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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 201 7.02.01.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, expediente, 
esportivos, permanentes, limpeza hospitalar, copa/cozinha e equipamentos e suprimentos de 
informática, destinados ao atendimento das necessidades dos Programas Sociais e das 
diversas Secretarias 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 15 de Fevereiro de 2017 às 09:00 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, 01 de Fevereiro de 2017 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

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



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 2017.02.01.1 

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° 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade 
Pregão N° 2017.02.01.1, cuja abertura está prevista para o dia 15 de Fevereiro de 2017 às 
09:00 horas, para o Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, 
expediente, esportivos, permanentes, limpeza hospitalar, copa/cozinha e equipamentos e 
suprimentos de informática, destinados ao atendimento das necessidades dos Programas 
Sociais e das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 01 de Fevereiro de 2017. 

j1LU 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Responsável pela Publicação 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DA CONQUISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N' 1/2016 - SMS 

O Município de Vitória da Conquista - BA, tendo em vista 
que alguns procedimentos essenciais para suporte da Média e Alta 
Complexidade do Município ainda não foram contemplados e que 
desta formo pode-se otimizar os gastos do orçamento público, bem 
como realizar ampla divulgação do Processo da Chamada Pública 
para os demais prestodores que queiram se habilitar nos diversos 
serviços listados no Edital da mesma com o intuito de que não haja 
prejuízos da assistência prestada, para a execução de serviços nas 
modalidades hospitalar, ambulatorial e apoio diagnóstico c terapêu-
tico, de acordo ao diretrizes do Sistema Usico de Saúde, paro atender 
as necessidades e adequar a oferta de serviços e procedimentos, co-
munico a PRORROGAÇAO do prazo de recebimento da documen-
tação até 10/02/2017 às 18:00h. As demais informações do edital 
permanecem como dispostas na versão originalmente publicada. Sem 
usais, subscrevo-me. Vitória da Conquista - BA, 01/02/2017. 

ZILMÂRIA 'f/REIRA DOS SANTOS. 
Presidente da Cismissào de licitação 

AVISO DE I.ICITÀÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 21201 7-SMS 

O Município de Vitória da Conquista - BA, comunica que 
realizará o Pregão, do tipo menor preço por lote para prestação de 
sei-viço de noldagem auricular e fornecimento de moldes individuais 
de uilicoise. O Pregão será realizado ao site www.licitacoes.e.com.br , 
no qual encontra-se o edital completo ou www.bb.com.br . As demais 
publtcações estarão disponíveis no sue www.vitoriadaconquis-
ía.ba.gov.br/dom . Início da sessão de disputa eletránica: 17/02/2017 
às 14:30hs. Horário da Bahia. Informações: (77) 3429-7412/3429-
74 II). 

CERES NEIDE ALMEIDA COSTA 
Secretiírió Municipal da Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N 3/2017 

PP 03/17. Dia 14/02/17 às 9h. Objeto: Aquisição de pneus, protetores 
e câmaras de ar. Edital na sede, Tel 75 33362123/2264. 

àVagncr-Bahia, 31 de janeiro de 21117 
EDINILDO DA SILVA SOUZA 

Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ 
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 6/2017 

Tipo Menor Preço. A Câmara Municipal de São Benedito, 
através de seu(a) pregoeiro(a) designado e Equipe de apoio, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que no dia 14 de 
fevereiro de 2017 às 14:45 h., dará início ao Pregão Presencial su-
pracitado, que tem como objetivo a seleção de proposta mais vali-
lujoso paro: serviços de fotografia e filmagem profissional, edição de 
ãudio/vídeo e divulgação em diversos meios de comunicação de ma-
térias e Eventos Públicos Oficiais de interesse do Poder Legislativo 
Municipal de São Benedito, conforme Termo de Referência. Os in-
teressados poderão adquirir o edital e seus anexos, no endereço: Praça 
25 de Novembro, S/N, Centro, São Benedito/CE, no horário de ex-
pediente das 08:00 às 11:00 h e das 14:00 às 16:00 h, e obter demais 
informações, através do fone: (88)3626-1238. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 712017 

Tipo Menor Preço. A Câmara Municipal de São Benedito, através de 
seu(a) pregoeiro(a) designado e Equipe de apoio, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que no dia 14 de fevereiro de 2017 às 
15:30 h., dará início ao Pregão Presencial supracitado, que tem como 
objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para: serviços de im-
plantação e disponibilização de link de acesso à Rede Mundial de 
Computadores (Internet), manutenção microcomputadores e trnpres-
soros, junto ao Poder Legislativo Municipal de São Benedito. Os 
interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, no endereço: 
Praça 25 de Novembro, Si1'à, Centro, São Benedito/CE, no horário de 
expediente das 08:00 ás 11:00 h e das 14:00 às 16:00 h. e obter 
demais informações, através do fone: (88)3626-1238. 

São feeucdi(o - CO, 1 de fevereiro de 2017 
KARLENE ALMEIDA MELO 

Pregocira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAlARA 

AVISO) DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N° 2017.02.01.1. 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município de Abaiara, Estado 
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, toma público, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da 
Prefeitura, certame licitatúrio, na modalidade Pregão n' 2017.02.01.1,  

do tipo Presencial, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis, de-
rivados de petróleo e filtros de ar e de óleo lubrificante, destinados 
aos veículos pertencentes as diversas Secretarias do Município de 
Abaiara/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital 
Convocatório e seus anexos, com recebimento dou envelopes con-
tendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação mar-
cado para o dia IS de fevereiro de 20t.7,Làe 09:00 horas. Maiores 
informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, n' 70 - Centro - 
Abaiaa-u/CE, no horário de 08:00 às 11:30 horas. Informações po-

derão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3558-1254. 

Abaiara/CE. 1" de Fevereiro de 2017. 
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 

PREFEITURA MUNICIPAL DEeREJO SANTO 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Contrato Y. 30.01.0011201 7-SEDUC. Cohtralante: Prefeitura Mu-
nicipal de Brejo Santo-Ce, através da Secretaria de Educação Básica, 
CNPJ n'. 07.620.701/0001-72. Contratada: D. S. Andrade - ME, 
CNPJ n'. 10.780.36310001-40. Fundamentação Legal: Lei Federal n'. 
10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal n'. 8.66611993 e alterações. 
Licitação: Pregão Presencial N'. PP-12.26.001/20I6-SEDUC. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar e demais programas da rede 
de ensino do Município de Brejo Santo-Ce, referente ao exercício 
financeiro de (2017), conforme termo de referéncia. Valor Global 
Contratado: RI 2.613.180,60 (dois milhões seiscentos e treze mil 
cento e oitenta reais e sessenta centavos), referente aos Lotes 1, tIl, 
IV, V, VI e VII. Da dotação e recursos: (0302.I2.361.0027.2.064) e 
Elemento de Despesa: (3.3.90.30.05). Data da assinatura: 30/01/2017. 
Da vigência: Até 31/12/2017. Signatários: Ana Jacqueline Braga 
Mendes e Diego Mareondes Cartuxo Tavares, respectivamente con-
tratante e contratado. Eriton George Soles Bernardo - Presidente da 
CPL/PMBS. Publique-se e Cumpra-se. 

Contrato W. 30.01.002/2017-SEI3UC. Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Brejo Santo-Ce, através da Secretaria de Educação Básica, 
CNPJ n'. 07.620.701/0001-72. Contratada: Omega Distribuidora de 
Produtos Alimentícios LTDA, CNPJ n. 41.600.13110001-97. Fun-
damentação legal: Lei Federal nc.  10.520/2002, subsidiada pela Lei 
Federal ri'. 8,666/1993 e alterações. Licitação: Pregão Presencial N'. 
PP-12.26.001/2016-SEDUC. Objeto: Aquisição de gêneros alimen-
tícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar e demais programas da rede de ensino do município de 
Brejo Santo-Ce, referente ao exercício financeiro de (2017), conforme 
[ermo de referência. Valor Global Contratado: R$ 353.900,00 (tre-
zentos e cinquenta e três mil e novecentos reais), referente ao Lote II. 
Da dotação e recursos: (0302.12.361.0027.2.064) e Elemento de Des-
pesa: (3.3.90.30.05). Data da Assinatura: 30/01/2017. Da Vigência: 
Até 31/12/2017. Signatários: Ana Jacqueline Braga Mendes e José 
Renato Souza da Silva, respectivamente contratante e contratado. 
Entoa George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMES. Publique-
se e Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAl, N" 31201 7/FG/PP 

A Pregoeira do Município de Caridade-CE comunica aos 
interessados que no próximo dia 15 de fevereiro de 2017, às 10h, 
estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial N' 
003/2017/FG/PP. cujo Objeto é a Aquisição de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP) P13. água mineral e botijão de gás de cozinha (vazio), 
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias 
do Município de Caridade-CE, conforme Anexo 1. O Edital poderá 
ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço: Rua Dr. 
Plácido Pinho, SINe, Secretaria de Finanças - Caridade-CE, a partir 
da publicação deste Aviso, no horário, das 08h às 12h e no Sile: 
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.  

Caridade-CO, 1' de fevereiro de 2017. 
SULAMITA BARBOSA DE OLIVEIRA 

- ['regueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAl, N' 8202.0112017 

A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua 
Presidente Médici, 167. Centra - CEP': 62.375-000- Carnaubal - Cea-
rá, torna público o Edital de Pregão Presencial N' 0202.01/2017, rojo 
objeto é a contração de prestação de serviços de transporte escolar 
destinado aos alunos da Rede de Ensino do Município de Carnaubal, 
que realizar-se-á no dia 15.02.2017, às 14:00 horas. Referido edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, ao horário de expediente ao 
público, das 08:00 as 12:00 horas, os aêessar os endereços ele-
Irónicos: bttp://www.ecm.ce.gov.br/ticitacoes  http://www.carnaa-
bal.ce.gov.br/lransparencia/ticitaeoeuNOvo.  

Carnaubal -CE, ]`de Fevereiro de 2017. 
JUSCIÊ PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

EXTRATO DE CONVÉNIO 

Convênio a' 1/2017. Que celebra o Município de Cascavel, através da 
Secretaria Municipal da Saúde, e o Sistema de Saúde Vicentina Mar-
garida Naseau - Hoápital Maternidade Nossa Senhora das Graças de 
Cascavel, CNPJ 07.126.998/0006-29. Objeto: Execução das ativida-
des e serviços referentes ao SUS pelo Contratado, por intermédio da 
pactuaçõo de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade 
com o Plano Operativo. Valor global estimado de RI RI 4.062.424,56 
(quatro milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro 
reais e cinquenta e seis centavos) e valor mensal de R$ 338.535,38 
(trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta 

Oito centavos). Descrição de Recursos anuais: Média e Alia Com-
plexidade - MAC anual de R$ 2.742.623,64 (dois milhões, setecentos 
e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e 
quatro centavos), INTEGRASUS anual de RI 60.342,12 (sessenta 
mil, trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos), IGH anual de 
RI 1.259.458,80 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, qua-
trocentos e cinquenta e Oito reais e oitenta centavos), e Outros. Do-
tação Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - 
1012201040.016 Ações de Cooperação Técnica com Entes Públicos e 
Privados 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 009 Recursos do SUS. 
Vigência: 24(vinte e quatro) meses, a contar da sua assinatura, po-
dendo, de comam acordo entre as partes, mediante termo aditivo, 
haver renovação do presente até completar o limite de 60(sessenta) 
meses. Assinatura: lI de janeiro de 2017. Assinam: pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Cascavel, Sr. Laia Carlos do Nascimento e 
pelo Hospital, Irmã Maria de Fátima Sousa. 

EXTRATO DO CONVÉNIO N' 1/2017 

Celebra o Município de Cascavel, através da Secretaria Municipal da 
Saúde, e o Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseaa - Hospital 
Maternidade Nossa Senhora das Graças de Cascavel, CNPJ 
07.126.998/0006-29. Objeto: Execução das atividades e serviços re-
ferentes ao SUS pelo Contratado, por intermédio da pactuação de 
metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano 
Operativo. Valor global estimado de RI RI 4.062.424,36 (quatro 
milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e 
cinquenta e teia centavos) e valor mensal de RI 338.535,38 (trezentos 

trinta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e Oito 
centavos). Descrição de Recursos anuais: Média e Alta Complexidade 
- MAC asnal de RI 2.742.623.64 (dois milhões, setecentos e quarenta 
e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e qaatro cen-
tavos), INTEGRASUS anual de R$ 60.342,12 (sessenta mil, trezentos 
e quarenta e dois reais e doze centavos), IGM anual de RI 
1.259.458,80 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, qua-
trocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), e outros. Do-
tação Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - 
1012201040.016 Ações de Cooperação Técnica com Entes Públicos e 
Privados 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 009 Recursos do SUS. 
Vigência: 24(viale e quatro) meses, a contar da sua assinatura, po-
dendo, de comam acordo entre as partes, mediante termo aditivo, 
haver renovação do presente até completar o limite de 60(sessenta) 
meses. Assinatura: 11 de janeira de 2017. Assinam: pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Cascavel. Sr. Laia Carlos do Nascimento e 
pelo Hospital. Irmã Maria da Graça Pereira Ataíde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N 912017 

A Prefeitura Municipal de Ereré toma público que no dia 14 de 
Fevereiro de 2017, às 08:00h, na tala da Comissão de Licitação, localizada 
na Rua: Padre Miguel Xavier de Moraes, 38- Centro - Ereré - CE, receberá 
propostas para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados às 
diversas Secretarias Municipais e Programas dos Fundou Municipais de 
Saúde e Ação Social do Município de Ereré, conforme descrito nesta Edi-
tal e seus Anexos. MODALIDADE: Pregão Presencial. O Edital poderá 
ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado. 

Ereré.CE. 1' de fevereiro de 2017. 
ANTÔNIO FREIRE BESSA 

I5regcscirti 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO P4' 2017.02.01.1. 

A Preoeira Oficial do Município de Fadas Brito/CE, no uso de suas 
atribuições legais, asma público, para conhecimento dos interessados, que es-
tará realizando, na sede da Prefeitura, Certame Licitatóeio, na modalidade Pre-
gão, do tipo Presencial, tombado sob o ne 2017.02.01.1, mio objete és aqui-
sição de géneros alimentícias, materiais de limpeza, expediente, esportivos, 
permanentes, limpeza hospitalar, copa/cozinha e equipamentos e suprimentos 
de informática, destinados ao atendimento das necessidades dos Farsgeamas 
Sociais e das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações apreseistadaajuato ao Edital Convocatório e seus anexos, com 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentos de ha-
bilitação marcado para o dia 15 de Fevereiro de 2017, às 09:00 (nove) horas. 
Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José 
Alves Pimental, n° 87. Centro, na Cidade de Farias Brita/CO, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08:00h as 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. 

Farias Brita/CO, V de Fevereiro dc 2017. 
LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.btlaalestácidade.btml , 	 Documento assinado digitalmente conforme MP nt 2.200-2 de 2410812001, que institui a 

pelo código 00032017020200152 	
lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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DIÁRIO OFICL&LDO ESTADO SÉRIE 3 ANO IX N°024 FORTALEZA, 02 DE FEVEREIRO DE 204jiTT 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Ainarante - Aviso do Resultado do Julgamento da Habilitação. A Cmis's 
de Licitação torna público o Resultado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços N° 2016.11.04.001, cujo objeto é: contratàÇão de i' 
empresa especializada em prestação de serviço para execução e o desenvolvimento das ações técnico- sociais, com enfoque socioeducativo, a'3çrem 
desenvolvidas no projeto de apoio ao conselho e fundo dos direitos da criança e do adolescente no Município de São Gonçalo do Amarante-
Empresa Habilitada: 01- FUCJMAX Empreendimentos e Projetos LTDA; Empresas Inabilitadas -.O1 - Etica Assessoria e Projetos de Desenvolvimento 
Urbano LTDA; 02-Universidade Patativa do Assaré. Fica aberto o prazo recursal à partir da data desta publicação, conforme art. 109, inciso 1, alínea 
'a" da Lei de Licitações. Caso não haja interposição de recursos, fica marcada . proposta para o dia 10 de fevereiro de 2017 às 09:00 Is. Maiores 
informações, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura de São Gonçalo do Aniarante-Ce, 01 de fevereiro de 2017. Wilsiane Soares de 
Oliveira - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Licitação - Pregão n° 2017.02.01.1. O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município 
de Abalara, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da 
Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Pregão n° 2017.02.01.1, do tipo Presencial, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis, derivados 
de petróleo e filtros de ar e de óleo lubrificante, destinados aos veículos perteiuooses as diversas Secretarias do Município de AhaiaralCE, conforme 
especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e a 
documentação de habilitação marcado para o dia 15 de fevereiro de 2017, às 0.00 horas. Maiores informações e entrega de editais, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70 - Centro - Abaiara/CE, no horário de 08:00 às 11:30 horas. 
Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3558-1254. Abaiara/CE, 01 de Fevereiro de 2017. Carlos Mateus Bezerra Flores 
- Pregoeiro(a) Oficial do Município. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato N°. 30.01.001/2017-SEDUC. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-Ce, através da Secretaria de Educação Básica, CNPJ n o . 07.620.701/0001-72. Contratada: D. S. Andrade - ME, CNPJ n°. 
10.780.363/0001-40. Fundamentação Legal: Lei Federal n°. 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal n°. 8.666/1993 e alterações. Licitação: 
Pregão Presencial N°, PP-12.26.001/2016-SEDUC. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
Alinientação Escolar e demais programas da rede de ensino do Município de Brejo Santo-Ce, referente ao exercício financeiro de (2017), conforme 
termo de referência. Valor Global Contratado: R$ 2.613.180,60 (dois milhões seiscentos e treze mil cento e oitenta reais e sessenta centavos), 
referente aos Lotes 1, III, IV, V, VI e VII. Da dotação e recursos: (0302.12.361.0027.2.064) e Elemento de Despesa: (3.3.90.30.05). Data da 
assinatura: 30/01/2017. Da vigência: Até 3 1/12/2017. Signatários: Ana Jacqueline Braga Mendes e Diego Marcondes Cartaxo Tavares, respectivamente 
contratante e contratado, Éritoii George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. Publique-se e Cumpra-se. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato N°. 30.0I.002/2017-SEDUC, Contratante: Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-Ce, através da Secretaria de Educação Básica, CNPJ n°. 07.620.7011 10001-72. Contratada: Omega Distribuidora de 
Produtos Alimentícios LTDA, CNPJ n°. 41.600.131/0001-97. Fundamentação legal: Lei Federal n°. 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal n°. 
8.666/1993 e alterações. Licitação: Pregão Presencial N°. PP-12.26.001/2016-SEDUC. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar e demais programas da rede de ensino do município de Brejo Santo-Ce. referente ao 
exercício financeiro de (2017), conforme termo de referência. Valor Global Contratado: R$ 353.900,00 (trezentos e cinquenta e três mil e 
novecentos reais), referente ao Lote 11. Da dotação e recursos: (0302.12.361.0027.2.064) e Elemento de Despesa; (3.3.90.30.05). Data da 

FSC Assinatura: 301'01/2017. Da Vigência: Até 31/12/2017. Signatários: Ana Jacqucline Braga Mendes e José Renato Souza da Silva, respectivamente 
contratante e contratado, Eriton George Sales Bernardo - Presidente daCPL/PMBS. Publique-se e Cumpra-se. MISTO p._ — 
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*** *** *** 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Extrato de Contrato - Dispensa de Licitação n° 2017.01.30.1 - Extrato de 
Contrato. Dispensa de Licitação N° 2017.01.30.1. Partes: o Município de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos e a empresa Cariri Construções, Locações e Serviços - LT[)A ME. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na varrição, 
capinação, poda de árvores, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e urbanos da Sede e dos Distritos do Município de AbaiaralCE. Valor 
Total do Contrato: R$ 171.011,28 (cento e setenta e um mil e onze reais e vinte e oito centavos). Vigência Contratual: até 31 de março de 2017. 
Signatários: Manoel Pereira e Paulo Sergio Bezerra de Lima, Maiores informações, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua 
Expedito Oliveira das Neves, n° 70 - Centro - Abaiara/CE, no horário de 08:00 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone 
(88) 3558-1254. Abaiara/CE, 01 de Fevereiro de 2017. João Verissimo de Morais Neto - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão n° 2017.02.01.1. A Pregoeira Oficial do Município 
de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, 
Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o n° 2017.02.01.1, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, 
materiais de limpeza, expediente, esportivos, permanentes, limpeza hospitalar, copa/cozinha e equipamentos e suprimentos de informática, 
destinados ao atendimento das necessidades dos Programas Sociais e das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentos de habilitação 
marcado para o dia 15 de Fevereiro de 2017, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves 
Pimenicl, n° 87, Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00h as 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. 
Farias Brito/CE, 01 de Fevereiro de 2017. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Pregão Presencial N'> 02.02.02/2017 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, n° 227— Centro, tel. (88) 3527 
- 1250 torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial N° 02.02.02/2017 cujo objeto é a aquisição de 
combustíveis e derivados de petroleo destinados ao abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Pereiro nos perímetros de 
abastecimento na sede do Município e na Cidade de Fortaleza, sendo a fase de disputa de lances no dia 15/02/2017 a partir das 14:00. O referido 
Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 07h30min às 13h00min, no endereço acima 
citado ou pelo portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Pereiro - CE, 02 de Fevereiro de 2017. Ermilson dos Santos Queiroz 

- Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Tamboril - Aviso de Pregão Presencial N° 002/2017—CMT. O Pregoeiro da Câmara Municipal 

de Tamboril torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 14 de Fevereiro de 2017, às 09h00min, na sua sala de reuniões, 
localizada à Rua Jesuíta Adeodato, n° 210, Centro, Tamboril-Ce, estará recebendo as Propostas de Preços e Documentação de Habilitação para o 
Pregão Presencial N °  00212017-CMT - Prestação dos serviços técnicos especializados de assessoria ao departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Tamboril-Ce. O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes  e junto à Comissão, no endereço 

supracitado nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min. Tamboril - Ce, 02 de Fevereiro de 2017. Francisco das Chagas Coelho do 

Nascimento - Pregoeiro 
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Estado do Ceará -Câmara Municipal da Altaneira -Aviso de Licitação- Pregão Presencial n 

2a17.02.0111. a licitação para contrlaçrto de prestação de serviços jurídicos junto a 
Càrrrars Muracipal de Altaneira. Abertura: 15 de fevereiro de 2017 às 10:00h Edital disponivel à 
Rua JoaOurn Soaras da Situa. nx  405- Centro. Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. 
Esclasecirriantos: Fone 38)3548-1168. Em 01 de fevereiro de 2017 - Antonio Junto da 
Carvalho - Preoeiro Oficial do Município. - 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ltaitinga. as Pregoeira OtiClai ao liartngrr romança 
aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrõnico n 

300 1 .01120171'PE caio objeto é a Contratação de empresa para a prestação de seraco de 
transporte da estudantes da Rude Municipal cc Ensaio a ser realizado em u'ercuiO rõprro para 
traruporiu criativo de escolares, conforme as condições e clausulas fixadas pelo presente EcntaF 
Praco aura cauaurro das propostas: ala O rira 5/0212017: nora os cadastro das propostas. a1 6  as 
78:70, data de abertura das propostas: 151021/2017; hora de abertura e classificação das 
u'opc.Stuiu: 09:30h: cora de abertura da cispula de lances: 15/02121117; hora da abertura da sessão 
is discuta de areçcs: 10:30h. 1-14 de ser considerado o horário de Brasilia, O Odital completa estará 
c dlsposiqão rIos irrterexaadcs nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00 h, 
tC uecie da Prefeitura e nos orles: wv.w.tum.ce.gos.ÕrilidtacoeC - mmm hiamnet,combr. 
Itaitiriga/Ce, em 02 de fevereiro de 2017-Maria Leonez Miranda Serpe - Pregoeira. 

'Estado do Ceará - Comera Municipal de Tamboril - Aviso dá Pregão Presencial N 
00312017-CMT.O Pregoeiro da Câmara Municipal de Tamboril toma público para conloecirnenta 
dos interessados, que rio prôeimo dia 14 de Fevereiro de 2017, às 14ls30min, na sua sala de 
reuniões, focalizada à Rua Jesuita Adedalo. n 210. Centro, T'nbríl-Ce, estará recebendo as 
Propostas de Preços e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial N  003/2017-
CMT - Prestação de serviços de organização, digilalizaçeo e armazenamento em mídia digital de 
documentos pertencestes a Câmara Municipal de Tamboril-Co. O raditat e serra anexos poderão 
ser 001/dOS troa/te www.tcm.cegov.br!ticitacoes ejuflISã Comissão, no endereço supracitado nos 
dias úteis, das 08h00mirr ás 1 2h0llmin. Tamboril - Ce, 02 de Fevereiro de 2017. Francisco das 
Chagas Coelho do Nascimento - Pregoeiro 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão rio 
2017.02.01.1. A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/CE. no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para conhecimento dos vite-ressados, que estará realizando, na sarda da Prefeitura. 
Certame Licitatõrio. na  modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombaria sob o o' 2017.02.01.1, cujo 
olojelo (a a aquisição da géneros alimentícios, materiais ite limpeza, expediente, esportivos, 
permanentes, tiniceza hospilatar, copa/cozinha e equipamentos ri suprimentos de intora'.ática, 
destinados ao alerrr5rraanto das necessidades dos Programas Sociais e das cRemes &ao'etsrras do 
Municipio de Pausa SritriCE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatória e 
seus anexos, com rece~todos envelopes de pr000ssas de preços e de documentos de hatátitacão 
marrado para odis 15 de Fevereiro de 2017, às 09:00 (nove) horas, Maiores informações, na sede da 
Comissão de Licitação, sito ria Rua JosèAlvea Pirrienlei. n 87. Centro, na Cidade de Farias Briror'CE. 
de segunda a seetaderra, no horário de 08:00h as 1211)Oh ou pelo telefone (88) 3544-1223. Farias 
Brito/CE, 01 de Fevereiro de 2017. Luclessian Calixto da Silva Alves - Preqpewa Oficial, 

DIMIO DO NORDESTE 

FORTALEZA. CEARA 'QUlNTA'FElRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2017 
reurrruns. rara recua a rvac reaurra/weoaaro, ri zlo. Lernro, amconi-oe, sarara receoenuo as 
Propostas de Preces e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial N' 002/2017-
CMT - Prestação dos serviços técnicos especializados de assessoria ao departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Tamborá-Ce. O editei e seus anexos poderão ser 
obtidas ira sue swiw.lcm.ca.gov .brilicitacoes ejunto á Comissão, r.oerrdoreço supracitado nos dias 
úteis, ias OBhOOmin às 12h00mirr, Tamboril - Ce, 02 de Fevereiro de 2017. Francisco das 
Chagas Coelhodo Nascimento -Pregoeiro 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Quixersimobim - Secretaria de tnfraestrutura 
Aviso do Resultado do Julgamento da Proposta- Concorrência Pública fá' 87.01912016.i 
Comissão Permanente dar Licitação da Prefeitura Municipal de Quiseramobimn. Estado dc 
Ceará, rio uso de suas funções, toma público, para o conhecimento dos interessados, 
rarsuítadcrda Proposta de Preços do Processo Licitaiório na modalidade Concorrência Pública 
0n 07.019/2016, cujo objeto é a Implantação do Sistema de abastecimento de água nas 
comunidades de Placas, Uruqué, Ltruqué Velho, Vaca Morta, Cajuei, o. Nova Holanda, Oca/loa e 
Sorri Jesus, locistizadas ira distrito de Uruqué, no Município de Ouiscerarr'robtm, conforme 
ConvêiiO nu 325d7212015. celebradocois a Funasa, através da Secretaria de lnfraestrutura. Fo 
declarada Vencedora a empresa CIMENCOL Construções e Oca/coa EIRELI - EPP, corri o vSiOt 
glabat de RS 3202.311,41 (quatro milhões, duzentos ar dois mil, quinhentos e onze reais e 
quarenta e um centavos), Fica aberto aprazo recursai de (15 dias (rIais conforme art. 109, incise 
1, alinea '3,', da Lei Cv  8.666/93, a partir da data de publicação deste resultado. Para Obter 
informações detalhadas, entrar aro contata no setor da Comissão Permanente de Licitação. xiii 
dias de oxpedierrie normal, com endereço na Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quiseramobim-Ce. Minta Maria Saldanha Lima - Presidente da Comissão de Licitação. 
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