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o DELi0, 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N2  201 8.02.22.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas 
destinadas a doações às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social 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 Março de 2018 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada a Rua José Alves Pimentel, nQ 87, Centro, Farias Brito - CE, estará recebendo Envelopes 
de Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatórío 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, 22 de Fevereiro de 2018 

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

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



DE 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N 2  2018.02.22.1 

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 2  2018.02.22.1 , cuja abertura está prevista para o dia 08 de Março de 2018 às 09:00 
horas, para o Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas 
destinadas a doações às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social do Município 
de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 22 de Fevereiro de 2018- 

LL 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Responsável pela Publicação 

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, n° 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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Estado do Ceará - Câmara Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°003/2018 - TP. A Comissão de Licitação da Câm 
Municipal de Solonópole, torna público que às 10:00 horas do dia 12 de Março de 2018, na sala da Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr. Queiroz 
Lima - Centro - Solonópole/CE - CEP N° 63.620-000, receberá propostas para a Contração de empresa para fornecimento de gasolina comum, óleos 
lubrificantes e filtros para atender a demanda da Câmara Municipal de Solonópole no exercício financeiro de 2018. Modalidade: Tomada de Preços, Tipo: 
Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, 
no horário de 08:00 às 13:00h. Solonópole 22 de fevereiro de 2018. Maria Karina Pinheiro - A Presidenta. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Forquilha - Aviso de Julgamento das Propostas de Preços. A Comissão Permanente de Licitação da C.M.F. 
depois de proceder à análise das Propostas de Preços das empresas participantes da Tomada de Preços N°2018.01.08.001, decidiu e julgou Classificadas: 
Alves Feijão-Assessoria Contábil, Dano E. Aguiar Moreira - ME e ALFA Locação de Equipamentos LTDA. Foi vencedora do certame a empresa Alves 
Feijão-Assessoria Contábil como valor global de R$ 32.989,00 (Trinta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais). A partir da data desta publicação fica 
aberto o prazo recursal conforme o Art. 109, Inciso 1, alínea "b" da Lei Federal N' 8.666/93. Forquilha/CE, 22 de fevereiro de 2018. Domingos Breno 
Paiva Mendes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, toma público, que fará realizar 
licitação, na modalidade de Pregão Presencial, autuada sob o n° 2018.02.22.001S, tendo como objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades 
do Hospital de Pequeno Porte São Francisco e Unidades Básicas de Saúde (UBS'S) do Município de Salitre/CE, tipo Menor Preço, com data de abertura 
marcada para o dia 08 de março de 2018, às 10:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça São Francisco, 
s/n. os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da comissão de licitação, em dias de expediente normal, ou, através do Telefone (88) 
3537-1082. Salitre - CE, 22 de Fevereiro de 2018. Edeilton Francisco dos Santos— Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará —Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, 
toma público que às 12:00 horas do dia 07 de março de 2018, será realizado licitação na modalidade Pregão Presencial N' 2018021601-PP, tipo menor preço, 
para aquisição de material para premiação e distribuição gratuita aos contribuintes do IPTU de Jaguaribara-CE, conforme decreto 288/2017 e conforme 
detalhes contido no termo de referência, a realizar-se na sala de Licitação da Prefeitura de Jaguaribara, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 —Centro-
Jaguaribara - CE. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima no horário de 07:30h às 13:30h. Jaguaribara - CE, 
22 de fevereiro de 2018. Nilcibergue Saldanha Bezerra -Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria do Trabalho e Assistência Social - Aviso de Adiamento do Pregão Presencial 
N° 0512018-SETAS. A Prefeitura Municipal de Tianguá comunica aos interessados o adiamento do PP 0512018-SETAS - Aquisição de Kit's Natalidade, 
destinados à Secretaria do Trabalho e Assistência Social. A nova data e horário estipulada para abertura e recebimento dos envelopes é dia 28 de fevereiro de 
2018, às 10h00min, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito àAv. Moisés Moita n' 785 —Bairro Planalto —Tianguá-CE. O edital, anexos e adendo 
poderão ser obtidos junto à Comissão, no endereço acima, das 7h30min às 13h30min, nos dias úteis e no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Tianguá-CE, 
22 de Fevereiro de 2018. Carlos Alexandre A. de Vasconcelos - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará —Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria de Administração - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 0312018-SEADM. 
A Prefeitura Municipal de Tianguá comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 07 de Março de 2018, na sala de reuniões da 
Comissão de Licitação, sito à Av. Moisés Moita n° 785 - Bairro Planalto - Tianguá—CE, a proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão 
Presencial n° 0312018-SEADM - Contratação de Empresa para Prestação dos Serviços de Hospedagem Destinados a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer. O edital poderá ser obtido junto à Comissão, no endereço supracitado nos dias úteis, das 7h30 às 13h30. Tianguá-CE, 22 de 
Fevereiro de 2018. Carlos Alexandre A. de Vasconcelos - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Pelo presente aviso em cumprimento à Lei n° 8.666/93 e suas alterações a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreira comunica 
aos interessados que realizará no dia 07103/2018, as 09hs 30m, na rua Lucio torres, n°622, centro Barreira - CE, o Pregão Presencial N°07.03.01 / 2018, 
Aquisição de fardamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Município de Barreira - CE. Conforme especificação em anexo. Edital e 
demais informações poderão ser adquiridas no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 08h às 12h. Barreira - Ce 22 de fevereiro de 2018. Roberta 
Serafim da Silva - Pregoeira Municipal. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aracati - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Aracati torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Preços a° 00112018 referente à prestação dos serviços de 
assessoria técnica parlamentar incluindo o treinamento e acompanhamento do sistema de apoio ao processo legislativo divulgado na página institucional da 
Câmara Municipal de Aracati, com data de abertura marcada para o dia 12/03/2018, às 09hs00min. Outras informações e aquisição do Edital os interessados 
deverão dirigir-se à Câmara Municipal de Aracati, sito a Rua Coronel Alexanzito, 448, Centro, Aracati, no horário de 08hs00min às 12hs00min. Aracati - 
CE, 22 de fevereiro de 2018. Antônio Lúcio Monteiro Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Município de Iguatu - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Aviso de Prorrogação de Abertura de Licitação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico N° 001/2018-SAAE. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de hidrômetros do 
tipo velocimétrico, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu - CE, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e seus anexos, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o Pregão Eletrônico n° 001/2018-SAAE. com  
abertura marcada para o dia: 26/02/2018 às 10:15 hrs, fica prorrogada para o dia: 07103/2018 às 10:15 hrs (Horário de Brasília). Motivo: para adequações 
necessárias no edital, alteração da quantidade do Anexo 1 Termo de Referência. Iguatu - CE, 22 de Fevereiro de 2018. Alisson A C de Holanda - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão N° 2018.02.22.1. A Pregoeira Oficial do Município de Farias 
Brito/CE, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para compor 
cestas básicas destinadas a doações às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria 
de Assistência Social. Data e Horário da Abertura: 08 de Março de 2018, às 09:00 horas. Informações: (88) 3544-1569. Farias Brito/CE, 22 de Fevereiro 
de 2018. Luclessian Calixto da Silva Alves —Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba - Aviso de Licitação - Secretaria de Saúde - Tomada de Preços N.° 09.006118-TP. A Comissão 
de Licitação torna público que no dia 14 de Março de 2018 às lOhOOmin dará início ao certame para a reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde 
Elza Alves Cavalcante, localizada na Av. XVI, Jereissati III e Jeremias Angeliza, localizada na AV. F, Jereissati III, Município de Pacatuba/CE. Maiores 
informações serão obtidas junto à Comissão de 08h00 às 12h00min, sito a Rua Coronel João Carlos, 345 - Centro. Ana Clivia Coelho Arruda - Presidente 
da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mombaça - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça! 
CE toma público o Edital de Tomada de Preços N° 00412018D1VE-TP-8ecretarias Diversas, cujo objeto é a contratação de empresa para executar 
serviços de consultoria e assessoria ao Sistema Municipal na área de planejamento monitoramento e controle junto às Secretarias Diversas do Município de 
Mombaça. Abertura dia 13/03/2018 às 08:00h, na sala da CPL, sito à Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, ou pelo Fone: (0xx88)3583-1997. Mombaça! 
CE, 2210212018. Francisco Neildo de Oliveira Veras - Presidente da CPL. 
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