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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão n°2018.01.25.1 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2018.01.25.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de oxigênio gás medicinal e equipamentos para oxigenoterapia 
destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Farias Brito comunica aos interessados que no 
dia 08 de Fevereiro de 2018 às 08:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada a Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito - CE, estará recebendo 
Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatório cujo 
objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão 
Permanete de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, no endereço acima mencionado, a 
partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (88)3544-1223. 

Farias Brito/CE, 25 de Janeiro de 2018 

Luclessian Cali&iilva Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Aves Pmente, no 87 - Centro - CEP 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



.: 	
1•. 

(O°FL» 
k;) 

. . 	

, 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N°  201801.25.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria 
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n° 8.666193, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade 
Pregão N° 2018.01.25.1, cuja abertura está prevista para o dia 08 de Fevereiro de 2018 às 
08:00 horas, para o Objeto: Aquisição de oxigênio gás medicinal e equipamentos para 
oxigenoterapia destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral do Município 
de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 25 de Janeiro de 2018. 

Luclessian 	 'oa 	Alves 
Responsável pela Publicação 

CNP) N° 07395.57210001-00 	 - 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Farias Brito -Aviso de Licitação -Pregão N°2018.01.25.1. A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/ - V  

CE, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: aquisição de oxigênio gás medicinal e equipaienos' 
para oxigenoterapia destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral do Município de Farias Brito/CE. Data e Horário da Abertur 	'de 
Fevereiro de 2018, às 08:00 horas. Informações: (88) 3544-1569. Farias Brito/CE, 25 de Janeiro de 2018. Luclessian Calixto da Silva Alves —Pfeira 
Oficial. 	 O 	k3 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão N°2018.01.25.2. A Pregoeira Oficial do Município dean 
Brito/CE, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos zero km, sen 
(um) tipo ambulância de simples remoção e 01 (um) tipo passeio, destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral e da Secretaria de Saúde do 
Município de Farias Brito/CE, nos moldes, respectivamente, dos Termos de Ajuste n°126/2017 e n°169/2017, celebrados com o Estado do Ceará, através da 
Secretaria da Saúde. Data e Horário da Abertura: 08 de Fevereiro de 2018, às 11:00 horas (Horário de Brasília). Informações: (88) 3544-1569. Farias Brito/ 
CE, 25 de Janeiro de 2018. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô -Aviso de Julgamento —Pregão n°2018.01.043.0 Pregoeiro Oficial do Município de Quixelô/CE, 
toma público, o julgamento do Pregão n° 2018.01.04.3, sendo o seguinte: empresa vencedora - Oscar Rodrigues Alves Neto ME vencedora junto aos lotes 
01 e 02, por apresentar preços compatíveis com o orçamento da Prefeitura. A mesma fora declarada habilitada, por cumprir integralmente as exigências do 
Edital Convocatório. Em face de não acudir empresa habilitada junto ao Lote 03 foi declarado Fracassado/Frustrado o referido lote. Informações na sede da 
Comissão de Licitação de Quixelô ou pelo telefone (88)3579- 1210. Quixelô/CE, 24 de janeiro de 2018. Luiz Moses de Abreu Neto —Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação. A Comissão de Pregão, localizada na Rua Antunino Cunha, s/n, Bairro 
Centro, toma público o Edital de Pregão Presencial N° 2601.02/2018 - cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria, 
assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de planos de trabalho e de prestação de contas de convênios e programas, firmados com os Governos 
Federais e Estaduais de interesse das diversas Secretarias do Município de Alcântaras/CE, que realizar-se-á no dia 08.022018, às 09:30 horas, Referido 
edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 17:00 horas. Alcântaras-Ce, 26 de Janeiro de 2018. 
Charilys Alcântara Soares - Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará —Prefeitura Municipal de Alcântaras —Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, 
s/n, Bairro Centro, toma público o Edital de Tomada de Preços N°2601.01/2018 cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de assessoria em 
engenharia civil, para atender as demandas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras/ 
Ce, conforme projeto básico, que realizar-se-á no dia 15.02.2018, às 09:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário 
de expediente ao público, das 08:00 às 14:00 horas ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Alcântaras-Ce, 26 de Janeiro de 2018. Charilys 
Alcântara Soares —Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Secretaria de Administração e Finanças - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 

í 

	

	 03/2018-ADM. O Govemo Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estará recebendo até As 09h00min do dia 07 de Fevereiro de 2018, na 
sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito à Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/d - 1° andar —Bairro Centro - Campos Sales—CE, a proposta 

FSC 

	

	de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial n° 0312018-ADM - Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Secretarias Municipais. 
O edital poderá ser obtido junto a Pregoeira, no endereço supracitado nos dias úteis, das 8h00 às 12h00, e no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Campos 

MISTO 	Sales-CE, 25 de Janeiro de 2018. Cana Maria Oliveira Timbó - Pregoeira. 
1 op*tdofo 

L.!126531 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de MilJsã - Aviso de Licitação na Modalidade Pregão. A Comissão de Pregão do Município de Milhã toma 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial, n° 2018.01.25.07.PP.OBR, do tipo Menor preço por lote, 
cujo objeto é a locação de dois veículos tipo caminhonete com capacidade mínima de carga para um tonelada, para ficarem a disposição de Secretaria de 
Obras, Infi'aesfrutura e Urbanismo. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 08 de fevereiro de 2018, às 14:00 hs, 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) 998723590, e nos 
sites: www.tce.ce.gov.br  e www.milha.ce.gov.br. Milhã (CE), 25 de Janeiro de 2018. Mirma Quezia da Silva - Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 00312018 - Modalidade: Pregão Presencial Menor 
Preço. Objeto: aquisição de materiais e equipamentos destinados a estruturar o Plenário da Câmara Municipal de Itapipoca. Credenciamento e Recebimento 
das Propostas Escritas será em: Dia 08/02/2018, às lO:OOhs. Local: Sala da Comissão de Licitação - Rua Frei Cassiano, n° 750 - Boa Vista. O Edital 
completo poderá ser adquirido na Sede da Câmara Municipal, no horário de 8h00min às 12h00min, nos dias úteis após esta publicação ou no Portal do TCE: 
www.tcm.ce.gov.brllicitacoes. Itapipoca/CE, 25 de janeiro de 2018. À Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação. A Pregoeira Oficial de Itaitinga, comunica aos interessados que no próximo 
dia 08 de fevereiro de 2018, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n° 2501.0112018/PP, cujo objeto é a contratação de serviços 
para recarga de cartuchos e manutenção de impressoras junto as Secretarias de Educação e Saúde do Município de Itaitinga/CE. O edital completo estará à 
disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00h às 14:00h, na sede da Prefeitura e no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . 
Itaitinga, em 26 de janeiro de 2018 —Maria Leonez Miranda Serpa —Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana—Aviso de Licitação. O Pregoeiro da Câmara Municipal comunica aos interessados que no dia 
09102/2018, às 08:30 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Trav. Joaquim Rebouças, no 525, Bairro Centro, Jaguarusna Ceará, 
abrirá licitação na modalidade Pregão Presencial N° 00312018-CMJ, cujo objeto é a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, para atender a 
Câmara Municipal de Jaguaruana - Ceará. Tipo Menor Preço Global por Lote. O Edital estará à disposição na Sala da Comissão Permanente de Licitação no 
horário de 08:00h às 12:00h e no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Antônio José de Almeida. Jaguaruana em 2510112018. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Groaíras —Aviso de Licitação. A comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Groalras, localizada na 
Rua Vereador Marcolino Olavo, 770, Bairro Centro, toma público o Edital de Pregão Presencial N°2601.01/2018 cujo objeto é a aquisição de gêneros de 
alimentação, destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Groaíras/Ce, conforme termo de referência, que realizar-se-á no 
dia 08.0220 18, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 17:00 horas ou 
no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Groaíras-Ce, 26 de Janeiro de 2018. Breno Mota de Sousa - Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Novo Oriente, toma público 
que se encontra a disposição dos interessados o Pregão Eletrônico n° 002/201 8/PE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar 
do Município de Novo Oriente - CE. Tipo menor preço por lote, com previsão para abertura do processo dia 07/02/2018 às lOhOOmin, horário de Brasília. 
O edital poderá ser obtido na sala da Comissão de Licitação, localizada na rua Deocleciano Aragão, n° 15, Centro, Novo Oriente - CE, no horário de 08h as 
13h nos dias úteis, ou através dos sites www.bllcompras.org.br , www.tce.ce.gov.br/licitacoes . Maiores no endereço acima. Novo Oriente, 25 de janeiro de 
2018. Francisco Olavo Rodrigues - Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
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