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ESTADO DO GEARA • PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA TUBA ·AVISO DE .~DIAMENTO OE 
LICITAÇÃO· PREGÃO PRESENCIAL N' 1403.01/201 7 O Municipio de ARA TUBA, por meio do Pregoeiro 
comunica que a sessão do PREGÃO PRESENCIAL, cujo objete é a AQUISICÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTíCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASISTENCIA 
SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, foi adiada 
para às 08:30 hs do dia 31/03/2017. ARA TUBA. 24 cie Março de 2017. Francisco Eduardo Sales Vieira 
Pregoeiro. 

Prefeitlll3 de Senador Pompeu - CE -Resullado do Jtlgamenlo da Hat>lilação e Praposla de Preços - Tomada de 
Preços N" 00212017- Seaetarias da AdmU1istrnção, Finanças e Ges!ãJ: Educação, Cultura e Desporto; Saúde: 
ln~eslrutula, Obras e Urbarismo; Desenvdvimento, Trabailo e Assisténcia Social • O Presidente da Comissão de 
Licitação , toma ,.:blioo ,.., após análise dos documentos oo hablrtação e proposla da licitação em epígrafe, cu,O 
objelo é a Ccntratação de sei'Jicos oo assessoria ju.idica ao rnunicipio e o ~lo das Prestaoles de 
Coo!as de Gestã:l dos Cxgáos Municipais iJn\0 ao T.ilunal de Contas dos WIUilicípils do Estado do Ceará. ·reáriZEfà:> 
esdarecimentos, defesa e reaJISOS adrrinis1ralivos. de ilteresse das diversas seaelarias.foi iJlgada HABILITADA a 
erTl{lfE!S8: CMONTEIROSADVOGADOSASSOCIADOS S'C.Irdagado pelo presidentedacorrissão sobre a intenção 
de Interpor recurso, referente á fase de 11abili!ação, a empresa infonna que não têm intençál de inlerpor re()Jfso. 
PIOCederdo com a fase de propostas de preço arçresa CMONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC 
~ou proposta de preços com o valor mensal de: 18.800,00 (dezoito mil e citocentos ~eais). Indagado pab 
presidente da comissão sOO!e a i1tenção de interpor reruso, referente á fase de anãlise da proposta de preços, a 
empresa h-lbroou que não tem iltenção de b-lterpor recurso. Ficardo =im declarado, a empresa CMONTEIROS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS S'C, VENCEDORA do presente certame. Frencisoo Jerônimo do Nas:irnenlo Rám. 

Esta de do Ceará~ Prefeitura Municipal de Morrinhos -Aviso de Licitação- Pregão Presencial 
N" 2017.0323.001. Objeto: Aquisição de gêneros alimenticios para confecção de cestas basicas a 
serem distribui das as famílias carentes do Municipio de Morrinhos/CE. que se realizará no dia 06 
de Abril de 2017 (06/04/2017). as 09:00hs. ·Referido Edital poderá ser adquirido a par!~ da data 
desta publicação, no horário de expediente ao publico. Morrinhos- CE, 24 de março de 2017. 
Fernando França Silveira - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ltaitinga -Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 03 de Maio de 2017 , às 09:00h, estará , 
abrindo licitação na modalidade Concorrênci a n• 2403.01/2017/CP/SEFIN, cujo objeto é a 
contratação de serviços jurídicos especializados em patroclnio e/ou defesa de causas 
administrativas na seara financeira e tributária, relativamente ã identificação e reconhecimento 
de pagamentos de contribuições cobradas de fonma indevidas, junto à Secretari'}'de Finanças 
do Município de ltaitinga-CE. O edital completo estará á disposição dos interessados nos dias 
uteis após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00 h, no endereço da Prefeitura ·à Av. Cel. 
Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel, ltaitinga, Estado do Ceará. E no site: 
www.tcm.ce.gov.brllicitacoes. ltaitinga-Ce, em 27 de Março de 2017- Maria Leonez Miranda 
Serpa - Presidente da CPL 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de lrauçuba · .. Aviso de Ucitação - Pregão 
Presencial N'. 2017.03.20.04. A Prefeitura Municipal de lrauçuba comunica aos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial de N'. 2017.0320.04, do tipo 
menor preço (por lote) para Aquisição de Gás Oxigênio (recarga) direcionado ao Hospital 
Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho e às Unidades Básicas de Saude , UBS, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde do Municlpio de lrauçuba, com data de abertura para 
o dia 10 de Abril de 2017, às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal de lrauçuba, na Av. 
Paulo Bastos. 1.370- Centro.lrauçuba- CE, 24 de março de 201 7. Mais Informações pel9 
telefone : 88/3635.11 .33. Ângela Maria Doroteu Rodrigues- Pregoeira 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de l rauçuba - Aviso cte Adiamento de Licitação por 
Alterações no Edital- Pregão Presencial N°. 2017 .03.09.01. A Prefeitura Municipal de lrauçuba 
comunica · aos i11teressados que adia a datá de abertura do Pregão Presencial de N'. 
2017.03.09.01, do tipo menor preço (Por Lote} para o Objeto: Contratação de serviço de 
vinculação de chamadas em rádios de abrangência no Município de lrauçuba e região para 
divulgação de eventos, campanhas. programas. ações e notícias como forma de diVulgar as 
ações do Gabinete do Prefei to e das Secretarias da Saúde e Educação deste Município, para a 
data de 07 de Abril de 2017, às 09h00min, no mesmo local ,·em função de alterações no Edital. O 
novo Edital está dispon1vel na sede da PMI ou através do Portal de Licitações do site 
www.tcm.ce.gov.br. lrauçuba - CE, 24 de março de 2017. Mais Informações pelo telefone: 
88/3635.11.33. Ângela Maria Doroteu Rodrigues- Pregoeira. · 

Estado do Ceará · Câmara Municipal de Tauá ,Jõxtrato de Contrato - Contratante: Câmara 
Municipal de Tauá. Contratada: cànta!Íilis Serviços de Contabilidade S/S, pelo valor global de 
R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Objeto: Contratação da prestação dos serviços técnicos 
especializados em assessoria contábil, junto à Câmara Municipal de Tauá . Procedimento 
Licitatório: Tomada de Preço N' 2102.0112017- CMT. Vigência do Contrato: 31 de Dezembro 
..4 .. .-,n~-, n-~-- =:-- r>.-----~.:.~=--· n"" r.~ n'! "" """ nn-1 "''"'" t= • .-..~ .......... ....1 .... n ..... ............ .......... . 

ES'L\00 DO CEi\R..\-l'REt'EffURAi\IUNICIPALDE IPUEIRAS -AVISO DE LICITAÇÃO -A 
Prefciturd Municipal de fpueiras torna público que se encontra ã disposição dos inleressados, o Edital de 
licitação na Modalidade Preglio Presenci:.tl N• O 19fl7-PP-DJV scss..'ío pUblica marcada para o dia 06 de 
Abril de 2017 às 09h00min,cujoobjcto 6 aquisição de pneus, dimaras de ar e protetores para pneus 
para atender ns Unidades Ad.ministr:Jtivas deste Município de lpuciras - Cear.ã . .Referido Edital 
poderá ser adquirido no Sitc: \V\nv.tcm.ce.gov.brr1iciracoes e no horário de 08h00nün us 14h00min na Sala 
da Comissão de LiciL'lç.<1o, sintada uo Parque d:l Cldad.eJoséCosta Ms1os. N" O I, Cenrro- Tpueiras- Ceará 
-2~ de março de 2017- Francisco César Farias deAquino-Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO 
PRESENCIAL N° 2017.03.27.01 -SRP - O Municipio de Granja-CE, através de sua Comissão 
Pennanente de Licitaçâo toma púbfico que se encontra a disposição dos interessados o Edital na 
Modalidade Pregão Presencial N° 2017.03.27.01-SRP, Sessão Pública marcada para o dia 06 de Abril de 
2017, às 08h30min, cujo Objeto é o Registro de Preços. visando Futuras e Eventuais Aquisições de 
livros didáticos e paradidaticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública de 
Ensino dQ Município de Granja·CE, conforme Espactficações e Quantitativos constantes no 
Anexo I do Edi tal. O referido Edital poderá ser adquirido no Site: WNw.tcm.ce.gov.br/licitacces conforme 
IN·04i2015 e na sala da Comissão de licitação. localizada na Praça da Matriz, SIN .. , Centro, Granja-CE, 
no horàrio de 08h às 12h. Granja-CE. 27 de Março de 2017. Jose Mauricio Magalhães Júnior
Presidente da Comissão Permanente de licitação. 

Estado do Ceará - P.refeitura Municipal de, Groairas ·- Aviso de Licitação. O Pregoeiro, 
comunica aos interessados que no dia 06 de abril de 2017, às 13:00 horas, será realizada 
licitação na modalidade Pregão Presencial N' 2017.03.27.01. do tipo Menor Preço, tendo como 
objeto Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Groairas-CE. O Edital poderá ser adquirido no endereço da 
Comissão Permanente de Licitação, situado à Rua Ve r. Marcolino Olavo, 770 , Centro, no horário 
de 08:00 às 12:00 hs. Maiores infonmações no endereço citado ou pelo Fone: OXX(88) 
3647.1103. Breno Mola de Sousa - Pregoeiro da P.M.G. Groairas-CE, 27 de março de2017. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Extrato da Ata de Registro de 
Preços N' 001/2017 -SRP. Detentor do Registro de Preço: Secretaria de Educação. Empresas 
Detentoras do Registro de Preços: 01 - Genmano Barros Santana ME, CNPJ N' 
05.549.656/0001-81. Valor registrado total R$ 888.941 ,00 (oitocentos oitenta e oito mil, 
novecentos e quarenta e um reais), referente aos lotes: 02 com valor RS 353.970,00(trezentos e 
cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais}, 03 com valor RS 61.1 56,00(sessenta e um mil, 
cento e cinquenta e seis reais) e 05 com valor de R$ 465.815,00(quatrocentos e sessenta e 
cinco mil , oitocentos e quinze reais). 02 - Matheus Ferreira da Silva EPP, CNPJ N° 
23.472.174/0001-52. Valor Registrado total R$ 1.348.825,20 (hum milhão trezentos qüarenta e 
oito mil oitocentos e vinte e ciilco reais e vinte centavos), referente aos lotes: 01 com valor 
RS152.749,20(cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte 
centavos); 04•com valor R$ 829.980,00(oitocentos e vinte nove mil, novecentos e noventa e 
oitenta reais); 06 com valor R$187.604,00(cento e oitenta e sete mil, seiscentos e quatro reais); 
07 com valor R$ 178.492,00(cento setenta e oito mil, quatrocentos noventa e dois reais). 
Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Processo de 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n•. 001/2017- SRP. Objeto: 
registro de preços para futuras e eventuais aquísíções de gêneros alimentícios para 
~tendimento a merenda escolar no Município de Tejuçuoca. Signatârios: Representante do 
Orgão Detentor do Registro de Preço: Sr. Francisco·Cartos Silva de Sousa. Representantes das 
empresas detentoras do Registro de Preços: 01 - Germano Barros Santana, 02- Matheus 
Ferreira da Silva. Tejuçuoca, 17 de Março de 2017. · 

• Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chorozinho - Aviso de Licitação. O Pregoeiro do 
Município de Chorozinho, torna público que se enco.htra à disposição dos interessados o Edital 
de licitação na modalidade Pregão Presencial n• 2017.03:20.027-PP-FMS, do tipo Menor 
Preço, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação dos serviços de exames 
laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e das Unidades Básicas do 
Município de Chorozinho.Arealizar-se dia 06 de abril de 2017, às 14:00hs. Maiores infonmações 
na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila 
Requeijão- Chorozinho-CE, das 08:00 às 14:00, ou pelosite: www.tcm.ce.gov.br . .Chorozinho
CE, 24 de março de 2017.Adson Costa Chaves· Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura . Municipal de 1'\:Jranga - Aviso de Licitação - Pregão 
Presencial N°1503.2117. O Munic1piode Poranga - CE, através de seu Pregoeiro torna público 
que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Pregão Presencial n° 
1503.2117, sessão pública marcada para o dia 10.04.2017 às 11:00h, cujo objeto é a aquisição 
de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos programas veiculados a Secretaria 

DIÁRIO DO NORDESTE 
FORTALEZA, CEARÁ· SEGUNDA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2017 

ESTADO DO CEAR,.!, - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - AVISO DE RETIFICAÇÃO -
CONCORRê:"NCtA PUBLICA Nll 0203.0212017 - A Prefeitura Municipal, através da Comissão de 
Ucitação comunica aos interessados a publicação da seguinte RETIFICAÇÃO relativa publicayão 
proferida no dia 24 de Março de 2017. Na referida pubticação foram digitadas as seguintes informaçoes: 
··Concorrência Pública NO 0203.0212017, cujo Objeto é a Contratação de Serviços de Recuperação e 
Ampliação de Diversas Escolas e Centros de Educação Integral- CEI no Municfpio de ltarema-CE": em 
verdade será feita a seguinte leitura: Tomada de Preço N° 0702.01/2017 , cujo Objeto é a Contratação 
de serviços de recuperação de pavimentação em pedra tosca1 calçadão em pedra portuguesa e 
pinturas de meio fio e sarjetas no Municfpio de ltarema·CE. Mais informações na Comissão à Praça 
Nossa Senhora de Fátima, N• 48, Centro ou no Te!efone: (88) 3667 1133. ttarema-CE, 27 de Março de 
2017.Antônio Hcrlom M. Ursulino- Presidente da Comissão Pennanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPUEIRAS - SAAE - ... VISO 
DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N' SAAE-01.22032017 - O Serviço Autônorno de Agua e 

~;~~~<>;i~':E Ji~ ~~n~~P~~~~ 'g::~~1sf;afz~~~átd~j~~~~r~~de~~~J~i~lr~~~ P~~~~d~~ ~~ 
SAAE.01.22032017. destin?dO à Aquisição de bombeadores1 motores e assessórios diversos junto 
ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto- SAAE do Município de lpueiras..CE, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de Reuniões do SAAE de lpueiras-CE. Para 
aquisição de cópias do Edital, os interessados deverão se dirigir à Sede do SAAE, no período de 07h às 
13h, em dias. de expediente normal a partir da data de publicação deste Aviso ou acessar o Endereço 
Eletrànico: http://\vww.tcm.ce gov.brJJicitacoes. Jpuelras..CE, 24 de Março de 2017. José Miranda 
Amâncio- Pregoeiro. · 

Estado do Ceará - Serviç.o Autônomo de Água e Esgoto de ltapajé ~ Aviso de LiCitação -
Edital de Tomada de Preços N-. 2017.03.21.01 - SAAE de ltapajé.AComissão de Licitação do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de ltapajé comunica aos interessados que fará realizar 
licitação em sua sala, no SAAE, localizado à Rua Dom Aureliano Matos, N'. 1.819. Centro, ltapajé
CE, às 14h00min do dia 12 de abril de 2017, Sessão de recebimento dos documentos de 
Habilitação e Propostas para a Tomada de Preços N'. 2017.03.21.01, tipo- menor preço, 
destinada a Contratação de pessoa jurídica apta a prestar serviços de consultoria e assessoria 
administrativa (O&M - Organização e Métodos, utilizados nos processos administrativos) de 
contratação em geral, compreendendo o acompanhamento do deslinde da contratação, desde sua 
fase inicial até a consultoria na fiscalização de sua execução, junto ao SAAE do Município de 
ltapajé-CE. Informações pelo fone (85} 3346-0188. ltapajé-CE, 24 de Março de 2017. Ronaldo 
Gomes Pinto, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de ttapajé -Aviso de Licitação
Pregão Presenc ial N', 2017 .03.20.02. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de ltapajé-CE 
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial" de 

· N'. 2017.03.20.02, do tipo menor preço (Por Lote) para a Aquisição de combustíveis e 
derivados destinados ao abastecimento dos veiculas da Frota Oficial e ag regados do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de ltapajé-CE, com data de abertura para o dia 07 de abril de 
2017, as 10h30min, na sede do SAAE, na Rua Dom Aureliano Matos, 1.819,'Centro. ttapajé
CE, 24 de março de 2017. Mais informações pelo telefone: (88) 3346.0188. Rona ldo 
Gomes Pin to-Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Cámara Municipal de Barro- Aviso de Julgamento Final- Pregão n' 
2017.09.03.01 . A Pregoeira da Càmara Municipal de Barro, no uso de suas funções lorna 
público para conhecimento dos interessados que fora conclu ído o julgamento final do Pregão n• 
2017.09.03.01, sendo declarada vencedora do certame a seguinte licitante: Feitosa & 
Gonçalves Comercio Varejista de Combustiveis, Lubrificantes e Servicos LTDA, inscrito no 
CNPJ n• 10.803.085/0001-08, vencedor do Lote 1, totalizando sua proposta no valor de R$ 
37.890,00 (trinta e sete mil oitocentos e noventa reais) . A licitante vencedora fora declarada 
Habilitada por cumpiimento integral das exigências do Edital Convoca tório no que concerne a 
documentação de habilitação. Maiores Informações na Sede da Câmara Municipal de Barro, 
sita a Praça Gregório Alves Feitosa, 36 - Centro I Barro-CE ou pelo telefone: (88) 3554-1418. 
Barro(CE), 24 de março de 2017. En ilda dos .Santos Andrade - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Câmara · Municipal de lpueiras- Aviso de Pregão Presencial N" 
003/2017-CMI. A Pregoeira da Câmara Municipal de lpueiras toma público para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 06 de Abril de 2017 , as 1 Oh30min, na sua 
sala de reuniões, localizada à Rua Cel. Manoel Mourão, stn•, Centro, lpueiras-Ce, estará 
recebendo a Proposta de Preços e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial 
N' 003/2017 -CMI- Prestação de serviços de licença de uso de sistema informatizado de 
contabilidade, licitação, patrimõnio, almoxarifado, folha de pagamento e portal da 
transparência, junto à Câmara Municipal de lpueira§_--Ce. O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no si te www.tcm.ce.gov.br/,licitacoes e junto à comissão, no endereço supracitado 
nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min. lpueiras-Ce, 27 de .Março de 2017. Maria 
Edilene leoncio- Pregoeira . 


