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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2018.09.27.1 - SRi' 

Aviso de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.09.27.1 - SRP. Julgamento: Menor 
Preço por Lote. Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais contratações para Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Descartáveis, 
destinados às diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e 
cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência, 
Anexo 1 do Edital. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até às OShSOmin 
(horário de Brasília) do dia 19 de Outubro de 2018, com abertura para análise das propostas às 
09h00min (horário de Brasília) do dia 19 de Outubro de 2018. O edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br  a partir da data desta publicação. 
Informações: Na sede da Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco, n° 
5100, Centro, Horizonte/CE ou (85)3336.1434. Horizonte/CE, 04 de Outubro de 2018 
Rosilândia Ribeiro da Silva - Pregoeira. 

A SER PUBLICADO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. 

JORNAL O POVO, DOE E DOU. 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente castelo Branco, n 5100-Centro. CEP: 62.=00O 
Horizonte - CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO X N°188 1 FORTALEZA, 05 DE OUTUBRO DE 2018 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Horizonte- Aviso de lieltaçio- Pregão Eletránico N" 2018,09.27.1 - SRP. Julgamento: Menor Preçopo 
Lote. Objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços visando furaras e eventuais contratações para aquisição de material de consumo, limpeza 
e descastáveis, destinados às diversas Secretarias do Município de liorizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusiva, à ME e EPP). conform 
especificações contida, no Termo de Referência. Anexo Ido Edital, O prazo de cadastramcnto das Canas Propostas será vá às OShSOmin (horário de 
Brasilia) do dia 19 de Outubro & 2018. com  abcnsua para análise das propostas às 09h00min (horário de Brasilia) do dia 19 de Outubro de 2018.0 edita 
poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.bbmnctlicitacoescorn br a partir cia data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Permanente 
de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco, n°5100. Centro, Honzonte'CE ou (85)3336.1434. Horizonte/CE, 04 de Outubro de 2018. RosilSadIa 
Ribeiro da Silva - Pregoeira. 

••• .•. ..• 	 \tE ORE 

Estado do Ceará - Prefeitura de Maraeanatb - Aviso de LicItação - Tomada de Preços N° 10.0I312018-TP. A Comissão Central de Lici 1 Ja 
Prefeitura Municipal de Maracanaú tonta público que às 10:00 (dez) horas da dia 25 de outubro de 2018. na sala da Comissão Central de Li ilio.  O localizada na Avenida II. no 1* Conjunto Jereissati I. nesta Cidade receberá documento de habilitação e propostas de preços, pan a realização de ação 	- 
na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tombada sob o is°  10.013/2018.TP, que versa acarea da contratação de empresas' 
construção do muro de separação da via trrca do Metrot'or, trecho localizado entre as atacas 1240-1420. correspondente a l etapa da duplicaç - 01 " 	- zr 

Manuel Morciracom urbanização de áreas do entanto, cm Maiacanaú-Ce, tudo conforme especificações contidas no Anexo ao Edital, podendo ser o  
adquirido junto A Comissão Central de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 14:00 horas. MS'1Or&*O, 
infonnaç6esna sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5168. Janaina de Deus Pires Telselra - Presidente da Comissão Central de Licita-a  
Marae.aaó, Ceará. 04 de outubro de 2018. 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Mauriti- Avisa de Julgamento -Pregão n°2018.09.17.1.0 Pregoeiro Oficial, torna público que fora 
concluido ojulgarnento final do Pregão no 2018.09.17.1. sendo o seguinte: Empresa Vencedora- Maria Do Carmo M S De Santana - Me. Classificada 
Nos Lotes 1, 2. 3 e 4; por ter apresentada os melhores preços na etapa de lances verbais. referenciados pelo maior pereentual de desconto. A esapresa 
vencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatótio. Vale destacar que a empresa Osias Botelho Vieira 
ME, inicialmente melhor classificado pan o Lote 02. fora declarada inabilitada por descumpeimento ao 11cm 4.3 - Letra c.l do edital convocatório. Maiores 
informações na sede da ('PL rito na Avenida Btsnti Grande, 55, Scmnha. Maunti.CE. no horário de 08:00 is 12:00 horas. Mauriti/CE, 02 de outubro de 
2018. Otaelaao Pereira luciano- Pregoeiro Oficial. 

Estado de Ceará - Prefeitura Municipal de Umari 'Aviso de .Iualgamearo - Propostas de Preços - Tomada de Preços n° 2018.08.20.1. A CPL da 
Prefeitura Municipal de tJmari/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, que fora concluido o julgamento referente à fase de propostas de 
preços do Certame Licitatôrio na modalidade Tomada de Preços n°2018.08.20.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - JMC Conceito Serv. Const. e 
EMP. EJRELI com proposta totalizando o valor global de RS 161.2*4,44 (cento e sessenta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro 
centavos). Empresas com propostas desclassificadas: F. Vicente P. Filho-MEÃ.!. L. Construtora LTDA-ME. 3. Campos Empreendimentos EIRELI-ME 
e Lida Construções e Engenharia LIRELI. Maiores infomaaç&s na sede da CPL. sito ria Rua 03 de Agosto. 200. Centro. UmariJCE, ou pelo telefone (88) 
3578-1161, no horário de 08:00 às 12:00 hs. Umari/CE, 03 de outubro de 2018. Cleero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL., 

*fl ...... 

Estado da Ceará - Prefeitura Municipal de Saboeiro - Errata. O Município de Saboeiro/CE, através da Secretaria de Saúde faz saber que o Termo de 
Adjudicação e homologação anteriormente publicado nestcjornal no dia 27 de agosto de 2018 e o Extrato de Contraio publicado cm 30 de agosto de 2018 
referentes a Tomada de Preços N° 1906.01'2018-02, cujo objeto é a contratado de pessoa jurídica para prestado dos serviços de retomas e urbanização 
do Hospital Severino Miguel de Barros do Município de Saboeiro/CE, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Onde lia-se: Valor global de RS 447.216. ÉS 
(quatrocentos e quarenta e sete mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos), leia-se agora: Valor global de RS 447.216.28 (quatrocentos e quarenta e 
sete mil duzentos e dezesseis reais e vinte coito centavos). Saboetro-CE, 04 de outubro de 2018. icátla Albanlse Saturnino dos Santos- Presidente da 
CPI- PL 

Estado do Estadodo Ceará - PrefeItura Maulcipal de Caueala - Aviso de Licitação - Pregão PresencIal N° 2018,10.02.001. A Pregoeira da Comissão Licitação da 
Prefeitura Municipal de Caueaia, localizada na Rua Coronel Correia, 1073 -Parque Soledade, toma público que se encontra á disposição dos interessados 
o Edital de Pregão Presencial N° 2018.I0.02.001, cujo objeto õ o Registro de Preços pata futuras e eventuais contratações de empresa para locação de 
consultório odontológico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Caucaia(CE, que se realizará no dia 23 de outubro de-
2018 

c
2018 (23/10/2018). às 09:30 lis. Referido edital poderá scr adquirido no endereço mima oupelo portal de Iicitaçõcs-hup:.'iwwwtcm.ce.gov.br/1icitacoes, 
a partir da data desta publicação. no horário de expediente ao público de 08:00 ás 12:00 horas, Caucala/CE. 04 de outubro de 2018. Tbalss Marta Silva 
- Pregoeira. 

******5** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Aniaraute - Aviso de Resultado do Julgamento do Recurso. Referente ao Edital de 
Cuncoai.ncia Publica N 2018.06.04.001 cujo objeto é: execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca & diversas nias na localidade de Tiboma 
no Município de São Gonçalo do Amarante-CE. A Comissão do Licitação, vem comunicar que a mestria julgou Improcedente o recurso impetrado pela 
empresa P2 Engenharia e Construção Civil LTDA. mantendo a decisão final em relação a llabililação da empresa EMA Construções LTDA. Caso as 
empresas participantes e habilitadas tenham interesse era manter o preço de suas propostas, tendo em vista já decorridos o prazo de validade das mesma ( 
3' do art.64 da Lei Federal 8.666/93) venham requerer a validação, providenciando a oficialização deste interesse até o dia l0/l0/20l8 com vistas a evitar 
prejuízo ao certame após a abertura. Desde já fica marcada a abertura das propostas validadas para adia 11/1 flt201R às 08:00h9. Maiores informações, na 
Sala da Comissão de licitação da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante-Ce. 04 de outubro de 2018. Wilslane Soam de Oliveira, Presidente da CPI, 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Aviso de Adendo ao EditaL A Pregoeira do Município de Fortim, no uso de suas atribuições legais, 
toma público, para conhecimento tios interessados Adendo ao Edital na modalidade Pregão Presencial N° 2409.Ot/20t8.SMTC. cujo objeto: contratação de 
lnfracstnstura, incluindo equipamentos e serviços compreendendo: palco, som, iluminação, gerador, banheiros químicos portáteis, atrações musicais. shows 
pirotécnicos bem como serviços de produção, organização, omamentação, decoração, divulgaç2o e filmagem para realização de eventos no Município de 
Fortim -Cc. Motivo: alteração no edital. Fica inalteradaadata original de abertura do eeztame.O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na sede 
da CPL e no sitio http:/fmunicipios.tce.cc.gov.br/licilacocsi,  bem corno o edital alterado. Fortlm-CE.04 de outubro de 2018. FrancIsca i.aétlh,a Alves 
Contes Mala -Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucala - Notificação para Assinatura de Contrato. Notificação - Rcf. Pregão Presencial - Processo N 
2018.06.12.003, por intermédio do Município de Caucaia. através da Secretaria Municipal de Saúde, notifica aentpresa José Nergino Sobreira- EPP (PJS 
Distribuidora), CNPJIMF sob n° 63.478.89510001.94. com  base no Edital de Licitação Pregão no 2018.06.12.003, comunicamos que  representante legal 
da notificada, na condição de futura contratada, terá um novo prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação no Jornal Oficial desta 
convocação, para assinar o Contrato, nas termos e condições preconizadas pelo Ari. 64 da Lei Federal n°8.666/93. sob pena de perda do direito à contratação. 
sem prejuizo das sanções previstas no edital Iteitatório. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá 
comparecer marido de documentos comprobatórios. identidade e CPF, junto ao Setor de Contratos desta Prefeitura, situada no T)epariame.,to de Gestão de 
Licitações. silo  Rua Coronel Correia, 1073. Parque Soledade -Caueaia-CE, para assinar oreferida contrato. CatieaialCE, 84 de outubro de 2018. Maria 
(leonke doa Santos Caldas - Subsecretária Municipal de Saúde e Financeiro. 

0*5 *0* 5*0 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Muriti - Extrato do Contrato referente à Dispensa de Licitação n'. 2018.09.27.1. Panes: o Município 
de Mauriti, ntrat da Secretaria Municipal de Saúde e Domingos Maranhão Neto. Objeto: locação de imóvel destinado ao funcionantento das instalações 
do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. através da Secretaria Municipal de Saúde de Muriti/CE. Valor Total: RS 24.000,00 Ivirite e quatro mil reais). 
Vigência: 12 (doa) meses. Signatários: (ieorge Baman da Cruz Macedo e Domingos Maranhão Neto. Mauriti/CE, 04 de outubro de 2018. 
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PrnwEm)RA MUNICIPAl. DE MARAC'ANAC 
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4 de unoabou de 2013 
JCNANA DI' DECS PORES TEIXEIRA 

Pie.adeat di Com,sio Comi,.' -SeI acilaç&0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI 

REqt'rAroo DE JtIt,*SlF,vr(o 
PREGÃO) N' 261140.1I.1 
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Maw*.CI', 23 dc iclembuo de 201* 
OTACJAMO PERIMA lUCiANO 

MULTADO DE JULGAMENTO 
IO%IAOA 1)1* P111Ç05 \' lIIS1t.I2.1 
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V. 41 'iaSxoskMlt 
MARIA l)AVLLA FI'UNlO BILÀOA 

Peco]da.lc lia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATURA 

AViSO III ADIAMEVTO 
PREGÃO PRF$R'OCIAI. N lâII'NIS-PPRP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo GONÇALO 
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a,aola o ptrç.o dc is,.. iwopo.ea.. lesa, co. viso. ja deçc,iiSas o 
rena dc validade da, 'lesma, sp 1'  do iii (.4 dl 1'. l'tdcral 
1.664935 r~ zscz a naiadaelu. p.uvWsmaré a 
uflc,al,m.ie, doa, iseio,e •lç o d'a i(.ID'2Ol10 com vidas a 
crua prcjuiro ao ecrtame apoS a terna'. Desde 1d Oca «.aicada 

abc-n000 dns pisa. saI,daJa, pula o dia ii'101Oi* is 
(8 Ceia. Maaç.u. .nluelssacÕ,s. na Sfla 4, Cuesosslo de Lscoaio 
5* rtc5e.nn de SSõ cu.ala do Aasnea,lc-Cc. 

SOa Ik.naL, 6, Aaumaie.CF 4de *t. Se 2014, 
WItSIANF SOARES DL OUVRIM 

PvatMr,sIc da (mania, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

AVISO DE CHAMADA Pt'RI.ICA 34' II1SI$.SIV*IA 

O.. dc Abalar. W111 201x. a, 095, OOWTG IhbiI.acbo ds 
cmpstun pan clabomo 'mOssaa ateI 40165.053. r de occq,eciusaiu 
Pai» re',,n,S*o .5, asa.pwsc nqeaâ'oel. lbcihsa*s a saio ai 
b.c,.lcla, no M.dcclpio de Sabral-Cl0. VaSe. di. Fatal, rwaa.t 
M,slald.& (Sanada Púbime. N' 000t20lI.SCUMA. 
hlsl'ORMAÇÕES, S,Tc .rwic.s,br.lvc.',br. (tinE I.sestsrdaI c 
Rua Wisies de Medras, lo' 1 224 4' Andw. (cImo. Fone (*5) 
.36??.:lS; 

Sabrnl'CK. 3 de 	oo do 10 1. 
KARMaNA MAI3JOIUE NLtWA SARR000 
Proo'slcofr da (canIs renascia de L.cnacs, 

AVISO) DE t14AIIADA PÚBLICA 5' IflSlI-3EL'MA 

Dia de Abat.aa 03'II:10ll. is '44. 0011.10 IhitolacA. de 
c01p.t455 pOIS clIbailt aan mcadaM$aoM e de cu.tcorcidn 

eria.'i-, de.,., nos» 4i'calia de gcoas.wre. dc resma,,, 
súlido, 20 Mabselpio de SOS3sICF. Lbléc do 141,3 Gw~, 
Mod,l,dadc: (banido rublica 3?' OO2)2014'SL'USLL. 
LSFORMACÕI,S Soe: a.vea.isnIe,gu,.hi, 11.5k l.icut..do.0 e 
R. Wilo. de Me*iroea, N 250, 4' And. Cesta rw,g .3%) 
t677.liS, 

Subtal-Ct, 4 iii a.1.bi» de 2011. 
KARMIeI NA MARJORIIS MIOUURA BARROSo 
Pr.e'J,,az - Comuisto Peanuu'oc alt tiaiis,'Si 

AVISO DE UCItACAO 
PREGÃO ELETRÓ.MICO 5' 1 

(casal de L'e~ Uda de ASs,.:.,. 101010111. ds 05k 
OlhEirO' Recislio de Preço pira Fussrtuc l-,csan Aqorslcdcc de 
%d*ial,l dc Contorno ICega, Co,um.l.& Caro. SIta e flanhol. n' 
saudar mi. naes.-.dades, dxc deVIa. e aie.Sates tão 
MwicspaI 4. S.OraICE por alan paioó) 60 II useis podendo sai 

99-~' a estio da W..~Modaliabde: batia,
evomc, 5' I21'ZOla . SECIXiE. Lbkv do l.á.aI. (iraaaleo 

INFORMACCIES, Sire: .wa'.iobratccjorbE lA(1St - 
ucrAcatsh e A R. Vise., de Mulo-ice.. "O' 1 lIA 1 judo 
hkns: (tAl 36'fl.IISt e 253, 

Stab.i'Cl., id, o,alalflo de 2911. 
bSAlsF't, flJNIIA (XIS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAt. DE UMIRIM 

%VLSO$ DE UC1TAÇÀO. 
PREGÂO PR(S*%C1AL 5' 10134111 

A ?r.'$ceii. M.cçsI mesa pOxaca. ma eunha,measaa da. 
.eleneanaM.c,'waedia 2)3. anulas de 20t*i, Ilbeoa,. na Sede 
da Ceias-lo de 1 ie~ iosau,,aia na R. 'toat SAi, ia' 3), 

uo,i, I)minnvCP,. cauá reliresi, 'atueM pua C,,,IosalaIeaue 
itatib,me',o e abortar. .lo. .053w-e. de recesso' de poco4 e 
hlab.IaaoJn pan a. et)eia aqabiçio dc recolo (po anb'aIMc'n 
'°(I' icmad, pata usedei a. demando. da Sca,ewu %larr.c'çaI de 
Solde dc 11,,,.,,, (1' h)edilal o 'ao, airoso. cueolmxnmae d.spuoJeas 
cociidacçoacffilkdasol:Xa. 12-i»hon,crepdo,ix.o cicudaioodo 
Tabucai de Cessa do lestada da ('cará 1KM Eh, 

PREGÃO PRESENCIAL N' 1Sl$1.201* 

A Pregoen 'Isaiampal maaa cubiseo pan o.x, - 
uoIae,ando, que. nuei O...1 do Ouiot.» 1 2!019 11 CII»,.,, La Sede 
di Cc.sasaa dc licuesiSco Iocibrtajas os. Ra, LIo3or Saxe., ir 29. 
Coates.'. V,rinrraCr. c,iafl rea]'zwda, 'n'da rira ('celta: aaaxs:-. 
ioah,m,.eito e jbctsom doo enselopes de rocçeseso dc çt,ço. o-
lIab.hsseI. puno objato ucicçO, de' mclfrc çeopx.o. ç..  cgio.o dc 
passo. ralsaida raial e eaJ. tino acata. da. ieniev.. 
cw.amam,fldaw moa tcahtacà) de com.. cohic na, de .*a..imie de 
eulabo.dixera e ColidI'.,..oácilábili,, peloe peoamn 	- 
de,esnids'aS,a pai.. a Soarem,. LtuocmpS de A.sa*s,en Soe-aI de 
Lraeal.-r,ru, Cl od,ial e teia Saiamos c,mec.t.s,r .amiwms o.., 
cadreço acém, da. 11% 00 4, 1 200 beta ou elo 44,0 cleoóniao do 
Trrhural dc (mau.. 6' Faxm.3, da (cai IT(FX E) 

TOMADA DE PRECOBI '4' 1.111 VII 

A PoruideumIe mia C1,1..-  púhI,a. pan eanhnjo - 
iaiere'mde.q.e. acne dmazs & Ouluboode ?OISlt ouias' a. Sede 
.0. (resido dir L~ "coPial. ri Rua 'fajat Sak, n' Is, 
('nota.. IM.,aa.CF, cuaa iesI*nr.1>, real. pan oecebin-eio e 
abcjiaaoa óac eavdopem oms doe.nmeodc,. dc hobiliniçio e poepoelua de 
p001os lias o obicuo, ccurau,4am de 	oapeàadce.da pus' .olst.. 
Inmaporsa e de-sarnado (moi] ode Is,  'ad, 'avio» de saúde di' 
murnoctgao ,re Uornn,mt'Ir, cai aosrmmidaic ot.so resioc. bloco e 
plaml.as eras,cart..s cal anexo O edmial esaus arma-sus. anaseor'-
se dispuoiwiscocri&reçoaceo,dis 0113)1 ei 12041 si-isto, pelo 
alúoelecdauco do Tica'aI de ContaM I'ad,ado d.'c'c,O ilett:I') 

t'niiratt ad. octt'eo .e 2014. 
LAIANA IIUCY MOREIRA EREIRS 

Diário Oficial da Unlio - seØo 3 flSV 1677.7069 	 Io'f! Ø 

tire eda'nnea*a pede ad VIeIIIeS. ao ertoç,m carónca b swb'  go.'. WuuOoiIade WS, 
1idu ,esgo 053OZo1IIOOSOO131 

Do.waaao anistiaS, d.gaiaaln,ease cca,Mroe Ml',' 1,200-2 de 240*320:,  
ln(nc,,naca-a dc Cbawo l*&.oe l015s,Fzarn - I(iIoçajjI, 



PREFEITURA 
- 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO 

AVISO DE LICITACÃO 

Certifico que foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta 
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o Extrato do Aviso de Licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 2018.09.27.1 - SRP, que tem como objeto Seleção de melhor 
proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de 
Material de Consumo, Limpeza e Descartáveis, destinados às diversas Secretarias do 
Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), 
conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital. Afixado na 
data de 05 de Outubro de 2018, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Horizonte/CE, 05 de Outubro de 2018. 

Maria Vlúsia Nogueira Lopes 
Secretária Municipal de Planejamento e Administração 

e 


