Diário OfiDOM
do Mtnicípio de Limoeiro do Norte-CE

Instituído pelo art, too da Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, coma nova redação dada pela Emenda 001/2017.

ANO II - N° 266, DE iG DE MAIO DE 2018.

SEÇÃO DO PODER EXECUTIVO

Conselho Municipal de Saúde (CMS)

Secretaria Municipal de Gestão, Finanças,
Orçarinentoi e Planejamento (SEGEF

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N°05 DE 08 DE MAIO DE 2018

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Pregão Presencial n° 201 8.1005-OOISEMAS. O Município de Liiro do Norte, através do seu Pregoeirc oficial torna público aos interesque realizará Pregão Presencial, p4 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
E MERCADORIAS PARA COMPOSIÇÀ DE KIT BEBE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O MUNICIPIO DE LIMOEIRO
DO NORTE-CE. A licitação ocorrerá no dia 05 de Junho de 2018, às 08:30
horas na sala de reuniões da Comissão, na 1ua Cel. Antônio Joaquim n°2121,
Centro - Limoeiro do Norte - Ceará, O edif ai poderá ser adquirido de forma
presencial no endereço da comissão de licição nos horários de 08h30min às
12h00min, em dias úteis, ou através dos site: www.tcm.ce.gov.br (portal de
licitações dos municípios).
AVISO DE LrcI4'AçÃo
Objeto: Pregão Presencial a' 2018.0905-00ISEMEB. O Município de Limoeiro do Norte, através do seu Pregoeiro oficial torna público aos interessados
que realizará Pregão Presencial, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUIUDICA PARA FORNECIMENTO DE F4DAMENTO ESCOLAR PARA
OS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MtTNICIPIO DE LIMOEIRO DO
NORTE - CE. A licitação ocorrerá no dia 06 de Junho de 2018, às 08:30 horas
na sala de reuniões da Comissão, na Rua Cek. Antônio Joaquim n°2121, Centro - Limoeiro do Norte - Ceará. O edital *dará ser adquirido endereço da
comissão de licitação nos horários de 08h3lnin às I2h00min, em dias úteis,
ou através dos site: www.tcm.ce.gov.br (portal de licitações dos municípios).

e

AVISO DE LICIT,&ÇÃO
Objeto: Pregão Presencial a° 201 S.2704-003SEMEB. Com objeto, para
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, MERCADORIAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO
DO NORTE - CE. Estará sendo adiado devido as impugnações apresentadas
por alguns licitantes, ficando marcada para o dia 04 de Junho de 20181 às
08:30 horas na sala de reuniões da Comissão, na Rua Cel. Antônio Joaquim
n°2121, Centro - Limoeiro do Norte - Ceara. O edital com as devidas retificações estará disponível dia 17/05/2018 e P?derá ser adquirido endereço da
comissão de licitação nos horários de O8h3üçnin às 1 2hoêmin, em dias úteis,
ou através dos site: www.tce.ce.gov.br (j,orta de licitações dos municípios).

AVISO DE LICITAÇÃO
Chamada Pública n°001/201 8-SEMEB. O Município de Limoeiro do Norte,
através do seu Pregoeiro oficial toma públi
c
aos interessados que realizará
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar rural, destinado ao Atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Conforme Lei Federal N°
11.947/2009 e resoluções, do município de Limoeiro do Norte/CE, conforme
especificações constantes do anexo 1 do Termp de referência do edital. A chamada ocorrerá no dia 28 de maio de 2018, ás 12:30 horas na sala de reuniões
da Comissão, na Rua Cel. Antônio Joaquim p° 2121, Centro - Limoeiro do.
Norte - Ceará. O edital poderá ser adquiridc endereço da comissão de licitação nos horários de 08h30min às l2hOOmi9, em dias úteis, ou através dos
sites: www.tce.ce.gov.br (Tribunal de Contas do Estado - portal de licitações
dos municípios).

O Conselho Municipal de Saúde de Limoeiro do Norte no uso de
suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais N° 8.080/90
e 8.142/90 pela Lei Municipal n°735 de 29 de novembro de 1990, a Lei n°
892 de 13 de Agosto de 1997, a Lei n' 1070 de 22 de Abril de 2002, a Lei a°
1382 de 01 de Fevereiro de 2008, a Lei n°1658 de 14 de Novembro de 2012,
a Lei n° 172512013 de 20 de fevereiro de 2013 e pelo seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO aLei n°. 8.080 de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde) que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei Complementar n'. 141
de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a necessidade de construção ascendente e de compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento
da saúde;
CONSIDERANDO o Decreto a°. 7.508 de 28 de junho de 2011, que
regulamenta a Lei n'. 8.080 de 19 de setembro de 1.990, para dispor sobre
a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e articulação inter federativa e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto resolução n' 8, de 24 de novembro de
2016, dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores
pano período 2017- 2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde;
CONSIDERANDO a sua 4 Reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Saúde de Limoeiro do Norte- CE, realizada em OS de Maio de 2018.
RESOLVE:
Art. 1° Emite PARECER FAVORAVEL ao SISPACTO 2018 (Pactuaçâo de diretrizes, objetivos, metas e indicadores);
Art. 20 Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, devendo
ser publicada no Diário Oficial do Município;
Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Limoeiro do Norte-CE,
em 08 de Maio de 201 S.
Márcia Rejane Sousa Oliveira,
Vice- Presidente.

Jardénia Ferreira Lima,
Presidente.
Olga Cristina Pires Ramos,
Secretário Geral.

Oséas Moura de Freitas,
Secretário Adjunto.
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Na região Norte, a Hapvida
registrou altas deo,9p.p. e2p.p.
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ESIS4ÇLIO Ceará- Prefeitura Municipal do Cotunda . Avise de Licitação. O Pregoeiro do
Município de CaiundalCE comunica aos interessados que no dia 29 de maio de.2018, às 09:00 horas
da manhã, estará abrindo licitação na moda1de Pregão Presencial o' 024I2018IPPISR cujo
objeto é o Registo de preços para Muras e eventuais aquisições de umas funerárias tipo adulta,
infantil e obesa e serviços de translado fúnebre destoados a pessoas carentes do Municipio de
Catunda-CE. O edital completo estará diaponivei através dos sites: wv.tcn1.ce.gov.br1tdtacoe5,
vmw,catunda.ce.gov.brflictacao.php e no endereço: Rua Vila Nau, n° 715 - Centro, a partIr da data
desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08.00 às 14:00 h. Maloras ijMormaçôes
paloTelefone: (88) 3686.1032. Catunda-CE. 15 de pelo de 2016. Elias Meio Lima -Pregoeiro.
Estado do Ceará— Prefeitura Municipal de independôncia.Acomissão de Licitação comunica
aos interessados que no próximb dia 28 de Maio de 2018às15:00 horas, estará abrindo licitação na
modalidade Pregão Presenciai N' SE-PP006II 8, cujo objeto e Contratação de bandas regionais
de pequeno pode e de seguranças para a realização dos festejos juninos, dia do professor e do
funcionário público a das festas de conclusão do ensino fundamental. O edital está disponivei nos
suas: vawtindependencia.ce.90v.br e vrnv,tcm.ce.gov.brfllcitacoes ou na Sede deste Municipio à
Rua do Cruzeiro, 244, Centro.independéncialCE, 15 de maio de 2016. Nela Araujo de Souza Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereira - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.
15.05.01l201& A Comissão Perntnelte de UcitaçftD da Prefeitura Munidpal de Peneiro, iccelizada
na Rua Dr. Antônio Augusto da Vasconcelos, o'227 Cento, tel (88) 3527-1260, toma pública que 50
encontre à disposição dos interessados o Edital de 4egão Presenciai N°15.05,0112018, a4o objeto é
a aquisição de material para composição de Rita de enxoval para bebé ligados no Programa Bem
Vindo Bebê, destinados a atenderas necessidades das bmiiias em siluaçãodevulnerabiidado social
atendidas pala Secretaria do Trabalho e Asaistàn4te Social do Municipio de Pereiro-CE, conforme
do Mexo, parte integrante desta Fracasso, sondo afeita de disputa de lances no dia
ser adquirido a partir da data desta publicação, 'o
29105I2018 às 09:Obhs. braIâttEdit8\ podera
portai d0TCEto ao publico das 08:00 ás 12:00. no endereço acima citado ou pelo
lho
Dde Maio de 2016. Er Ison dos Santos Queltoz- Pregoeiro.
(Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré— Pregão Presencial N°1605.0112016Menor Preço por Lote. AComissão Permanenie de Licitação da Prefeitura Municipal de
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Atualmente,aHapvidaconta com uma estruturade 25 hospitais

1.671 leltosno

mercados dasreglües Norte e NordesteFoTo; JOSÉ LEOMAR

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte-Chamada Pública n°00112018.
SEMEB. O Municlpio de Limoeiro do Norte, através do sou Pregoeiro andei toma público aos
interessados; que realizará Chamada Pública para aquisição da gànerosaiitnenttcios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao Atendimento do Programa Nacional da
Alimentação Escoiar/PNA, Conforme Lei Federal N°11.94712009 e resoluções, do Municipio da
Limoeiro do Norte/CE, conformo-espocitcaçães constantes do anexo ido Termo de Referénda do
editai. A chamada ocorrerá no dia 28 de maio de 2018, às 12:30 horas na saia da reuniões da
Comisão, na Rua Cet. Antônio Joaquim n°2121, Centro - Limoeiro do Morto - Coará, O edital
poderá ser adquirido endereço da Comissão de Licitaçao nos horários de 08h30min às 1 2hoOmin,
ao' dias úteis, ou através dos alies: twvw.tca.ce.gov.br (Tribunal de Contas do Estado - portai de
licitações dos munidipios).
Estado do Ceara —Prefeitura Municipal de Independência. ACoa'lssãode Licitação p
dia 29 de Maio de 2018 às 09:00 horas, estará realizando iiciação na modaiidad
Presencial n° SE'PP007118, cujo objeto é a aquisição da material do expediente paras
necessidades da Secretaria de Educação do Muntipio da Independência - CE. O
disponivei nos sltesrevntindepandendia.ce.gov.br e vnAv.tcm.ca.gov.biliicitacoes ou
deste Municipidá Rua do Cruzeiro, 244, Conto. independáncialCE, 15.05.2018.
Estado do Ceará— Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte -Aviso de Ucftação -Pregão
Presenc1ai n° 2018.090s-00I5EMEB. O Munidipio da Limoeiro do Norte, através do sou
Pregoeiro Oficial toma público aos interessados que realizará Pregão Presencial, para
contratação de pessoajuridica para fornecimento de fardamentoescolarpara os alunos darem
ensino do Municipio de Limoeiro do Norte - Ce.Atcitação ocorrerá nu dia 08 de Junho do 2018,
àsOB:3o bocas nasalada reuniões da Comissão, na Rua Cei.AntânioJoaquim n°2121. CentroLimoeiro do Norte - Ceará. O edital poderá ser adquirido endereço da comissão de licitação nos
horários de OBhaOmin às 121h00min, em dias úteis, ou alravésdos alie: vmv.tcm.co,gov.br
(portai da (citações dos municipios).
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaramlranga- Avlao de licitação - Pregão
Presencial N° 2016.05.11.2-PP, O Pregoeiro da PreleituraMuntclpai de Guaramiranea -Coará,
torna público, para conhecimento doa iniorassados, que no próximo dia Sede Maio de 2016, às
091-1 (nove horas), estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, critério de

