adiamento do Prega» Presencial N" 20/2017-SEADM.
A PrctciUira Municipal de Tijiniiuá comunica o Adiamento, para recebimento das proposías e documentação de habilitação, do Pregão Presencial n"
2(1/2017-S EA D VI. Contraiacão da Presiac.lo dos Seniços de I ink de Internet para as Secreianas Municipais, para ale ás 08h.30min do dia 21* de Agosto de
2017. no mesmo local Tianguá-CE, 14 de Aj-osln de 2017. Carlos Alexandre A. Vu.sconcelu\.

l *t Lidn do Ceará - Prefeitura de Caucaia - Krrata a Publicação do Avisei de l ,ieitácito - Pregão Presencial N" 2017.08.09.001 Cujo olijeto é contratação
tia Prestação de serviços de manutcção preventiva c coircltva nos ramais de csgolt) sanitários, tostas e sumidouros das unidades escolares |iinlo à Secretaria
de Klucação do Município de C'aiicaia'CIÍ, Na publicação que será veiculada no Diuuo Oficial do l-.siado DÓI., n.i edição dn dia 14/08/2017 conforme
alteração ao texto uuc se >cyue: Onde se lê. i[iic st- reali/ara no dia 29 de agosto de 2017 (29/08/2017), às (W .Mlhs Lcia->e: t|ut se rea!i/ará no dia 30 de
acosto de 2017 (30/OX.'2(M7). às O');0llh. Caucaia/C E, l ! de agosto de 2017.

l siado do (,'eará - Prefeitura Municipal de Paracuru. C) Município de Paracnru, por meio da Comissão Pcmiaiienic de I icitai,ão. lorna públieo aos
mieres>adi>s kjiie no dia 17 de ayosio de 20 l ". a> l 'Ih^U. r^als/.tr.t .1 abertura dos emelopcs de 1'roposta das empiesas Habilitadas de acordo com as decisões
publicadas no Portal do í CM refcrenle à Concorrência Pública N" 0806.01/2017-CM, do tipo menor preço por lote. cujoobjelo Contratação de prestação
de serviços de enleia e u.mspmic de resíduos sólidos e Hospitalares, junto a Prefeitura de Paracuru-CE. A sessão ocorrerá no Selor de Licitações, na Rita
Coronel Meireles. (P. Centro, Paracuru-C cará. Paraenrn-CL, 11 de agosto do 2017. Pedro Paulo Quirino Paiva - Presidente (ta (omissão de Licitação.

l ST \ U O 1 I O CK A R A - PREFEITURA .Ml \ I C I P \ 1)1 MORAI MO AVISO DF. LICITAÇÃO - TOMADA [>K PREÇOS N" I6«8.«l/2017 - A
Prefeitura Municipal de Moraújo-CE, através da Comissão de Licitação toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 01 de SetemImi de 2017, às lltli. estará abnndo Liciiacão n.t Mmlal idade i ornada de Preços N" 160S.01.2017. eujoObjeto: Prestação de Serviços de conservação do
Sistema Viário de Estradas Vicinais do M u n i c í p i o de Moraújo-CE. O Edital e -ara disponível no Sitio: liltp: •'/www^cm.ix'.giw.br/liciiacocs ou nos dias
tileis n,i Sala da Comissão de Licitação, no horário das (Wh ás l 2h, na sede da Prefcilura á Av. Preleito Raimundo Benicio, N" 535. Centro. \loraujo-CF..
16 de \f;osto de 2017. José Loitrenço Araújo da ( u n h a Presidente da C nmisião de Licitação.

LS l ADO 1)0 CEARÁ - PREFEITURA M U N I C I P A L I>E 1<:'!ATII - A\O DE-ADI \\H-N K) - TOMADA DE PREÇOS N" 2017.06.19.01-PMI-DIVERSAS A Comissão peniiaiiente de l intaçáu torna páblico u VDI X M TN TO da Licitação acima numerada, cii]o OHJF.TO é a C'ontratacào de
sociedade de advogados pai.i (iiesl:ição de serviços técnicos espeeiali/ados de AsM.-i>on:i c Consultoria Jurídica. A Sessão liça adiada para o dia 24 de Agosto
de 2017. às«9h. Ignaiii-Ci:. 14 de \«osto de 2017. Leonardo Smi/a de F r e i t a s - Presidente da CPI .

