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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão n° 2017.10.04.1 

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



S r1I, 
	

\:2 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2017.10.04.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de veículo zero km, tipo pick-up, destinado ao atendimento das 
necessidades da Secretaria de lnfraestrutura do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. 

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito 
comunica aos interessados que no dia 19 de Outubro de 2017 às 09:00 horas, na sala das sessões 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias 
Brito - CE, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de 
Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do 
Edital na sede da Comissão Permanente 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 Fone (88)3544-1223. 

Farias Brito/CE, 04 de Outubro de 2017. 

Luclessian Cali 'o da Silva Alves 
Presidente da Comissão de Licitação 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pímentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDAO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 2017.10.04.1 

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 LICITACÃO na modalidade 
Pregão N° 2017.10.04.1, cuja abertura está prevista para o dia 19 de Outubro de 2017 às 
09:00 horas, para o OBJETO: Aquisição de veículo zero km, tipo pick-up, destinado ao 
atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 04 de Outubro de 2017. 

L'Aâ» 
Luciessian Calixto da Silva Alves 

Responsável pela Publicação 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia -Aviso de Licitação - Processo: Pregão Presencial N° 2017.10.03.001 - Origem: Secretark de 
Educação. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação e 	-' 
Secretaria de Saúde do Município de CaucaialCE. Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote. A Pregoeira da Comissão de Pregão 1 do Governo Municip 	•' 
de Caucaia torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que às 10h do dia 19/10/2017, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial N° 2017.10.03.001 objetivando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente para atender a demanda 
da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde do Município de Caucaia/CE, conforme descrição e especificações técnicas, mediante as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. Maiores informações pelo telefone: (85) 3342.0545 1 DGL. Caucaia/CE, 04 de Outubro de 2017. Ana Paula Lima 
Marques - Pregoeira - CP I. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -Aviso de Licitação—Pregão n°2017.1O.04.1.APregoeira 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° 2017.10.04.1, cujo objeto é a aquisição de veículo zero km, tipo pick-up, destinado ao atendimento 
das necessidades da Secretaria de Infraestrutura 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 19 de outubro de 2017, às 09:00 
(nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves Pimentel, 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) 3544-1569. Farias Brito/CE, 04 de outubro de 2017. Luclessian Calixto da 
Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Redenção - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.° 05.00712017 - PP. A Pregoeira da Prefeitura 
Municipal de Redenção/CE torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tombado sob 
o N.° 05.007/2017 - PP, critério de julgamento Menor preço por Lote, tendo como objeto a aquisição de livros para os alunos da rede municipal de ensino 
infantil junto a Secretaria de Educação do Município de Redenção/CE. A Sessão será realizada às 09:00 horas do dia 19 de outubro de 2017, na Sala da 
Comissão situada a Rua Capitão Félix Nogueira, N° 137 - Centro - Redenção/CE. A documentação do Edital na integra poderá ser adquirido no endereço 
acima mencionado, no horário de 08:00 às 12:00 horas e no seguinte sítio virtual: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Maiores informações no endereço citado. 
Redenção/CE, 04 de outubro de 2017. Sara Wânia de Menezes Pedrosa - Pregoeira da Prefeitura Municipal de Redenção/CE. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Redenção - Aviso de Republicação de Licitação - Pregão Presencial N.° 06.00512017 - PP. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Redenção/CE torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, 
tombado sob o N.° 06.005/2017 - PP, critério de julgamento Menor Preço por Lote, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços 
de manutenção preventiva e conetiva com visita semanal dos equipamentos médicos e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de Redenção/CE. A Sessão será realizada às 13:30 horas do dia 19 de outubro de 2017, na Sala da Comissão situada a Rua Capitão Félix 
Nogueira, N° 137 - Centro - Redenção/CE. A documentação do Edital na integra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08:00 
às 12:00 horas e no seguinte sítio virtual: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Maiores informações no endereço citado. Redenção/CE, 04 de outubro de 2017. 
Sara Wãnia de Menezes Pedrosa - Pregoeira da Prefeitura Municipal de Redenção/CE. 

*** *** *** 
Estado do Ceará —Prefeitura Municipal deApuiarés -Aviso de Resultado de Habilitação. O Município deApuiarés por meio da Comissão Permanente 
de Licitações torna público o resultado da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2017.09.11.01-TP-SE1NFRA, do tipo menor 

- • 

preço global, cujo objeto é a contratação de serviço de engenharia para recuperação de pavimentação em Diversas Ruas da Sede do Município de Apuiarés. 
Foram inabilitadas as empresas: 01 - Ferreira & Santos Construções LTDA— ME; 02 —WU Construções e Serviços EIRELI —EPP; 03 —Construtora Monte FSC 
Sião LTDA—ME; 04 - Fonteles Castro Construções LTDA— ME; 05 - Fácil Construções LTDA—ME; 06 - Construtora Beija —Flor LTDA— EPP. E foram MISTO 
habilitadas as empresas: 01 —Resumo Construções LTDA—ME, 02 - Conseng Consultoria E Engenharia Limitada, 03 - LS Serviços de Construções ERELI 
- ME, 04 - CMGCON Construtora e Serviços EIRELI. O presidente da Comissão abriu o prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1, alínea "a" da Lei de 
Licitações. Caso não haja interposição de recurso as propostas de preços serão abertas no dia 16 de outubro de 2017, as 09:00 hs na sala da comissão de sccioai 
licitação. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Gomes da Silva, n° 99 - Centro, Estado do Ceará, e no site: www.tcm. 
ce.gov.br/licitacoes . Apuiarés-CE, 04 de outubro de 2017. Leandro Marques Luz - Presidente da Comissão de Licitações. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Prosseguimento - Tomada de Preços n° 2017.08.03.2. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
estará dando continuidade ao certame licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 2017.08.012, com a abertura das propostas de preços das empresas 
habilitadas, marcada para o dia 06 de outubro de 2017, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. 
Miranda, n° 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, BarbalhalCE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone 
(88) 3532-2459. Barbalha/CE, 04 de outubro de 2017. Raimundo Emanoel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapipoca -Aviso de Homologação -Adesão (CARONA) N°. AD-001/2017. Objeto: Adesão aAta de Registro 
de preços para Taxa por Transação (TransactionFee,) visando a eventuais e futuras contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de 
passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias, serviços de reservas de hotéis 
e veículos terrestres de qualquer porte, de translado, de seguro de saúde e de bagagem, todos no âmbito nacional e internacional), para atender às 
necessidades da Câmara Municipal de Itapipoca. Origem: Ata de Registro de Preços n° 76/2017-SEGOV - Processo n° P66744612017 oriundas do Pregão 
Presencial n° 002/2017 - SEGOV. Órgão Gerenciador: Prefeitura de Fortaleza - Secretaria Municipal de Governo. Detentor do Registro: Casablanca Turismo 
eViagens Ltda. Valor Global da Adesão: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Adesão (Carona) homologada na forma da Lei N. 8.666/93 e Lei N*. 10.520/02. 
Gustavo Barroso Bezerra - Presidente da Câmara Municipal. Itapipoca/CE, 17 de agosto de 2017. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeramobim -Aviso de Abertura dos Envelopes de Proposta— Concorrência Pública n° 07-002/2017-
CP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, Estado do Ceará, no uso de suas funções, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento da fase de habilitação do Processo Licitatório na modalidade Concorrência Pública n° 
07.002/2017-CP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia de gestão do sistema de iluminação Pública 
do Município de Quixeramobim, compreendendo as atividades de manutenção preventiva, corretiva, georeferenciamento e emplaquetamento do acervo 
de IPI, Call Center (0800), na sede e nos distritos, incluindo todos os custos de materiais, transporte, equipamentos, BDI, mão de obra, encargos sociais e 
impostos necessários para a realização do serviço, de Interesse da Secretaria de Jnfraestrutura. A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
fica marcada para o dia 10 de Outubro de 2017, às 09:00 horas. Obter informações detalhadas no setor da comissão permanente de licitação, em dias de 
expediente normal, com endereço na Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro. Quixeramobim - Ce, 04 de Outubro de 2017. Mirila Maria Saldanha 
Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará—Prefeitura Municipal de Carnaubal —Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Presidente Médici, 
167, Centro - CEP: 62.375-000-- Carnaubal - Ceará, torna público o Edital de Tomada de Preços N° 0510.01/2017, cujo objeto é a Prestação de Serviços 
de Substituição de Postes e Luminárias na Av. Virgílio Távora, Hidelbrando Sampaio e Manoel Estórgio e Substituição de Luminárias com Braço tipo 
Carnaúbas na Av. Paulo Sarasate no Município de Carnaubal, que realizar-se-á no dia 23.10.2017, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, no horário de expediente ao público, das 07:30 às 11:30 horas, ou acessar os endereços eletrônicos: http://www.tcm.ce.gov.brflicitacoes  
http://www.carnaubal.ce.gov.br/transparencia/licitacoesNovo . Carnaubal-CE, 05 de Outubro de 2017. Jusciê Pereira da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

*** *** *** 




