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GOVERNO MUNICÍI:PAL DE FARIAS BRITO 

~ AVISO DE LICITAÇÃO 

· Modalidade • Pregão 

Tipo • Menor Preço 

Edital N° 2019.04.15.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de frutas e verduras destinadas ao atendimento das 
necessidades de diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações constantes no Edital Comlocatório. 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Mu~icipal de Farias Brito comunica aos interessados que no 
, dia 02 de Maio de 2019 às 09:00 horas, na lsala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, 

localizada a Rua José Alves Pimentel, n° 8~, Centro, Farias Brito- CE, estará recebendo Envelopes 
de Propostas de Preços e de Habilitação, p~ra abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supra 
citado. Os interessados poderão obter o te#o 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)35441569. 

Farias Brito/CE, 15 de Abril de 2019 

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

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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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃ'O~ AVISO DE LICITAÇÃO 
cu 

Pregão1N° 2019.04.15.1 

Certifico para os devidos fins que, foi pl(blicado, nesta data, através de afixação na Portaria 
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e PUblicações), conforme determina a Lei no 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade· 
Pregão N° 2019.04.15.1, cuja abertura está prevista para o dia 02 de Maio de 2019 às 09:00 
horas, para o Objeto: Aquisição de frutas e verduras destinadas ao atendimento das 
necessidades de diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 15 de Abril de 2019. 

Luclessia(l Calix~a Alves 
Responsável pela Publicação 

CNPl Eo 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, n° 87- Centro- CEP: 63.185-000- TEL.: (88)35441223 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 

AVISO OE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N• 04.03.01/2019 

O Pregoeiro Oficial do Munidpto de Caplstrano, Ceará, comunica aos 
Interessados que, posto sua inviabilidade em decorrência de novo jufzo de conveniência, 1 

fundado em fatos supervenientes a abertura do certame, em prol do interesse público, em 
virtude de adequação na quilometragem das rotas, nos termos do disposto na lei n!l 
8.666/93 e suas alterações posteriores, determinando que seja providenciado novo aviso 
para a data mais conveniente possivel, julga por bem REVOGAR, o Pregão Eletrônico para 
Sistema de Registro de Preços N2 04.03.01/2019 cujo objeto é o registro de preços visando 
futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos para transporte escolar de alunos do ensino fundamental e Mais 
Educação, junto à Secretaria da Educação Básica do Município de Capistrano, Ceará. 

Caplstrano-CE, 15 de abri\ de 2019. 
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA 

Secretário da Educação Básica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Segundo Termo de Aditivo N.• 2019.03.13.01 ao Contrato N.• 2017.11.08.01, decorrente da 
Concorrência Pública N2 2017.04.24.01, cujo objeto é a contrataçllo de pessoa jurfdica pará 
construção de creche Prolnfâncla tipo "b" (saldo remanescente} rua S.D.O (Projetada} -

• Bairro Caboclo (Pernambuqu\nho} - Sede do Município de Carir\açu-CE, deste municfpid 
Contratante: Secretaria Municipal de Educação. Contratada: Roma Construtora Eireli - ME. 
Prorrogação Contratual: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do 
contrato resultante do procedimento llcltatório acima referido. O Contrato em questão 
será prorrogado por mais 09 (nove) meses, conforme cronograma físico e financeiro, e 
vigorará a partir do dia 14 de março de 2019 com o seu novo vencimento na data do dia 
09 de novembro de 2019. Fundamentação legal: O presente Contrato tem como 
fundamento do art. 57, § 1•. Inciso 11, da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Assina Pela Contratada: Roberto Antônio De Castro Macedo. Assina Pela 
Contratante: Maria Joelia Correia Martins. 1 

Terceiro Termo de Aditivo N.• 2019.03.01.01 ao Contrato N.• 2018.03.07.03, decorrente da 
Concorrência Pública NG 2017 .04.07.01, cujo objeto é a contratação de empresa para 
conclusão de obra da Unidade Básica de Saúde Padrão 1 localizada na Vila Miguel Xavier 
e conclusão de obra da Unidade Básica de Saúde Padrão 1 localizada na Vila Primavera, 
ambos na Zona Rural do Municfpio de Carirlaçu-CE, deste municfplo. Contratant~: 
Secretaria Municipal De Saúde. Contratada: R S Paulo Construção e Serviços Eireli - ME. 
Prorrogação Contratual: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo Ço 
contrato resultante do procedimento llcltatórlo acima referido. O Contrato em quest~o 
será prorrogado por mais 04 {Quatro) meses, conforme cronograma ffsico e financeiro,~ e 
vigorará a partir do dia 02 de março de 2019 com o seu novo ventlmento na data do q1a 
30 de junho de 2019. Fundamentação Legal: O presente Contrato tem como fundamento 
do art. 57, § 1•, Inciso 11, da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assina 
Pela Contratada: Ezio Peixoto de Queiroz Junior. Assina Pela Contratante: Maysa Kel\y Leite 
de Lavor. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORR~NCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N• 2019.04.08.001 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caucaia, 
localizada na Rua Coronel Correia, 1073 • Parque Soledade ~ caucala/CE, torna público que 
se encontra à disposição dos Interessados o Edital Concorrência Pllblica Internacional Ne 
2019.04.08.001, do tipo Técnica e Preço, cujo objeto é a contratação de serviços para 
construção da estação dessalinlzadora de água do mar, na localidade do Pacheco •no 
Município de Caucaia CE, que se realizará no dia 03 de junho de 2019 (03/06/2019}; às 
09:30hs. Referido Edital poderá ser adquirido no sitio 
llttp://munlclpios.tce.ce.gov.br/llcitacoes ou no endereço acima, a partir da data desta 

i; publicação, no horárto de expediente ao público de 08:00h às 12:00h. 

Caucala·CE, 9 de abril de 2019. 
MARIA FABIOLA ALVES CASTRO 

Presidente da Comissão 

AVISO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nl 2018.10.2S.002 

O Munlcfplo de Caucaia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, tt,rna 
público que foi interposto recurso tempestivamente contra a decisão da Comissão Té ica 
Especial, pela empresa Consult Assessoria e Consultoria Empresarial EIRELI-ME, no proc: sso 
\lcitatórlo Concorrência Publica N• 2018.10.25.002, cujo objeto é a contratação de em~esa 
especializada na execução de trabalho social, distribuído em lote únCco no seg\llnte 
empreendimento: Residencial Jandaiguaba, ficando as demais licitantes, devidam~nte 
Intimadas, para, querendo no prazo legal de OS {cinco) dias úteis, apresentar Impugnação 
ao Recurso Interposto, conforme faculta o parágrafo 32 do Art. 109 da lei Feder~! n2 
8.666/93 e suas alterações, contados da forma do Art. 110 do mesmo diploma legal, a 
partir da presente publicação, ficando os Autos dos Recursos e do Procedimento Ucitatórlo 
com vista franqueada aos interessados. Maiores informações na Sala de Ucitação do 
Município de Caucaia, endereço Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, 
no horário de expediente ao público, de 08h00mln às 12hOOmin ou pelo fone: (85} 
3342.0S4S. 

Caucaia-CE, 15 de abril de 2019. 
MARIA FABIOLA ALVES CASTRO 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 

AVIS() DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N• 1202.01/2019-05 

O Secretário de Infraestrutura do Munidpio de Cedro/CE, o Sr. Marcus 
irineo Carvalho de Almeida, no uso de suas atribuições legais e, considerando h~ver a 
Comissão Permanente de Licitação cumprido todas as exigências do procedlmen'to de 
licitação cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços 
técnicos de elaboração de projetos para acessibilidade do Bairro Centro, juhto a 
Secretaria de Infraestrutura deste Munlcfplo vêm adjudicar e homologar o prfsente 
processo administrativo de licitação, na modalidade Tomada de Preçqs Ne 
1202.01/2019-05, para que produza os efeitos legais e jurfdicos. Assim, no terfno da 
legislação vigente, fica o presente processo Adjudicado e Homologado em favor da 
~mpresa Freitas de lima Construções e Serviços - EIRELI inscrita no CNPJ N!i! 

~1 23.485.486/0001-09 com o valor global de R$ 96.939,67 (Noventa e seis mil 
novecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos). Ao setor competente 
para providências cabfveis. 

(j) 

Cedro-CE, 15 de abril de 2019. 
MARCUS IR\NEO CARVALHO DE ALMEIDA 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://www.ln.gov.br/ilutenttcldade.htm~ pelo código OS302019041600170 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N• 2019.04.1S.1 

A Pregoeira Oficial do Munlcfplo de Farias Brlto/CE, torna público, que será 
realizado Certame Llcitatórlo na modalidade Pregão Presencial. Objeto: aquisição de frutas 
e verduras destinadas ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do 
Munlcfpio de Farias Brlto/CE. Data e Horário da Abertura: 02 de Maio de 2019, às 09:00 
horas. Informações: fone: 1881 3544-1569. 

Farias Brito-CE, 15 de abril de 2019. 
LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

EXTRATO DE RESCISÃO 

Termo de Rescisão de Contrato de Financiamento e Repasse N2 0319.142-59/11, firmado 
entre a Caixa Econômica Federal - CAIXA e o Munldpio de Fortaleza, destinado à execução 
de obras/serviços no Munlcfplo de Fortaleza no âmbito do Pró- Transporte. Por este 
instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final 
Indicado, têm, entre si, justo e contratado a rescisão do Instrumento contratual 
Identificado no caput deste instrumento, na forma a seguir ajustada: 1 - AGENTE 
FINANCEIRO - CAIXA ECONOM\CA FEOERAL, Instituição financeira sob a forma de empresa 
pública, dotada de personalidade jur(dica de direito privado, criada pelo Decreto-lei N9 
759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei N• 1.259, de 19 de fevereiro de 
1973, e constituída pelo Decreto N• 66.303, de 06 de março de 1970, regendo- se pelo 
Estatuto aprovado pelo Decreto N• 6.473, de 05 de junho de 2008, publicado no Diárto 
Oficial da União em 06 de junho de 2008, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 
3/4, em Brasma-DF, CNPJ/MF 00.360.305/000Hl4, neste ato representada pelo Gerente de 
Filial da Gerência Executiva e Negociai de Governo Fortaleza, Sr. Celso lelis Carneiro 
Borges, brasileiro, casado, economiárlo, portador da Carteira de Identidade RG Ne 
90003019565-SSP/CEI CPF N•. 566.887.763-91, doravante designada simplesmente CAIXA. 11 
-TOMADOR: MUNIC PIO DE FORTALEZA, inscrito no CNPJ/MF sob o N• 07.954.605/0001-
60, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, brasileiro, 
casado, portador da Carteira de Identidade RG N•. 92021001415- SSP/CE, CPF N• 
542.116.383-00, conforme Termo de Posse expedido pela Câmara Municipal de Fortaleza, 
datado de 01 de lane\ro de 2017, doravante designado TOMADOR. ClÁUSULA PRIMEIRA
DA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO RESCINDIDO. 1 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO E 

REPASSE N• 0319.142·S9/ll, firmado entre a CAIXA e o MUNICIP\0 DE FORTALEZA, em 29 
de dezembro de 2011, destinado à execução de obras/serviços no Munidplo de Fortaleza 
no âmbito do PRÓ-TRANSPORTE, registrado no Cartório de Títulos e Documentos 
Pergentino Maia sob o n•. 3S6.961, em 22 de junho de 2012, e P.Ublicado, na mesma data, 
no Dlárto Oficial do Municfpio. ClÁUSULA SEGUNDA - OA RESCISÃO. 2 - A partir desta data 
fica rescindido o contrato acima mencionado, conforme autorizam as disposições 
contratuais e as normas regulamentares pertinentes emanadas do Órgão Gestor dos 
recursos financeiros utilizados para lastrear o financiamento concedido. 2.1 - O presente 
Instrumento de rescisão tem como motivação manifestação formal do A_gente 
Operador/Gestor do FGTS, fundamentado no não cumprimento da ClÁUSULA DECIMA 
SEXTA - VENCIMENTO ANTECIPADO E ClÁUSULA D~CIMA S~TIMA - EXTINÇÃO DO 
CONTRATO/RESCISÃO, tendo em vista obra não ter sido Iniciada dentro dos prazos 
contratualmente pactuados, com ausência de primeiro desembolso de parcela do 
financiamento com recursos do FGTS. ClÁUSULA TERCEIRA - DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO. 
3 • O TOMADOR obriga-se a promover o registro deste contrato em cartório competente 
e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, 
comprometendo-se a apresentar, à CAIXA, as competentes provas da realização desses 
atos, e assumindo as despesas respectivas. 3.1 - O TOMADOR obriga-se a levar o presente 
Termo de Rescisão à publicaç:io no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido 
pelas normas em vigor. ClÁUSULA QUARTA- DA SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO. 4- A5 
partes aceitam este Instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, 
ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com 
privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão 
decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com 
Jurisdição no local do empreendimento objeto deste contrato. As partes assim firmam, com 
as testemunhas abaixo, o presente Instrumento de rescisão contratual em 04 (quatro) vias 
de Igual teor e para um só efeito. Fortaleza-tE, 26 de março de 2019. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra- Prefeito do Municfpio de Fortaleza- Tomador- CPF N• 542.116.383-00; 
Celso Lelis Carneiro Borges - Gerente de Filial da Gerência Executiva e Negociai de Governo 
Fortaleza - CAIXA- CPF N• 566.887.763·91. 

AVISO 
PREGAO ELETRONICO N• 127/2019 

O Pregoeiro da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - ClFOR torna 
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que no Processo do Pregão 
Eletrônico N• 127/2019 foi CANCELADO O LOTE 24, conforme Oficio GS N• 1195/2019. 
Origem: Secretaria Municipal da Saúde - SMS. Objeto: constitui o Objeto desta Licitação o 
Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de equipamentos biomédicos para 
atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, pelo perfodo de 12 
(Doze} meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I • 
Termo de Referência deste Edital. Do Tipo: Menor Preço. Da Forma de Fornecimento: por 
Demanda. Maiores Informações encontram-se à disposição dos Licitantes em sua Sede 
situada na Rua do Rosário, N• 77, Centro, Ed. Comte. VItal Rollm - Sobreloja e Terraço, 
Fortaleza-CE ou através do Telefone: (85} 3452.3477 I CLFOR. 

Fortaleza-CE, 15 de abril de 2019. 
CARLOS HENRIQUE ROCHA ALMEIDA 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
RDC PRESENCIAL N2 2/2019 

A Presidente da Comissão Permanente de Ucitações da Prefeitura de Fortaleza 
- CE I CPL torna público para conhecimento dos Licitantes e demais Interessados, que no 
Edital do RDC Presencial N• 002/2019 publicado no dia 22 de março de 2019, no Diário 
Oficial do Município - OOM, Jornal Local, Jornal de Circulação Nacional e Diário Oficial da 
União - DOU N" 56, Pág. 185, Seção 3 onde ocorreram atecnlas, motivos pelo quais se faz 
necessário a publicação de um INFORMATIVO, corrigindo nos mesmos meios em que se 
deu a convocação inicial. Origem: Fundo Municipal de Saúde- FMS. Objeto: Contratação de 
empresa para execução das obras de conclusão do Hospital e Maternidade Dr.• Zilda Arns 
Neumann (Hospital da Mulher- HDM), localizado no Bairro Jóquei Clube, no Munldpio de 
Fortaleza - CE, de acordo com as especificações contidas neste edital e seus anexos. 
Critério de Julgamento: Maior Desconto. Modo de Disputa: Aberto. Regime de Execução: 
Empreitada por Preço Unitário. Por oportuno, informamos que as alterações mencionadas 
não alteram o valor global da licitação. Maiores Informações encontram-se à disposição em 
sua sede situada na Rua do Rosário, N• 77, Centro, Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e 
Terraço, Fortaleza-CE ou através do Telefone: (85} 3452-3477 I CPL 

Forta\eza·CE, 15 de abril de 2019. 
GEOVANIA SAB\NO MACHADO 

AVISO DE LICITAÇAO FRACASSADA 
PREGÃO ELETRON!CO NO 48/2018 

O(A} Pregoeiro(a} da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a} Pregão 
Eletrônico N• 048/2018 - CITINOVA, foi declarada FRACASSADA. Origem: Fundação de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200.2 de 24/08/2001, 1~ 
que Institui a Infraestrutura de Chaves Ptlbllcas Brasileira - \CP·Brisll. ~ 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO XI N°072 I FORTALEZA, 16 DE ABRIL DE 2019 

COMPANHIA ENERGÉTICA DO-CEARA- COELCE 
CNPJ no 07.047.25l!Ç001-70- NIRE n° 23300007891 

• Conwanhia Aberta • _ 

-. r-

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E t:XTRAORDINARIA- EDITAL DE CONVOCAÇAO 
Ficam os senhores acionistas da Companhia Energética do Ceará- COELCE ("Companhia"), convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária ("AGOE" ou "assembleia"), a ser realizada no dia 29lde abril de 2019, às 14 horas, na sede da Companhia, na Rua Padre Valdevino, n• 
150, Centro, Fortaleza/CE, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovação 
das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; n. Destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e distribuição 
de dividendos; In. Definição do número de membros do Conselho de Administração para o próximo triênio; IV. Eleição de membros do Conselho de 
Administração para um novo mandato de 3 (três} anos; V. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até aAssembleia Geral 
Ordinária a se realizar em 2020; e VI. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 
161 da Lei n• 6.404/76. Em Assembleia Geral Extraordinária: I. Ap~ovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, 
com a consequente alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Comllanhia. Para participar das assembleias, o acionista deverá apresêntar comprovante 
de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das açõrs da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a Companhia 
solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos document~s necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia das assembleias. 
Solicitase aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da L<fi 6.404/76. Para instalação do Conselho Fiscal é necessário o pedido de acionistas 
que representem, no mínimo, 1 0% (dez por cento) de ações com direi~a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. Os titulares de ações 
preferenciais sem direito a voto terão o direito de eleger, em votação e separado, um membro efetivo e o respectivo suplente. Nos termos do artigo 3° da 
Instrução CVM n° 165/91, alterada pela Instrução CVM n° 282/98, o ercentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto 
múltiplo e. de 5%. O acionista poderá exercer o seu direito de voto po~meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM n° 481/2009, 
enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de 1.u respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, 
conforme orientações constantes do Boletim de Voto à Distância e do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia. Os documentos pertinentes às 
matérias a serem deliberadas nas assembleias encontram-se à disposiç,ão dos acionistas, na sede da Companhia e por meio de sistema eletrônico da página 
da CVM (www.cvm.gov.br). Fortaleza, 12 de abril de 2019. Mario Feirnando de Melo Santos- Presidente do Conselho de Administração. 

*** *** *** 

52 

Estado do Ceará- Câmara Municipal de Banabuiú- Aviso de Abertnra de Proposta de Preços- Tomada de Preço N" 003/2019-TP. A Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos Licitantes participantes do processo: Tomada de Preços N°. 003/2019 TP, cujo objeto é os serviços técnicos 
de assessoria e consultoria jurídica alusivos à orientação na execução dos Processos Legislativos da Câmara Municipal de Banabuiú - CE, conforme 
especificações no Edital. Que decorrido prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" a Presidente da Comissão de Licitação comunica que será 
dada continuidade ao certame e no próximo dia 17 de abril de 2019, às 13:30 horas, será aberto o envelope contendo a proposta de preços do particpante 
habilitado. A Comissão Permanente de Licitação, no endereço: Rua Raimundo Dias S/N, Centro, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 8:00 às 
12:00hs. Banabuiú, 16/04/2019. Maria Erilene Silva Carneiro- Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura de Maracanaú- Aviso de Retificação da Licitação- Chamada Pública n• 05.001/2019-CHP. A Comissão Central de 
Licitação da Prefeitura de Maracanaú-CE, toma público para o conhecimento dos interessados que o edital da Chamada Pública N°. 05.001/2019-CHP, 
com fins ao Chamamento Público para credenciamento e contratação de entidade sem fins lucrativos, com notória especialização em serviços técnicos 
profissionais de Agente de Integração de Estágio, visando o recmtamento e a seleção de estudantes junto às Instituições de Ensino, para preenchimento de 
vagas de estágio de Nível Médio, Educação Profissional e Nível Superior, sessão de abertura às 10:00 (dez) horas, do dia 16 de abril2019, sofreu algumas 
alterações no texto editalício. Foi alterado o item 6.10, acrescentando-se ao mesmo a alínea h (Respeitar e fazer cumprir a Legislação de segurança e saúde no 
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes, especialmente na legislação acerca dos estágios. Foi alterado a alínea "j" do item 6.4, ficando 
excluída a alínea "j" do item 6.4. Maiores informações poderão ser o~tidas pessoalmente ou pelo telefone (85) 3521-5168, no horário de 8:00h às 14:00h. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Massapê- Aviso de I.Jcitação- Pregão Eletrônico N" 2019.04.12.001. A Prefeitura Municipal de Massapê, 
localizada na Rua Major José Paulino, 191 -Centro- Massapê/Ce, to):na público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 
N° 2019.04.12.001, cujo objeto é o Registro de Preços para futura~ e eventuais aquisições de equipamentos para atender as necessidades do Centro de 
Convenções conforme Convênio n• 755301/2010 com o Ministério do Turismo, junto a Secretaria de Juventude, Desporto, Cultura, Turismo e Lazer do 
Município de Massapê/Ce, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo, que se realizará no dia 30 de abril de 2019 (30/04/20 19), às 
08:30hs. A licitação será realizada no sítio eletrônico www.bbmnetl1citacoes.com.br (Bolsa Brasileira de Mercadorias- BBMNET). Referido edital poderá 
ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, nd horário de expediente ao público. Massapê/Ce, 15 de abril de 2019. Francisco Paulo 
Ravy Leite - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Câmara Municipal de Juazeiro do Norte- Avjso de Julgamento- Pregão Presencial N" 2019.03.22.01-CM. O Pregoeiro Oficial da 
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuiçqes legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento 
do Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial~ombado sob o n° 2019.03.22.01-CM, sendo a seguinte: Empresa Vencedora- Marissa 
Viagens e Turismo LIDA, inscrita no CNPJ sob o n.0 07.538.183/0 Ol-42,junto aos lotes 01 e 02, por apresentar preços compatíveis com os do orçamento 
bàsico e com os praticados no mercado pertinente ao ramo. A empr sa vencedora foi declarada habilitada, por cumprir integralmente as exigências do Edital 
Convoca tório, no que se refere aos documentos de habilitação. Mai res informações no anexo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, sito na Rua Padre 
Cícero n° 334, 1° Andar, Sala 104- Centro, Cidade de Juazeiro do orte- Ceará, ou ainda pelo telefone (88) 3511-2465. Juazeiro do Norte/CE, Em 15 de 
abril de 2019. André Pitther de Menezes Pinheiro- Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Caucaia- Aviso de Interposição de Recurso. O Município de Caucaia, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação, toma público que foi interposto recurso tempestivamente contra a decisão da Comissão Técnica Especial, pela empresa Consult Assessoria e 
Consultoria Empresarial EIRELI-ME, no processo licitatório Concorrência Publica N" 2018.10.25.002, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na execução de trabalho social, distribuído em lote único no seguinte empreendimento: Residencial Jandaiguaba, ficando as demais licitantes, devidamente 
intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, apresentar Impugnação ao Recurso Interposto, conforme faculta o parágrafo 3° do Art. 
109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, contados da foni* do Art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando os Autos 
dos Recursos e do Procedimento Licitatório com vista franqueaffii aos interessados. Maiores informações na Sala de Licitação do Município de Caucaia, 
endereço Rua Coronel Correia, 1073- Parque Soledade- CaucailÇICE, no horário de expediente ao público, de 08h00min a 12h00min ou pelo fone: (85) 
3342.0545. Caucaia/CE, 15 de abril de 2019. Maria Fabiola Alves Castro- Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Pacajus- Aviso de ~~ertura de Propostas- Tomada de Preço N" 2019.01.29.01-TP. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacajus- Ceará, toma pú3~ico, para conhecimento dos interessados, que no dia 17 de Abril de 2019 às 08:30 horas, 
estará realizando à abertura das Propostas de Preços, referente à; tomada de preço n• 2019.01.29.01-TP, referente a contratação de empresa com maior 
percentual de desconto sobre o preço unitário da Tabela de Custos Ide serviços da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará-SEINFRA, para eventuais 
serviços de manutenção predial corretiva por demanda, compreetidendo reparos e adequações das instalações fisicas dos prédios públicos pertencentes as 
Secretarias de Educação, Infraestrutura e Assistência Social do Município de Pacajus. Maiores informações {la Sede da Comissão, situada a Rua Guarany, 
n° 600, Altos, Centro- Pacajus- Ceará ou pelo Fone: OXX(85) 3348.1578, no horário de 08:00h às 12:00h. A Comissão. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Farias Brito- Aviso de Licitação- Pregão N° 2019.04.15.1. A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/ 
CE, toma público, que será realizado Certame Li citatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: aquisição de frutas e verduras destinadas ao atendimento 
das necessidades de diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE. Data e Horário da Abertura: 02 de Maio de 2019, às 09:00 horas. Informações: 
fone: (88) 3544-1569. Farias Brito/CE, 15 de Abril de 2019. Luclessian Calixto da Silva Alves- Pregoeira Oficial. 
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