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DIÁRIO OFICIAI. DO ESTADO l SÉRIF 3

ANO X N U 229 ! FORTALEZA. 07 DF, DR7FMBRO DF, 2018

Lvtado do Ceará - Prefeitura Municipal de 1'auá - Extraio de Publicação de Revogação de Licitação. A Prefeitura Municipal de rauá/atl^0> da ™$/i
decretaria Municipal de Educação, torna pública, a Revogação do Processo de Licitação N" l 5.001/2018 - CP. Modalidade Chamada Públieaf (tfttlo como
Objelo: seleçào de agricultores, isoladamente ou organi/ados em grupos formais e informais, integrantes do Programa Nacional da AgricuKfljrFamiliar —
l'KONAK para o fornecimento de género.*, alimentícios (polpa de fruta) destinados a suprir a demanda da merenda escolar do;- alunos dii ntojdas escolas
municipais, de interesse da Secretaria da Ldutaçào do Município de Tauá/CE, nos lermos do artigo 49 da Lei N" ti.666'93. Fica aberto l pow/o reciirsaf
previsto 110 Art. 109. Inciso L Alínea "C". Tauá, 05 de Dezembro de 2018. Maria Silcda Holanda- Ordenadnra de Despesas da Secretaria ^ Educavão.
Lslado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jua/ejro do Norte - Kxtrato da Ala de Registro de Preços N" 2018.12.03.01-DEMUTR4NT
(iercnciador: Departamento Municipal de Trânsito - Fnipresa Detentora do Registro ile Preços; Viuscrv SimiH/açãd I.TDA — F.PP. representada""
( ' k i i u h o il.i SiKa, com v a l o r Global do Lote: 01 e 02 de R$ 2.060.000.00 (dois milhões c sessenta mi! reais). Prazo: 12 meses a partir da assinatura da Ata
iic RcLnsiro de Preço. 1'roccs.so de licitação na modalidade de Pregão rictrõnico Para Registro de Preços N" 07/2018-DEMUTRAN. Objeto: - selecão de
melhui proposta para registro de preços visando liuuríis e eventuais aquisições de linfas paru sinalização e demarcação hori/ontal de rodovias e vias urbanas
do Município Je Jua/eiro do Nortc/cc. Data da assinatura: 03 de De/emliro de 2018.
Lstado do Ceará- Prefeitura M u n i c i p a l de San Luís do Cimi -- Si-crelaria de IntVaestriiturj- Extraí» de Contrato-Tomada de Preços N° 18.10.04
TP, (ibjulu: Contratação (ic empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção prevemiva/corretiva. ampliação, reforma
melhoria, efi e i entoação, ilummavào decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) <io Parque de Iluminação
1'úhlica do município de São Luís doCuru-Ct. Kmprcsa Vencedora: J.AP.II. Iluminação Serviços Comércio Construções EIREI.I, inscrita no CNPJ sor» o
n" 11.502.581/0001-86. Valor Citohal: R$ l .093,746.22 (hum milhão, noventa e trê.smil. setecentos c quarenta c seis reais c vinte C dois centavos). Vigência
Jo(s) Contríito(s): 3 l 10 2011* Daia Já Assinai uru do (Contraio 01.11.201 S. Wagner Lourenço Barbosa, Secretaria de InfraesttuUira.
l v i . i i i n do Ceará - Prefeitura Municipal de Turrafas - Aviso de Licitação A Prefeitura Municipal de Tarraias. toma público que fará licitação, na
iniiíiaiidade Tomada de Preços, autuada sob u N ' 201S.12.OCi.001F. cujo objeto e a lixecução das obras de recomposição e s trada.s vicinais em tre c lio s que liga
LI Distrito de Vila Nova a Cachoeira dos Rieartes localizadas na Zona Rural do Município de 1'arrafas - CE. sob a responsabilidade da Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos. A abertura fica marcada para o dia 2íí de dezembro de 2018. às lOh, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. Os interessados
poderão obter informações detalhadas, na Sala da Comissão Permanente de Lieilaçíío, Minada mi Rua São José 270, Raima Ccmro,Tarrafas/CF.. ou através
tio telefone ( K X l 3549.KÍ2Q. T anafas/C L, 06 <te dezembro de 2018. Lui/ Alves Malias - Presidente da CPL.
*** *** ***

do Ceará - Prefeitura M u n i c i p a l de .la^utiretama - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N" 2018120402-ADM O Pregoeiro Oficial deste
Município torna púMico u Processo de Pregão Presencial N" 2018120402-ADM. cujo objeto ò a aquisição de material de limpeza e higienizaçuo paru atender
LÍ.S necessidades das Secretarias Municipais de J aguardam a. para o exercício de 2019, Cuja abertura acontecerá no dia 20/12/2018, à.s 09hOOmin, na sala da
Comissão Permanente de Licitação d;; Jaguaretama — Ceará. Mais i n formações: Comissão Permanente de Pregão de Jaguarcuma. Rua Trislão Gonçalves,
r i" l «5. Centro. Jaguaretauia^CIi. peío telefone: (SS) í 576- 1 305 ou pcloc-mail: licitacao@jaguarctama.ce.gov.br. Jaguaretania - Ceará, Ofide Dezembro
_ile 2(M8. Ylarcclo Júnior de Sousa - ['regueiro Oficial.
l st fido do Ceará - Prefeitura M u n i c i p a l de Jaguaretama - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N" 20181 2Q40I-ADM. O Pregoeiro Oficial deste
M u n i c í p i o torna público o Processo de Pregão Presencial N" 201S12040I-ADM, cujo objeto é a aquisição de (iènerns Alimentícios para Secretarias
Municipais, exercício de 2019. conforme especificações do Anexo I. Cuja abertura acontecerá no dia 19/12/2018, às {WhOOmin. na sala da Comissão
Pcrmapcnle de Licitação de JaguarcUma - Ceará. Mais informações: Comissão Permanente de Pregão de Jaguaretama. Rua Triitão Gonçalves, n" 1K5,
Centro. Jagtiarelama CF. ]ielo iclcfunc: (RH) 357d-1305 ou pelo C-mail: licitacaoiflijuguaretarna.cc.gov.br. Jaguarelama- Ceará. Ohde Dt/embrode 2018.
Mni-ct'lo Jnnior il» Sonsa - Prv^iieit o Oluial.
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Lstado tio Ceará - Prefeitura Municipal de Beherihv- (íoverno Municipal. O Município de Beberihc, através da Secretaria de Educação, por meio
iie ^en Pregoeiro, lorua publico ao» u u e rc> saci os que no dia 20 de dezembro de 2018, ás (WhOOmin. reali/.ani licitação na modalidade Pregão Presencial
N" (lf)12.01/2018-DIVF. cujo objeto é Registro de Preços para fuluias e eventuais aquisições de material de expediente, insumos de infon-nática. material
ilidãiici) e pedagógico, j u n t a às 1,'iiii.ladeN Administrativas da Pre-teitura Municipal de Ileberibc/CI-, Referido F.dítal poderá ser adquirido no Seior de
Licitações, na Rua João lomaz lorreira. 42, Centro, Beberibe- Ceará, e consultado airavés do portal do TCE-CE: http://www.tcm.ee.gov.br/licitacoes.
Bt-Iu-ribe-CK. 1)6 de de/emhro de 2018. Wandeheryue Paulino de Oliveira - Pregoeiro.
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f irado do Ceará • Prefeitura Municipal de Thmgná - A viso de Licitação- Pregão Presencial N" 12.06.IH/IOI8-PP. A Pregoeira da Prefeitura Municipal

iie Tiiingtia-Cc (orna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 20 de Dezembro de 2018, às 09h()0mm, na Sede da Prefeitura
locali/ada à Avenida Moisés Moita. N" 7S5 - Centro- Tianguá- Ceará, estará reali/andn licitação, na modalidade Pregão Presencial n" 12.06.01 2018-PP.
e o m o seguinlf ubjt-io: coiitrjucào ilc empresa para prestação de serviços de locação de veículos diversos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais de liangua - CE, u qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão de Liutação. fone: 0(**)S8-_íft7l ,22S8. no horário de 07:30h às l l:3Uh,
NiMHene Melo de Oliveira -Pregoeira.
f.Madn do C t-ará- Prefeitura Municipal de Tianguá - Aviso de Revogação - Pregão Presencial N" 11.28.01/2018 - PP. A Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Tianguá-Ce torna público, para conhecimento dos interessados que n Pregão Presencial n" 11.2S.O l/2018-PP. com o seguinte obicto:
contratação de empresa (tara prestação de serviços de locação de veículos diversos para atender as necessidades d;is Secretarias Municipais de Tianguá— CF.
.SL'I<I Revogado após decorrido o pra/o de 05 dias úteis para assegurar o contraditório e a ampla defesa, a ser contudo a partir desta publicação, conforme
UL-termina o Art. 4'). S 3°. combinado com, o Art. 109. Inc l. Alínea e. ambos da Lei de Licitações. Maiores informações na, CPL de 1'ianpuá, sediada na à
Avenida Moisés Moita. N" 7S5 - Ccnuo — Tianguá - Ceará. Nildrlene Mel» de Oliveira - Pregoeira.
*** ***

l stttilii do Ceará- Prefeitura iVlimifipal de Pacajuv A Pregoei rada freleiliiia Municipai de Paeajus CR. loma público, aoi interessados, que no dia 19 de
LJezeinbro de 201 S, ;is09:()0hs, realizará licirnção. na modalidade Pregão Presencial N" 2018.12.06.01-SRP, critério de julgamento Menor 1'reco por Lote,
com tins de registru de preços visando à aquisição futura e eventual de material clctnco para manutenção preventiva e corretiva do parque de iluminação
pública da sede e distritos do Município de Pacajus. í 'K, conforme especificações do edital c anexos, disponível na Sede da Comissão, locali/.ada na Rua
Ciuítrany. n" 600. Altos. Centro. Pacajus/CE c pelo sile do Tribunal de Contas do listado do Ceará-TCL. através do Potlíd de Licitações dos Municípios,
hrtp:/'municípios.tce.ce.gov.br/licitacões, Informações: (85) 3348-1077. no horário de atendimento: de fl8:00h às l 2:0flh. À Pregoeira.
l .stado do ('eará - Câmara Municinul de Rehmhe - Aviso de Licitação. A Pregoeira da ('amara Municipal de Beheribe toma público cjue se encontra
,i disposição dos interessados u Kdilal do Pregão Presencial N° 004'2018. referente à aquisição de combustível. Tipo tiasolina Comum c Diesel Tipo S I O
para a frota de veículos próprios e locados tia Câmara Municipal Jc Bcbcribc/CE. com data de abertura marcada para o dm 19. 12/2018 às 09hOOmin, Outras
mfonmçòc-1! e iuniisiçào do (Edital os injeiessadus de\erão dirigir-se à Câmara M u n i c i p a l de líeberibe. silo à Av. Maria Calado, S/N, Centro, Beberíhe,
110 lioiarui de OKhOOmm às I2h00tnin. líeberihi- - Ofc, 06 dr d c / c i n h i o de 2018. Alexandra Paula de Franca - Pregoeira da Câmara .Municipal de
Beber l be.
l -i ,iiln (tu Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Avitii de Retitlcacão - Pre[>ão Kletrônico n" 009/201S.09. Onde se lê: Aquisição de equipamentos
e iii;ilei-iiil permanente pani a Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Portai ia n" 2.629 de 06/10/2017, Proposta n" 11R"2.404000;1 170-01,
concedido pelo Ministério da Saúde ao Município de Amontada. Leia-se: Aquisição de medicamentos controlados para supriras necessidades da Secretaria
Jc Saúde do Município de Amonlada. Am untada/C K, 06 de de/emhro de 2018. F.linaldo Dutru - Pregoeiro.

