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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação. O Município de Milhã, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços no 2017.02.14.09-TP-FME, do
tipo Menor Preço, cujo objeto é a contratação de serviços de assessoria jurídica, para atuar junto à Secretaria de Educação do Município de Milhã,
com data  de abertura para o dia 03 de março de 2017, às 11:00h, na sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua Pedro José de Oliveira 406, Centro
- Milhã - CE, maiores informações pelo telefone (88) 99872.3590, e no site: www.tcm.ce.gov.br. Milhã-CE, 14 de fevereiro de 2017. Márcio
Rubens Pinheiro - Presidente da Comissão de Licitação.

***  ***  ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. O Pregoeiro do Município de Itaitinga-CE, torna público para
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 06 de março de 2017, às 14:00h, na Sede da Prefeitura Municipal de Itaitinga, localizada à Av.
Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº
1402.01/2017/SRP, com o seguinte objeto: registro de preços para registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores tipo:
“ambulância” e “veículo passageiro tipo “hatch”, destinados a Diversas Secretarias do Município de Itaitinga/CE. O qual se encontra na íntegra na
Sede da Comissão de Pregões, mesmo Endereço. Em 16 de fevereiro de 2017 – Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de Preços Nº 003/17/TP-CMI. O Presidente
da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Ipaporanga/CE, torna público que no dia 03 de março de 2017, às 08:00 horas, na
sala da Comissão de Licitação, na Rua Augusto Evaristo, 30 – Central – Ipaporanga – Ceará, receberá documentos de habilitação e propostas de
preços para a Contratação dos serviços técnicos administrativos a serem prestados junto à Câmara Municipal de Ipaporanga, conforme especificações
contidas no Anexo I – Termo de Referência. Modalidade: Tomada de Preços, Nº 003/17/TP-CMI. Ipaporanga/CE, 15 de fevereiro de 2017.
Raimundo Bezerra Lima - Presidente da CPL.

***  ***  ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira do Município de Itaitinga-CE, torna público para
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 06 de Março de 2017, às 09:00h, na Sede da Prefeitura Municipal de Itaitinga, localizada à Av.
Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº
1302.03/2017/PP, com o seguinte objeto: locação com licença de uso, manutenção com suporte técnico de sistemas informatizados (software)
destinados a atender as atividades administrativas das diversas Secretarias Municipais de Itaitinga/CE. O qual se encontra na íntegra na Sede da
Comissão de Pregões, mesmo Endereço. Em 16 de Fevereiro de 2017 – Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota - Aviso de Licitação. A Secretaria de Educação do Município de Varjota-Ce comunica aos
interessados que estará recebendo até às 09:00h do dia 02 de março de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito à Rua Artur Ramos,
232, Centro, Cep: 62.255-000, Varjota-CE, a proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial nº 1402.01/2017-
SEDUC cujo objeto é a aquisição de material didático para atender a demanda de alunos das creches e Educação Infantil do Município de Varjota.
O edital poderá ser obtido junto à Comissão de Licitação, no endereço supracitado nos dias úteis, das 8:00h às 14:00h. Varjota-Ce, 16 de
Fevereiro de 2017. Francisco Falb Lira Lopes - Pregoeiro.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Brejo Santo - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 2017.02.15.01. Objeto: contratação de
serviços de assessoria executiva junto ao gabinete da presidencia; manutenção de sistemas, de rede e locação de softwares de contabilidade, FOPAG,
almoxarifado, patrimônio, tesouraria e gestão pública; e, hospedagem, gerenciamento, manutenção e publicação de conteúdo em website da Câmara
Municipal de Brejo Santo/CE. Data e hora: 03 de março de 2017 às 09:00 horas. Editais Rua Manoel Leite, 1011, Centro – Brejo Santo(CE),
Maiores informações pelo fone (88) 3531-0447, no horário de 08:00 às 11:00h. João Batista de França Sales – Presidente da Câmara
Municipal. Brejo Santo – CE, 15 de Fevereiro de 2017.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Convocação para Registro Cadastral de Fornecedores. A Prefeitura Municipal de
Trairi/CE, através do Setor de Cadastro de Fornecedores, torna público o Chamamento Público para a atualização dos cadastros existentes e ingresso
de novos interessados,  que estará recebendo, a partir da publicação, no horário de 07:30 às 11:30h, os Requerimentos de Inscrição para Atualização
e Cadastro de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Construtoras, na forma do Art. 34, § 1º da Lei 8.666/93 atualizada. O Edital, contendo a
relação dos documentos a serem apresentados, encontra-se a disposição no Setor de Cadastro, localizado à Av. Miguel Pinto, n°145, Planalto Norte,
Trairi. Maiores informações no endereço acima citado.  Trairi–CE, 01 de Fevereiro de 2017. Maria Moreira de Souza- Setor de Cadastros.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitações do Município de Milhã torna público que
se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão, nº 2017.02.14.08-PP-ADM, do tipo Menor Preço por Item, cujo
objeto é a locação de impressoras multifuncionais, destinadas ao atendimento das necessidades das unidades gestoras do Município de Milhã. O
recebimento e abertura dos envelopes será no dia 03 de março de 2017, às 09:00hs, maiores informações na  sala da Comissão de Licitação, situada
na Rua Pedro José de Oliveira, 406, Centro - Milhã – CE , das 08:00 às 12:00, ou  pelo telefone (88) 99872.3590, e nos sites:www.tcm.ce.gov.br
e www.milha.ce.gov.br. Milhã  (CE), 14 de fevereiro de 2017. Alessandro Pinheiro Lima - Pregoeiro.

***  ***  ***
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, a licitação na modalidade Pregão, nº 2017.02.13.06-PP-
ADM, do tipo Menor preço por item, visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gás de cozinha destinados a manutenção
das Secretarias Municipais. A realizar-se dia 02 de março de 2017 às 10:00hs maiores informações na  sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua
Dr. Moreira de Azevedo S/N- Centro - Pentecoste – Ceará, das 07:30 às 11:30 pelo telefone (85) 3352-2617 e nos sites: www.pentecoste.ce.gov.br
e www.tcm.ce.gov.br. Pentecoste - CE, 14 de fevereiro de 2017. Maria Márcia Rodrigues Martins – Pregoeira.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no dia
06/03/2017, às 08h30min, na Sala da Comissão de Licitação Permanente, à Trav. Joaquim Rebouças de Almeida, nº 525-Centro, Jaguaruana-Ce,
abrirá licitação na modalidade T.P. Nº 005/2017-CMJ, objeto: contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
computadores e impressoras, junto à Câmara Municipal de Jaguaruana-Ceará. Tipo menor preço global. O Edital estará à disposição na CPL nos dias
úteis no horário de 08h00min às12h00min e no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Antônio José de Almeida-Presidente.

***  ***  ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação - Tomada de Preço Nº 1502.01/2017-TP. Objeto: contratação
de serviço técnico especializado em assessoria e consultoria na área de licitações e contratos públicos junto às Diversas Secretarias do Município de
Itaitinga-CE. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que a abertura acontecerá no dia 07/03/2017 as 14:00h. Itaitinga
– Ce, 16 de fevereiro de 2017. Maria Leonez Miranda Serpa – Presidente da CPL.


