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Estado do Ceará - Governo Municipal de Campos Sales - Secretaria Municipal de Políticas para a Educação - Aviso de Pregão Presencial
1311.0112017-ED. O Governo Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 28 de Novembro de
2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito à Travessa Sul nº 440 - Bairro Centro - Campos Sales-CE, a proposta de preços e documentação de
habilitação para o Pregão Presencial nº 1311.01/2017-ED - Serviços de Assessoria Especializada em Políticas Sociais de Inclusão Educacional de Crianças
e Adolescente com Deficiência Física e Intelectual. O edital poderá ser obtido junto a Pregoeira, no endereço supracitado nos dias úteis, das 8h00 às l 2h00,
e no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Campos Sales-CE, 13 de Novembro de 2017. Carla Maria Oliveira Timbó- Pregoeira.

*** *** ***

Estado do Ceará - Munlclplo de Canlndé - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº. 03.003/2017 - PP. A Pregoeira de Canindé-CE torna público
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 28 de novembro de 2017 às 1OhOOmin, na sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de Canindé,
localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros, SN, Imaculada Conceição, Canindé/CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, cujo
objeto é a aquisição de computadores, módulos isoladores, notebook e estantes de aço de interesse da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração
e Finanças do Município de Canindé - CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, o qual encontra-se
disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às 14h00min. Lia Vieira Martins. Á Pregoeira.

*** *** ***

Estado do Ceará - Munlclplo de São Benedito - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação de São Benedito-CE torna público que
realizará, dia 05 de dezembro de 2017, às 9 horas, à Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito/CE, licitação na modalidade Tomada de Preços, sob
nº 10.001/2017 - TP, cujo objeto é a contratação dos serviços de reforma geral do Estádio Capitão Tarcísio de Araújo ( l ª Etapa), conforme especificações
no edital. O Edital poderá ser adquirido junto a CPL, segunda à sexta-feira no horário de 8h às 12h. São Benedito-CE, 13 de novembro de 2017. Edson
Clelton Pereira Sousa - Presidente CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Munlclplo de São Benedito - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação de São Benedito-CE torna público que
realizará, dia 04 de dezembro de 2017, às 9 horas, à Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito/CE, licitação na modalidade Tomada de Preços, sob
nº 05.001/2017 -TP, cujo objeto é a contratação dos serviços de reforma e adequação do Centro de Nutrição, para funcionamento provisório do Hospital
Municipal de São Benedito, conforme especificações no edital. O Edital poderá ser adquirido junto a CPL, segunda à sexta-feira no horário de 8h às 12h.
São Benedito-CE, 13 de novembro de 2017. Edson Cleiton Pereira Sousa - Presidente CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria de Saúde -Aviso de Adiamento. A Comissão Permanente de Licitação, no uso de
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que a Tomada de Preços N". TP-10.26.002/2017-SESA, cujo objeto é a contratação
de empresa de engenharia para executar a reforma de duas UBS- (Unidade Básica de Saúde), ambas situadas na sede do Município de Brejo Santo-Ce, de
responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme projeto, planilha orçamentário e cronograma tisico-financeiro, publicado neste jornal na
edição do dia 27/10/2017, com abertura prevista para o dia 16 de novembro de 2017, às 15h:OOm, por motivos administrativos, fica Adiada para o dia 04 de
dezembro de 2017, às I 5h:00m. Ériton George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS.

*** *** ***
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ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
-AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.11.13.1.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Granjeiro, Estado do Ceará,
no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimentos dos
interessados que estará realizando, certame licitatório na modalidade Pregão
nº 2017.11.13.l, do tipo presencial, cujo objeto é a contratação de serviços
especializados a serem prestados em produção e realização de evento, com
locação de toda a estrutura necessária para realização de Shows Artísticos
que será realizado no Município de Granjeiro/CE, conforme especificações
constantes no Instrumento Convocatório, com o recebimento dos envelopes
contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação neste
dia 28 de novembro de 2017, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações
e entrega do Edital na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua David
Granjeiro, nº 104, Centro, Granjeiro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas.
Informações poderão ainda ser obtidas através do telefone (88) 99970 8452. Granjeiro/CE, 13 de novembro de 2017. Joio Pereira Lacerda
- Pregoeiro Oficial do Munlcipio de Granjeiro/CE.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE AVISO DE PUBLICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017
- SMS. A Presidente da Comissão Municipal de Chamada Pública da
Secretaria Municipal de Saúde, comunica aos interessados que no período
de 14 de Novembro de 2017 à 23 de Novembro de 2017, nos horários de
atendimento ao Público de 08:00 às 14:00 Horas, na sala de Licitação,
localizada a Rua José Alves Feitosa, nº 409, Bairro Patos, Várzea Alegre CE, estará recebendo Habilitação e Proposta de Credenciamento da Chamada
Pública 001/2017 - SMS, cujo objeto é o credenciamento de pessoa tisica,
para prestação de serviços dermatológicos incluindo consultas, cirurgias de
pele diversas, crio-cirurgias, reconstrução em neoplasia cutânea, retalhos
e enxerto de pele, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde
do Município de Várzea Alegre/CE, conforme Termo de Referência. Os
interessados poderão obter o texto integral do Edital da Chamada, no
endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário
de expediente das 08:00 às 14:00 horas. Maiores informações poderão ser
obtidas através do telefone (88) 3541-3243 .

••• ••• •••

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.11.10.1.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado
do Ceará, torna público que estará realizando, certame licitatório na
modalidade Pregão nº 2017.11.10.l, do tipo presencial, cujo objeto é a
aquisição de OI (uma) moto, OI (uma) TV, 01 (um) refrigerador e OI (um)
Fogão, destinados à Premiação do IPTU premiado 2017 do Município de
Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento
Convocatório, com o recebimento dos envelopes contendo as propostas de
preços e a documentação de habilitação neste dia 28 de Novembro de 2017,
às 14:00 (quatorze) horas. Maiores informações e entrega do Edital na sede
da Comissão de Licitação, situada à Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153,
Centro, Várzea Alegre/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações
poderão ainda ser obtidas através do telefone (88) 3541 - 2893. Várzea
Alegre/CE, 13 de Novembro de 2017. Emmanuel Abreu Pedreira Pregoeiro Oficial do Munlciplo de Várzea Alegre/CE.

