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Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº PE 01/2017-SEINFRA/SRP, cujo objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de combustível BPF tipo A1, o sistema
receberá o cadastramento das propostas até o dia 28 de dezembro de 2017, às 09:30h, a abertura e classificação das propostas será às 09:45h, a disputa
de lances será a partir das 10:00h (horários de Brasília). O edital estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.
licitacoes-e.com.br, www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios, e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa
do Ceará/Ce, em 12 de dezembro de 2017.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Muncipal de Chorozinho - Aviso de Licitação. O Pregoeiro do Município de Chorozinho, torna público que se encontra
à disposição dos interessados o Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2017.12.11.085.PP-SETAS, do tipo Menor Preço, cujo objeto
é contratação de prestadores de serviços para realização de atividades junto às famílias atendidas pelos diversos Programas Sociais do Município de
Chorozinho. A realizar-se dia 27 de dezembro de 2017, às 9:00hs. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. Raimundo
Simplício de Carvalho, S/N – Vila Requeijão - Chorozinho-CE, das 08:00 às 14:00h, ou pelo site: www.tce.ce.gov.br. Chorozinho-CE, 12 de dezembro
de 2017. Adson Costa Chaves - Pregoeiro .
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aquiraz. A Câmara Municipal de Aquiraz, torna público que realizará às 14:20 do dia 26 de Dezembro de 2017,
em sua sede na Av. Santos Dumont, 30 - Centro, Pregão nº PP016/2017. Objeto: prestação de serviços de entrega e coleta rápida de correspondências e
pequenas encomendas através de motocicleta com motoboy, em Aquiraz e Capital do Estado do Ceará, para atendimento às necessidades do poder 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 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE de Jaguaribe – Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação do SAAE de
Jaguaribe-CE, localizada na Rua 07 de Setembro, 440, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Tomada de Preço
Nº 12.07.001/2017, cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de assessoria, consultoria, auditoria e capacitação na área administrativa junto
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Jaguaribe - CE. Que se realizará no dia 28/12/2017, às 08:00 h. O referido EDITAL poderá ser
adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público telefone (88) 3522-1487 ou pelo site do SAAE- www.
saae.jaguaribe.ce.gov.br. 12 de dezembro de 2017. Emanoele Diógenes Negreiros – Presidente da C.P.L. do SAAE.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação na Modalidade Pregão. O Município de Pentecoste, através da Comissão
de Licitações, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Pregão, nº 2017.12.04.75-PP-FMS, do tipo
Menor Preço Global, visando a contratação de serviços especializados para coleta externa, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde
gerados nas Unidades de Saúde do Município de Pentecoste. A realizar-se dia 27 de dezembro de 2017 às 09:00hs maiores informações na sala da Comissão
de Licitação, situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N- Centro - Pentecoste – Ceará, das 09:00 às 11:30 pelo telefone (85) 3352-2617 e no site:www.tcm.
ce.gov.br. Pentecoste - CE, 11 de dezembro de 2017. Jayder Dantas Silva - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapajé - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2017.11.13.2. Abertura: 29 de Dezembro de 2017 às
09:00 horas. Julgamento: menor preço global. objeto: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de quadra escolar coberta com vestiários, na sede, Escola Padre Manoel Lima e Silva, no Município de Itapajé/CE, conforme projeto básico em anexo ao Edital. Informações: Avenida Antonio
Pereira de Melo, 353 – Bairro: Pe. Lima, Itapajé/CE ou (85) 3346.1015 de 08:00 às 12:00h. José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto – Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Morrinhos – Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº 2017.12.04.002. Objeto: Registro de preços
para futuras e eventuais aquisições de água mineral para atender a Secretaria de Ação Governamental e demais Secretarias participantes/interessadas do
Município de Morrinhos/CE, que se realizará no dia 26 de Dezembro de 2017 (26/12/2017), às 09:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data
desta publicação, no horário de expediente ao público. Fernando França Silveira – Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará – Câmara Municipal de Graça – Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Euclides Augusto Ribeiro,
s/n, Centro, torna público o Edital de Tomada de Preços Nº 1312.01/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria na área de licitações e contratos
públicos junto à Câmara Municipal de Graça, que realizar-se-á no dia 29.12.2017, às 08:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima,
no horário de expediente ao público, das 08:00 as 12:00 horas. Graça-Ce, 13 de dezembro de 2017. Adalberto de Brito Linhares – Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aquiraz. A Câmara Municipal de Aquiraz, torna público que realizará às 10:40 do dia 26 de Dezembro de 2017,
em sua sede na Av. Santos Dumont, 30 - Centro, Pregão nº PP015/2017.. Objeto: prestação continuada de serviços de manutenção preventiva e corretiva das
instalações elétricas prediais (baixa tensão), no prédio 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 Jati - Aviso de Edital - Pregão Presencial nº 2017.12.11.02. Objeto: Prestação de serviços de assessoria
e consultoria nos setores de licitação e controle interno do Fundo Geral e Fundos Municipais, junto a Prefeitura Municipal de Jati. Data e hora: 26 de
Dezembro de 2017 às 14:00 horas. Editais Rua Carmelita Guimarães, 02, Centro – Jati (CE), no horário de 08:00 às 11:00. Maiores informações pelo fone
(88) 3575-1188. José Lima da Silva – Pregoeiro. Jati – CE, 12 de Dezembro de 2017.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2017.12.12.1. Realizará a licitação cujo objeto é a
contratação de serviços especializados a serem prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia junto ao Município de Porteiras/CE. Abertura: 29
de dezembro de 2017 às 09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca nº. 16, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88)3557-1254 (R-211).
Porteiras/CE, 12 de dezembro de 2017 – Maria Edna Tavares de Lavôr – Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cedro – Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação, torna público a licitação na modalidade Tomada de
Preços nº 0712.01/2017-05, cujo objeto é a contratacão de pessoa jurídica para prestação dos serviços de construção de uma passagem molhada no distrito
de assunção, junto a Secretaria de Infraestrutura, que se realizará no dia 28/12/2017 às 09:00 horas. o edital poderá ser retirado no site www.tce.ce.gov.br a
partir desta data. Francisco Antônio Viana Correia Costa – Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jati - Aviso de Edital - Pregão Presencial nº 2017.12.11.01. Objeto: Aquisição de combustíveis para
manutenção da frota de veículos do Município de Jatí/CE. Data e hora: 26 de Dezembro de 2017 às 09:00 horas. Editais Rua Carmelita Guimarães, 02,
Centro – Jati (CE), no horário de 08:00 às 11:00h. Maiores informações pelo fone (88) 3575-1188. José Lima da Silva – Pregoeiro. Jati – CE, 12 de
dezembro de 2017.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – AVISO DE ANULAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2111.01/2017
– A Comissão Permanente de Licitação do Município de Frecheirinha-CE comunica aos interessados a ANULAÇÃO do Pregão Presencial Nº 2111.01/2017,
cujo OBJETO é a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município
de Frecheirinha-CE, por razões de interesse público. Frecheirinha-CE, 13 de Dezembro de 2017. Marcos Douglas de Sousa Lima – Pregoeiro.

