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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade • Pregão 

Tipo • Menor Preço 

Edital N° 2020.01.14.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de oxigênio gasoso medicinal destinado ao atendimento das 
necessidades do Hospital Geral 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 28 de Janeiro de 2020 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, em horário normal de expediente, ou através dos endereços 
eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (88)35441569. 

Farias Brito/CE, 14 de Janeiro de 2020 

Luclessian Calí~ 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 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO · AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 2020.01 .14.1 

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 no 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade 
Pregão N° 2020.01 .14.1 , cuja abertura está prevista para o dia 28 de Janeiro de 2020 às 
09:00 horas, para o Objeto: Aquisição de oxigênio gasoso medicinal destinado ao atendimento 
das necessidades do Hospital Geral do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 14 de Janeiro de 2020. 

Luclessian Calix~a Alves 
Responsável pela Publicação 

CNPJ NO 07 .595.5 72/0001-00 
Rua Jos6 A lves Pim entel, n° 8 7- Centro - CEP: 6 3.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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PE 2020.01.14.1 

INFORMAÇÕES OA LICITAÇÃO: 

Número PE 2020.01.14.1 

Publlcaçio 14/01/ 2020 

Abertura 28/01/ 2020 

Modalidade Pregão 

Situaçlo Aberta 

OBJETO: 

Aquisição de oxigênio gasoso medicinal destinado ao atendimento das necessidades do Hospital Geral do Munldpio de Farias 

Brito/C E 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

Anexos (https:l/www.farlasbrlto.ce.gov.br/ wp·content/uploads/2020/01/Anexos.pdf) 

Edital (https://wwwfariasbrito.ce.gov.br/wp·content/uploads/2020/ 01/ Edital.pdf) 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO XII N°0 10 I FORTALEZA, 15 DE JANEIRO DE 262Ô 

lst1do do Cu r'. ConJórdo Público de IUde d1 \11crorrellilo dt Llmotiro do 'orle - CP '\11 " - Preglo Pruend1l N• 002n020- Tipo: \lenor 
PrefO por Lo r e. i\ Comtsslo Permanente de ltctmç~o do Consorcto Publico de Saude da Mtcrorregulo de Ltmoetro do None. locnhzndo na RU3 Nnpole!lo 
Nunes M111a ~In- Batrro José StmOes. Ltmoetro do None. toma publico que se encontra A dtspostçao dos Interessados o Edttnl de Pregao Presencull N" 
00212020 cUJO objeto e a aqutstçfto de gênero) allmcnllctos e matenal de copa e coztnha a serem desttnados a manutenção daJ auvtdades do Centro de 
Espectalldadcs Odonrologtca - CEO e da Pollcllmca Junlo ao Consorcio Publico de Saude da Mtcrorregtdo de Ltmoetro do Nonc. sendo a fase de dtspuUI 
de lances no dtu 28/0 1n020 a parur dM 09 OOh Retendo Edttal podera ser adqutndo a pantr da data desta pubhcaçllo. no honíno de expedtente ao pubhco 
das 08 00 is 12 OOh. no endereço actma citado ou atra\es do ponal de llctmçõcs do TCE ww"' tce ce gov br Limoeiro do ortt - CE, 15 de janeiro dt 
2020. h• lo do i'aulmenlo Fari., - Pruidenle da \omtulo dt Licita fiO . 

••• ••• ••• 
Esrado do Cu r'- Prtftllurl \luniclpal dt Paujul-. nrtlarl• de lnfrus rrulura t Dtstnvolvlmenlo trrbano ·Aviso dt RrpubllufiO dt LldllfiO. 
A Prefeitura Mumctpal de PacaJUS, otm,es da Comtsslo de LtctUiçllo, localizada no rua G=y. n• 600, Altos, CentrO, em PocaJus-CE. comuntca aos 
Interessados que no dta 03 de fe\i:retro de 2020 is 09 00, reahz.an\ llcnaçfto na modalidade Tomada de Preço N• 2019 12 09 001- fP, CUJO objeto é a 
contmtaçao de empresa espectallzaada pam realuor pavtmentaçllo em pedra tosca em dt\'ersas Ruas no Batrro BMgué etapa 03 de tnteresse da Secretana 
de Infraestrutura e Dcsenvolvtmento UrbMo do Muntc!pto de Pac&Jus/CE O edttal poder* ser reurodo no Comtssllo de Ltcttaçdo, no endereço actma, no 
hon\no de expedtente ao publico, ou pelo Portal do rcE-CE http liWW\\ tce CC go~ br Pacajut-Cl, 13 de jntiro dt 2020. ~ara \\ laia dt \ltnflU 
Pulros• Ltíte • Pre ldente da \I' L. ......... 
Est1do do Cu r•. Clman Municipal de Guaiúb•- "' lso de Lidtaçlo • Tomad1 dt Preços n• 2020.0 1.07.00 1. A ComiSSllo PermMente de Ltcltaçao 
da Câmara Muntctpal de Guruuba-CL, toma publico que às 8]1 (oito horM) do dto 3 I de Janetro de 2020. na solo do Comtsslo Permanente de Ltcttaçdo, 
localtzada o Rua Ten José lvamldo Nocrato, SIN. Centro, nesta Ctdade estará realaznndo hcttaçllo pam contmtaç4o dos servaços de profisstomus em 
prevençllo de perdas Junto a Cdmnra Muntctpal de GU3rubo, conforme espectftcaçõcs em Anexo do Edttal Modaltdode romada de Preços O Edttal da 
Tomada de Preços e seus :mexo) poderao ser adqutndos Junto à Comtss.1o Permanente de LtCtUiçllo no endereço Já cttado. a pa.nu d:t publlcoçllo deste avtso, 
no horano de 08 00 is 12 00 horM \ Comisslo. 

• •••••••• 
E TAOO DO CE,\RJ\ - PREFEITl'RA \ll 'ICIP.\L DE IT-\RE\1 \ - \'1 O DE l.ICITAÇÃO - PREG \O PRESENCIAl ~· 00212020-D IV 
-A Prefeitura Muntctpal de ltarema-CE atravl!s daJ dtversas SecretanM, comuntca aos mteressados que no proxtmo dta 28 de Janeiro de 2020, h 09b, 
estanl abnndo Ltcttaçâo na Modaltdade Pregao Pr~encalll N 00212020-DIV, CUJO Objeto é o quisiçlo de eombustlul t drrhadot de pttrôlto para 
atender as necusid1du du dh trsu Stcretuiu do '\lunicipio de ltarema-CE. O Edttal completo eslllri .I dtspostçfto apos esta publlcaç4o, no endereço 
do Pre!i:ttura 1\ Praça l'oossa Senhora de Fáuma. N 48, Centro, ltaremo-CE. ou no~ Endereços f letrómcos W»'» tce cc @O\ bnllcttaeocs e www ttan:ma 
~ Mats tnformaçõcs pelo Telefone (88) 3667 1133 ltart'ma-CE, 15 de Janttro de 2020. lnu llrlena Bra&a - Pneoein Oficial. 

E T\00 DOCE \R.Á- PREFEITliU \ lll:O.ICIP·\ LDETl Rt.Rl - RESl LTADO DlllABILITAÇÁO-TO\IADADEPREÇO N•2S II.OlnOI9 
-A Comtssâo Permanente de Ltcttaçdo toma publico o Resultado da llobthUiç4o da Tomada de Preços N• 25 li O I 12019, CUJO OBJETO é a ConiTIItaçOo de 
empresa pam e'ccuw os SCf\IÇO~ de construçfto de Praça no Entrono da Aremnha na ~ede do Muntclpto de 1 ururu Deci1U11 11ABILIT\DAS as l.mpresas 
OTC CO 'I' 1 RL ('0ES l SI:. R\ IÇO ' EIRlLI, JMAR CO~ TRl ÇOE , CO\IÉRCIO l Sl:.R\'IÇO URU 1-\IE, PXJ - CO:'oiSTRl Ç\0 E 
LOCA('0E liRt Ll-\lt. t B&C EOIFIC \('0lS FJRlLI· EPP. Ftca i\beno Prazo Recursal prevtstoAn 109, lnctso I, allnea "a" da Let N° 8 1>66193 
Ma.ts tniormaçõcs (85) 3358 1073 /3358 1002 I ururu-CE, lO de Janetro dt 2020. JOJ1:t Luiz da Rocha- Pruidrnre da Comls lo de Ucltaflo. ......... 
Esrado do Cu r' - Prtftitura \lunltipal de Fuiu Brito- 'i\o dt Llrltaçlo • Prtglo ,... 2020.01.14.1. A Pregoctra Olictlll do Mumelpto de Fanas Bmo/ 
Ch. tomo publico, que scra realizado Cename Ltcttatono na modalidade Pregão Presenctal Objeto Aqutstçllo de O)(tgênto gasoso mcdtctnal destmado ao 
atendtmento das nccesstdades do llospttal Geral do Muntclpto de Fartos Bm~ CL Data e llon\rao da Abertura 28 de Jnnetro de 2020, às 09 00 hol'lb Os 
Interessados poderio ler e obter o te)((o mtcgrul do edttal e todaJ M tnformaçõcs sobre o hcnaçllo no ~e da CPL. st:o e RU3 Jose Alves Ptmentel, n• 87, 
Centro, Fani!S Bmo·ce. em horàno normal de e)(pedtente. ou atravé5 dos endereços eletrómcos www fonasbnto ce gov br e www tce ee gov br Motores 
lnformaç~s pelo fone (88) 3544-1569 Farias Brito/C E, 14 de J10tlro dt 2020. Luclusiaa CaU.tto da Ih a A h u- Pregoeira Onclal . 

... ... ... 
lstado do \ur•- Prefeitura Municipal de Aldntaras- A"bo dt Lldtlçlo. A Comtss.1o Permanente de LtcttaçOo,locahzoda na Rua Antomno Cunha. 
sln. Batrro Centro. toma publico o Edttal de Tomada de Preços N' 1501 02/2020- CUJO obJeto é a( o) panmentaçâo aslaJttca na estrada Sluo SMta Rosa/ 
BoquetrOo no Muntctpto de Alc~ntaras-CE .. conforme termo de DJUSte 095/Ctdades/20 19. correspondente ao MAPP 3359, celebrado entre o Secretana. d:u 
Ctdodes e o Muntclpto de Alc4ntnms, conforme proJeto bâstco de engcnhana em anexo, que realiZill"·se·á no dto 31 OI 2020, ás 09 30 horM Refendo edttnl 
podenlser adqutndo no endereçoactma, no honlno de e)(pedtente 110 pubhco daJ 08 00 ás 17 00 homs ou no sluo hnp /lwwv.•tcm ce gov br Aldntaras-Ce, 

"""" 15 dt Janeiro de 2020. ( barll)s Aldntara oare' • Prestdente da CPL. 

••••••••• 
EJtado do Cu r• - Preftilura \luniclpal dt \quiraz- Secreta ria de AniJtfncla odal - Preglo Elrtr&nlco N• 2019.11 .27.001 • "' IJo de ;\dendo. 
A Pregoetra Olictol do Muntclpto de Aqutraz toma publico o 1• Adendo ao edttal do pregllo supractUido. que tem como objeto o Regtstro de Preços pam 
a aquiSiçfto de cestM bastcos a serem dtstrtbufda.\ is pessoas em suuoçllo de vulnerabtlldode e nsco soctal, conlorme Termo de Refer~ncta O novo texto 
encontra-se a dtspostçllo dos Interessados na sede do CPL, nos snes hnp www o.quaraz cego' br, hnpJ/w"-'» tem cego' br e ww" bllcomprM org br Em 
funçao dos alterações efetuadas as propostas vrnuots serio rccebtdas até ás 08h00mm (horarto de BrMflla/DF) do dto 06 de feverearo de 2020 no endereço 
wwv. bllcomprM org br ;\quiraz - CE, 14 de jueiro de 2020. \'In la de SoiWI Pinheiro · Prtgotira . ... .. . ... 
Euado do Cu r•. Prefeitura 1\tunicipal de \luumho- A' iso de I lcltaçlo. O Pregoctro deste Mumcfpto torno publico que no dia 28 de Janetro de ~020 
is lO 00 horas. estará abnndo ltcttaçdo na modalidade Prepllo Eletrómco N" 1001 01n020. cUJO objeto é o Regastro de Preços vtsando o.qutstçllo de futuros 
e eventua•s de matenol mtdtco hospttalar medtcamentos e msumos hospitalar e ombulatonnl p1U11 atender os nccesstdadeli da Secretaria de Soude e do 
llospttnl Mumctpal do \.1umctpto de Mucambo. C(· O Edttal eslllri dtspomvel nos opos esta pubhcaç4o, no homno de otcndtmento oo publtco de 08 OOh 
as 12 OOh lntormaçõcs pelolone o••88- 3654 1133 ou no endereçou A\ Construtor Gonçalo Vtdal. sin, Centro \luumbo ·(e, 14 de Janeiro dt 2020. 
• ranrlsro O rido de \lmtlda \cuia r - Pregoetro. . ........ . 
Estado do Ce11r•. Prefeitura \lunlclpal dt Aquiru - Tomada de Preços N• 2019.10. 16.001. A Prestdente da Comassllo de Ltcttaçllo do Muntclpto de 
Aqutraz torno publico o resulllldo, do cename actma com obJeto contrataÇão de empresa pam e"ecuçao do li:chamentolurbamzaç!lo do canal do Muntctpto 
de Aqutraz C e Após M análises. fot declarada a classtficoçao de todas as hcatames. sendo declarada Hncedora do cename a empresa JP Servtços e Locações 
EIRl LI. com o valor de R$ 617 233.50 (setscentos e dezessete mtl, duuntos e tnnta e três reaiS e ctnqucnta centavos) Ata dtsponlvcl do Stte www tce 
cc go' br Ftca nbeno o prazo rccursal, com fulcro no a.n 109, I, b Matore) tnformaçõcs scrllo oblldaJJunlO • Comtsslo de 08h00mtn As 12h00mtn Aquiru: 
• CE, t4101/l020. Proidtnlt. 

• •••••••• 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITl RA \ll 'ICIPAL DE \10:\~E:>.IIOR TABOSA- A\ 1 O DE LICITAÇ\0- PREGÃO PRESENCIAL "i• 
G\I-PP002/20 - A Prepoetm Oftctal do Muntclpto toma público que no próxtmo da a 28 de Janeiro de 2020, •• 09b, estará realizando Ltcttaçâo na 
Modaltdade Prcgllo Presencial N' G~-PP002120. CUJO ObJClO e. Contrataçlo dt prutaçlo de sen iços UJHclallzados dt publlcaçlo le&al em Dl.rlo 
Onda I da l nllo, DIA rio Oficial do Est1do do Cu r• t Jornal de Grande Clrculaçlo junto as L nidadu Admioutrtth a• de Monsubor Tabosa. O 
f:.dttal completo encontra-se a dtspostçllo dos mteressado~ nos dtas utets após esta pubhcaç!o, daJ 08h is 12h Moounbor Tabou-CE, 14 dt Janeiro de 
2020. !'<ela Ar•ujo dt Souu- Pregoeira O fiel l i . . ....... . 
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UNV\ fDJ~V\IJf\Pt\1~\ÍBA 
ASSlJS'"I'i\ OS CEAllLNSES 

tenção! Depurados da Paraiba aniculam-se junto ao 
M"tnistériodo Desenvolvimento Regional no sentido 
de viabilizar a construção do Ramal do cariri Parai
bano- um novo caminho das águas do Projeto São 
Francisco de lnregração de Bacias. as quais seriam 
desviadas do canal Leste para perenizar os rios da
quela região do vi.mlho estado. Para que esse ramal 
paraibano se viabili1.e, será necessário o aumento da 
outorga da água. Hoje, a Agéncia Nacional de Águas 
(Ana} autoriza a captação de apenas 1:1,6 merros cú-

bicos por segundo para os canais Norte e Leste do Projeto 
São Francisco, repartidos igualmente -13,8 metroS cúbicos 
por segundo para cada um. Empresários agropecuaristas do 
Ceará já se mobilizam diante do que chamam de "urna de
manda não prevista". Eles se preocupam com a possíbilida· 
de de sw-girem novas ideias como essa, razão por que procu
rarão os senadores Tassojereissati. Cid Gomes e EduaJ·do 
Giráo, aos quais rransmitirão um informação relevante: o 
Canal None, ao contrário do Leste, ainda não t.em instaladas 
todas as bombas de suas três estaÇÕeS elevatórias, o que tem 
reduzidoovolumeeavelocidadcdaságuasquejáseencami
nham para o Ceará o a direção do açude Ca.~. seu desti
nofmal. 

ROTAOO I..EITL 

Estava errada a fonte da infonnação, aqui divulgada, de que 
o programa Roca do Leite executado hã quase cinco anos 
pelo M'inistério do Desenvolvimento Regional em parceria 
com a Secretaria de Desenvolvimento mário (SOA)-é algo 

) _., diariod<~!!.CO.'ll br OUilr~-i\!lra 1Sàt'l<llúode20é!O ON 

EsUdo do ~ • c:...nar. MAM1idpal de. Gololo:ibl • Avloo do l.kitoçJo ; T~ .,. 
~r{" 1020 01.17 .aot." Comls.s3o ,.,..._de Ucbçlo da Clmarll ~de 
0uoQa.CE. IOJN púlllco que b 8h (oilo llcns) do dia 31 de jaoelro d8 2020. na ..... dói 
ICcxnossaoPI!t....-de Uc>laçao.loallicada a RuoTen.Joo<l Mrido l'ócl<:talo. SIN. Com-o. 
~~--~~p;n~doeléMQaode~
~ de"""""",_, .. Clmi:o Mlriclpal de~---~..., 
AnnD do Edllal. ~ T- d8 Pr-O Ediol ela TOfMda ela PfOÇOOI o-
1..,.,_ podGn)o M1 ~ ,_.....~~de IJoQçOo no.,._.,. 

aporir da~clúslll....._ nohcririodoo08:006& 12:00-ÀComlsslo. 
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NfGóC!OS 

CURTAS 

Governo eleva 
projeção do PIB 

EM 2020 0Govemo 
aumentou a projeção para o 
crescil tlCnloda ecooomia para 
2019 e 1/JW. A estimativa do 
PlBde 2019 foi revisada de 
0,90% p;ua t.ll%. Para2020, a 
previsão é que o PiB tenha 
expansãode2,40%, ante a 
previsão de 2.329'. As 
estimativas estão no Boleám 
Mocroti.'iCll, da Secretaria de 
Política Econômica do 
Ministério da Economia. 

Desemprego deve 
recuar lentamente 
DIZ IT AÚ Estudo inédito 
divulgado pelo ltaú-tJnibanco 
mostra que o aragJ vive hoje 
um proo'SSOdeaceleraçáo na 
abertura de vagasmm carteira 
assinada e, ao mesmo tempo, 
dedesaceleraçãooaaiaçãode 
empregos informais. A • 

..r-
w 


