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Estado do Ceará – Câmara Municipal de Senador Sá – Aviso de Licitação – Tomada de Preços N° 1012.02/2017. A Presidente da CPL da Câmara
Municipal de Senador Sá-CE comunica para conhecimento dos interessados que, neste dia 28 de Dezembro de 2017 às 10 horas, na Sala da Comissão de
Licitações localizada à Av. 23 de Agosto, S/N – Centro, Senador Sá, estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de
habilitação e propostas de preços para o objeto: contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica junto a Câmara Municipal de Senador Sá - CE.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará (TCM/CE). Senador Sá/CE, 12 de Dezembro de 2017. Thais de Jesus dos Santos – Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará – Câmara Municipal de Aquiraz. A Câmara Municipal de Aquiraz, torna público que realizará às 14:20 do dia 27 de Dezembro de 2017,
em sua sede na Av. Santos Dumont, 30 - Centro, Pregão nº PP018/2017.. Objeto: Contratação de assessoria e consultoria na área de recursos humanos com a
realização de atividades de padronização dos atos administrativos, acompanhamento de gestão de folha de pagamento e emissão de pareceres técnicos com
a elaboração de atos administrativos, como portarias, decretos e outros atos pertinentes à área de recursos humanos, junto ao legislativo municipal. Edital à
disposição na Câmara Municipal de Aquiraz e no portal de licitações do TCM/CE. Informações pelo telefone (85) 3361 2748. Aquiraz/CE, 12 de Dezembro
de 2017 . Francisco Hugo Siebra Pereira - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Varjota – Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 29
de dezembro de 2017, as 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços nº 11/2017-TP-DCRH - cujo objeto é a perfuração de 06 (seis)
poços profundo tubular em diversas localidades do Município de Varjota-CE, conforme orçamentos e projeto parte integrante do edital. O edital completo
estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00 às 14:00h, no endereço da Prefeitura na Rua Artur Ramos, 232,
Centro. Varjota-CE, 12 de dezembro de 2017. Samuel Alves Ximenes – Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Nova Russas. A Comissão de Licitação torna público o Adiamento do Pregão Eletrônico Nº GM-PE002/18,
cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, lubrificantes e derivados do petróleo para atender as necessidades das
diversas Secretarias do Município de Nova Russas, para o dia 26 de dezembro de 2017 (Abertura de Propostas: das 08:00 às 09:00 / Disputa: A partir das
09:00 horas) Horários de Brasília. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Nova Russas, 12.12.2017. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente
da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Forquilha - Aviso de Retificação da Tomada de Preços Nº 2017.11.17.01 - Errata. Na publicação do dia
12/12/2017, referente ao resultado de habilitação da Tomada de Preços Nº 2017.11.17.01, Onde se lê o objeto na publicação: contratação de empresa para
reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental Vicente Reis Cavalcante na localidade de Cajazeiras do Município de Forquilha. leia-se: reforma e
ampliação da Escola de Ensino Fundamental Capitão José Diogo de Siqueira do Município de Forquilha, conforme projeto básico. Forquilha/CE, 12 de
dezembro de 2017. Benedito Lusinete Siqueira Loiola - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Forquilha.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Groaíras – Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia
26 de Dezembro de 2017, às 11:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial nº 1312.01/2017, cujo objeto é a contratação de prestação
de serviços de digitalização de documentos destinados a suprir as necessidades administrativas da Prefeitura de Groaíras/CE, conforme projeto básico, o
edital completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, no endereço da
Prefeitura Municipal de Groaíras, na Rua Vereador Marcolino Olavo, Centro, Groaíras, Ceará. Groaíras-CE, 13 de Dezembro de 2017 – Breno Sousa
Mota - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2017.11.16.01-TP. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Pacajus – Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 28 de Dezembro de 2017,
às 09:00h (nove horas), estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento Menor Preço Global, tombado sob o nº
2017.11.16.01-TP, com fins a reforma do Estádio Municipal João Ronaldo na sede do Município de Pacajus/CE, tudo conforme projeto básico anexo ao
Edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Guarany, nº 600, Altos, Centro – Pacajus – Ceará. Maiores informações no endereço
citado, pelo Fone: 0XX(85) 3348.1578, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. À Comissão.
*** ** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aquiraz. A Câmara Municipal de Aquiraz, torna público que realizará às 08:15 do dia 26 de Dezembro de
2017, em sua sede na Av. Santos Dumont, 30 - Centro, Pregão nº PP014/2017. Objeto: contratação de prestação de serviços especializados de filmagem,
monitoramento e produção de material gravado dos procedimentos das sessões realizadas pelo Poder Legislativo Municipal e sua disponibilização no site da
Câmara Municipal. Edital à disposição na Câmara Municipal de Aquiraz e no portal de licitações do TCM/CE. Informações pelo telefone (85) 3361 2748,
Aquiraz/CE, 12 de Dezembro de 2017 . Francisco Hugo Siebra Pereira - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2017.12.12.001. A CPL da Prefeitura Municipal
de Camocim/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 26 de Dezembro de 2017, às 09h00min, na Sede da Prefeitura,
localizada à Praça Severiano Morel, Centro, Camocim/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Lote,
tombada sob o N.º 2017.12.12.001, com fins a Objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Município de Camocim-Ce.
Informações na Sede da CPL, localizada à Praça Severiano Morel, Centro, Camocim/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Camocim/CE, 12 de Dezembro
de 2017. Fca Maurineide Carv. de Araújo – Pregoeira.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aquiraz. A Câmara Municipal de Aquiraz, torna público que realizará às 10:40 do dia 28 de Dezembro de
2017, em sua sede na Av. Santos Dumont, 30 - Centro, Pregão nº PP013/2017.. Objeto: locação de um conjunto de software aplicativos, compreendendo
contabilidade, licitação, compras e contratos, software de gestão de dados em relação à transparência na gestão fiscal, recursos humanos, almoxarifado,
patrimônio, atendimento ao cidadão (E-SIC) e ouvidoria, para atender a demanda da Câmara Municipal de Aquiraz. Edital à disposição na Câmara
Municipal de Aquiraz e no portal de licitações do TCM/CE. Informações pelo telefone (85) 3361 2748. Aquiraz/CE, 12 de Dezembro de 2017 . Francisco
Hugo Siebra Pereira - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Julgamento das Fases de Habilitação e Proposta de Preços – Tomada de Preços
n° 2017.11.23.1. A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público que fora concluído o julgamento das fases de habilitação e
de proposta de preços da Tomada de Preços nº 2017.11.23.1, sendo o seguinte: Empresa habilitada Elo Construções e Empreendimentos Eireli - Me, por
cumprimento integral às exigências editalícias. A mesma fora declarada vencedora por apresentar preços compatíveis com o orçamento básico da Prefeitura
e com os praticados no mercado. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3557-1254. Porteiras/CE, 12 de dezembro
de 2017. Maria Edna Tavares de Lavôr - Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará. A Pregoeira do Município de Viçosa do Ceará comunica aos interessados que no próximo
dia 27 de dezembro de 2017, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial nº 34/2017-SEAG, cujo objeto é a Aquisição de peças
automotivas para as secretarias municipais. O edital estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.tcm.ce.gov.br/
tce-municipios, www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, no endereço Rua José Siqueira, nº 396, Centro.
Viçosa do Ceará/CE, em 12 de dezembro de 2017.
*** *** ***

