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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços n° 2018.03.09.1 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)3544 1223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2018.03.09.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços especializados a serem prestados na assessoria 
e consultoria técnica, junto ao setor de licitações no acompanhamento dos procedimentos 
licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE e suas unidades gestoras, 
incluindo a informatização e automação dos serviços, através de sistema de controle de 
licitações, 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 28 de Março de 2018 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, 09 de Março de 2018. 

Tiago de Araújo Leite 
Presidente da Comissão de Licitação 

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



FARIAS BRITO 

DE 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços N° 2018.03.09.1 

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 
Tomada de Preços N° 2018.03.09.1, cuja abertura está prevista para o dia 28 de Março de 
2018 às 09:00 horas, para o OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem 
prestados na assessoria e consultoria técnica, junto ao setor de licitações no 
acompanhamento dos procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Farias 
Brito/CE e suas unidades gestoras, incluindo a informatização e automação dos serviços, 
através de sistema de controle de licitações, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

Farias Brito/CE, 09 de Março de 2018. 

Tiago de Araújo Leite 
Responsável pela Publicação 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)3544 1223 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 ANO X N°048 1 FORTALEZA, 12 DE MARÇO DE 2018 	Lj 

ESTADO DO CEARÁ— PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA— Aviso de Disponibilidade de Ata de Registro de Preços —Pregão Etrônico 
0  2002.0112018-PE. O Ordenador de Despesas do Município de Itatira, torna público a disponibilidade da Ata de Registro de Preços n° 0803.Ol/201'AKk', 

datada de 08 de março de 2018, com vigência por 12 meses, proveniente do Pregão Eletrônico, sob o critério de julgamento menor preço por lote, tombado. 
sob o n° 2002.01/2018-PE-RP, com fms de registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locação de máquinas pesadas destinadas 
as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Jnfraestrutura do Município de Itatira, conforme especificações em anexo. Itatira - CE, 09 de março de 2018. 
Francisco Juliano Silva Soares - Ordenador de Despesas do Município de Itatira. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ— PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA—Aviso de Disponibilidade de Ata de Registro de Preços —Pregão Eletrônico 

0  1502.0112018-PE-RP. O Ordenador de Despesas do Município de Itatira, toma público a disponibilidade da Ata de Registro de Preços 1100803.02/2018.. 

ARP, datada de 08 de março de 2018, com vigência por 12 meses, proveniente do Pregão Eletrônico, sob o critério de julgamento menor preço por lote, 
tombado sob o n° 1502.01/2018-PE-RP, com fins de registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locação de veículos destinados às 
necessidades das Unidades Administrativas do Município de Itatira, conforme especificações em anexo. Itatira - CE, 09 de março de 2018. Francisco Juliano 
Silva Soares - Ordenador de Despesas do Município de Itatira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N °  2018.03.08.001. A Pregoeira da Comissão de Licitação da 
Prefeitura de Caucaia, localizada na Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade, toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de 
Pregão Presencial N° 2018.03.08.001, cujo objeto é o Registro de preço para futuras e eventuais prestações de serviços de locação de veículos com condutor, 
junto à Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento do Município de Caucaia/CE, que se realizará no dia 23 de março de 2018 (23103/2018), às 09:30 
hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público de 08:00 às 12:00 horas 
ou pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes . Caucaia/CE, 09 de março de 2018. Thaisa Maria Silva - Pregoeira. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Secretaria de Administração e Finanças - Aviso de Pregão Presencial N°  0812018-ADM. 
O Governo Municipal de Campos Sales comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h00min do dia 23 de Março de 2018, na sala de reuniões 
da Comissão de Licitação, sito à Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, s/n° - 1" andar - Bairro Centro - Campos Sales—CE, a proposta de preços e 
documentação de habilitação para o Pregão Presencial 110  08/20l8-ADM—Aquisição de Refeições 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 Sales-CE, 09 de Março de 
2018. Carla Maria Oliveira Timbó - Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Julgamento —Pregão n°2018.02.23.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Jardim/CE, 
torna público, que concluiu o julgamento do Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob n° 2018.02.23.1, sendo o seguinte: 
empresa vencedora; Rachei Ferreira Gonçalves - ME vencedora junto aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, li e 12. A empresa vencedora fora declarada 
habilitada, por cumprir integralmente as exigências do Edital Convocatório, no que se refere aos documentos de habilitação. Maiores informações, na sede 
da Comissão de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, 110347,  Centro, na Cidade de Jardim/CE, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00h as 12:00h ou 
pelo telefone (88)3555-1295. Jardim/CE, 09 de Março de 2018. Woston Paulo Coelho dos Santos - Pregoeiro Oficial. 

J 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 2018.03.09.1. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Farias Brito/CE, toma público, que será realizado Certame Licitatóno na modalidade Tomada de Preços. 
Objeto: Contratação de serviços especializados a serem prestados na assessoria e consultoria técnica, junto ao setor de licitações no acompanhamento dos 

MISTO 	procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE e suas unidades gestoras, incluindo a informatização e automação dos 
popoipioeo 	serviços, através de sistema de controle de licitações. Data e Horário da Abertura: 28 de março de 2018, às 09:00 horas. Informações: (88) 3544-1569. Farias 
°! 	Brito/CE, 09 de março de 2018. Tiago de Araújo Leite - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
Fsc'c125c31 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jucás - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00112018 - SAAE. O Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Jucás, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público que no dia 26 de Março de 2018, às 14hs:O0min (horário 
local) fará licitação na modalidade Pregão Presencial 110  001/2018 - SAAB, cujo objeto é a aquisição de produtos químicos para tratamento de água, 
conforme especificações constantes no anexo 1, de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Local de Audiência Pública: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua Cel. Raimundo Gomes, n° 176— A - Bairro Centro, Jucás - Ceará. Paço do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
em 09 de Março de 2018— Ecilio da Silva Sobrinho - Pregoeiro do SAÂE. 

*** *** *** 
Estado do Ceará— Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jucás - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00212018 - SAAB. O Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto de Jucás, por meio de sua Comissão de Licitação, toma público que no dia 27 de Março de 2018, às 09hs:O0min (horário local) fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2018— SAAB, cujo objeto é a contratação de 01 (um) agente arrecadador para recebimento do pagamento 
de contas de água do SAAE, conforme especificações constantes no anexo 1, de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Local de 
Audiência Pública: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada á Rua Cel. Raimundo Gomes, n° 176 - A - Bairro Centro - Jucás - Ceará. Paço 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em 09 de Março de 2018 - Ecifio da Silva Sobrinho - Pregoeiro do SAAE. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 10.00212018 - PPRP. A Comissão de Pregão da 
Prefeitura Municipal de Solonópole, torna público que às 10:00 horas do dia 26 de Março de 2018, na sala da Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr. 
Queiroz Lima, 330— Centro - Solonópole/CE. CEP N° 63.620-000, receberá propostas para a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando 
a aquisição de pastilhas de hipoclorito de Cálcio 65% de teor de cloro ativo, de interesse do SAAB do Município de Soionópole/CE. Modalidade: Pregão 
Presencial para Registro de Preços, Tipo: Menor Preço por item. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão de Pregões no endereço 
já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h. Solonópole, 09 de Março de 2018. Maria Mônica Barbosa. À Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Apuiarés -Aviso de Revogação de Licitação - Tomada de Preço N° 2017.11.23.01-TP-FME. Município 
de Apuiarés, através das Secretárias de Educação Daniela Angela Freire e Silva Gomes, toma público a Revogação da licitação acima referida, que tem por 
objeto a contratação de serviço de engenharia para construção da nova escola de Ensino Fundamental Aecio de Borba na sede do Município de Apuiarés, 
por razões de interesse público (art. 49, Lei n° 8.666193). Mais informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. Gomes da Silva, 99— Centro 
Apuiarés-CE, e no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Apuiarés(CE), 09 de março de 2018. Daniela Angela Freire e Silva Gomes - Secretária de 
Educação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jucás - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00112018 - Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Obras Urbanas. O Município de Jucás, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público que no dia 26 de Março de 2018, às 08hs:OOmin (horário 
local) fará licitação na modalidade Pregão Presencial 110  00112018 - SMIEOU, cujo objeto é a aquisição de Gramas, Palmeiras, NEEM Indiano, MINIE 
(Lacre/ Alamanda) e insumos para jardinagem, conforme especificações contidas no Termo de Referência em anexo, de Responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas. Local de Audiência Pública: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Bento, 110  157 
- Bairro São Mateus. Jucás/Ce, 09 de Março de 2018. José Wiffian Pereira da Silva —Pregoeiro da PMJ. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ararendá - Aviso de Licitação. Realização dia 23 de março de 2018 às 12h00min, Pregão Presencial N° 
06.001/2018-PP. Objeto: aquisição de material elétrico para manutenção dos serviços de iluminação pública no Município de Ararendá-CE, Informações na 
Rua Henrique Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 3633.130211303. Raiane Cristina de Oliveira de Paiva - Pregoeira. 
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