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Fortalezense de Letras recebe, até dez de abril, colaborações 
para a ACTA Literária. 
Livro da Academia, que foi assim batizado pelo saudoso 
.JoséTelles. 

Marcando a folhinha na data, César Galvão, talvez único 
representante da minha turma do Náutico no Carnaval 
da Saudade. 
E apontado o Edilmo Cunha, daquela excelente rapaziada da 
qual fiz parte; porém, metade já partiu. 

Cláudia Mesquita aniversaria nas 

B OM LIOTCinzas, só que seu casamento com 
meu irmão Fernando César perdura... 

O SILÊNCIO E A Do pessoal do Wal-Wal, deputado 
TOLERÂNCIA SÃO André Figueiredo foi o primeiro a 
O VINHO DOS "comprar" o Ibiza do1'tilo Sérgio, 
FORTES, A REAÇÃO que recebeu com eu... No Rei da Ma 
IMPULSIVA É A Panqueca, em mesas diferentes, Tales 
EMBRIAGUEZ DOS Sã Cavalcante, educador e imortal, 
FRACOS. e deputado Heitor Férrer, uma das 
(Augusto Cury) preciosidades da Assembleia. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DEQ(JIXADÁ, aUavés da Secretaria Municipal de 
Educação, ft publicar o AVISO DE HOMOLOGAÇÃO referente ao PREGÃO PRESENCIAL N' 
SRPPPZO2O/QO7SME . SECREtARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo objeto é o Registro de 
Preços vtndo futuras e Eventuais Contratações para Aquisições de Materiais Etétricos. 
Hidráulicos e Construção,  destinado a atendar as necessidades de Secretaria Municipal de 
Edusaçlio de Qutiadá/CE, tudo conforme especificações contidia no  TERMO .ER  
constante do Anexo Ido Edital. tornam Público que fica Homologado o processo supracitado em 

mil, ~centos etrinta e sete 
muSa do Nascimento - Sacre 
em 20 de fevereiro de 2020. 

o ,..aare . rrerwwra mwireipai ao iangua — uncresana es, acuos — ,seeur,aoo 
rito de Habilitação. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de Comial 
ate de Licitação, torna publico o resultado do julgamento da tese de habilitação 
as modalidade Tomada de Preços es' 02/2020-SEGA, cujo objeto á a contratação e 
de reforma o manutenção do Centro de Saúde. licitantes Habilitadas: Rarrd 
ãos EIREL.l: Sertão Construções Serviçose Locações LTDA- MEe MNE Engenha 
ia EIRELI, por terem cumprido todas ar exigãraclaa editailcias. Fica aberto o pia 
previsto no tsrt,109, Inciso, almas 'a' de Lei de Licitações. Caso Silo seja impetril 
pós conclusão do prazo ramarsei, fica e Sesolio deAbeelure das Propostas de Pre 
para o dia 05 de Março de 2020 do 11h. Maiores informações na sala de Comissão 
s, focalizada na Av. Molada Moita a' 785 - Bairro Planalto — Tlangoã.CE. 21 

Raiado tio Ceará. Prefeitura MwrlGlpal de Tamboril. A Secretaria de Saúde, comunica soa 
Interessados a Intenção de Anulara Pregão Presencia[ n' 02212019,  cujo objeto do Registro de 
Preços para futuras e eventuais aquisições de material mEdico hospitalar, naedicarraerrtoe e 
consumo para atender as necessidades da Secretaria dá Saúde, CAPS, Ação Básica, Vigilância 
Sanitária, NASF do Munlelpio da Tamistreil-Ce, por e. Flue aberto o prazo recursal previsto 
no AS, 109, Inciso 1, almas 'e', do meante dlpiorrsa ie4c/c parágrafo 3' do Art. n . 49, da Lei ' 
8.866/93 e suas alterações.  lrikmnações juntou Cons 	de Llcitação.Reynsy LiraS Manias 

ama lua uara . rrUruI,ura e,urliu.pal ou taJrwonl . flutuou rauuIl,Gauur. fi rruyut,ra, 

nicipio de Tamboril vem informar que no Edital do Pregão Eletrônico 14' 002/2020, para 
rialção de veículo 0km, sendo este adquirido com verbas oriundas de Emenda Perlenaent 
201920830005 pare o Fundo Municipal de Assistência Social de Tamboril/CE, foi faltou 

Indo rnodulicadorque inclui e cláusula 2.3.8 no Cd tal em tela, sem alterara Datada abertur 
r continuará será no dia 05 da Março de 2020 ás OflhOGmin. As demais cláusulas continua 
Iteradas. TamborllCE, 21 de fevereiro de 2020. Antônla de Maria Madeiro Polvo 

tsiaao ao i,uara - rre,eriura muniarpai ao n.iscainoo . awr.o ou iernro Is, r(evo9eçeo' 
Processo: Pregão Eletrônico N' 2301.01/2020. Objeto: contratação de empresa para aquisição 
de um aparelho deanesteela, destinado ao Hospital Municipal de Mucsrnrbo. APrefeilure Municipal 
do Munluiptoda Mucambo- co comuaicaAoa Interessados que, leaolve Revogar o Procedimento 
Licitaténis na Modalidade de Pregão Eletrônico, verificou-se a necessidade de reformulação das 
espaciticaçitesdo Ilesa constante noternro de referência, Com este ato fita aberto o prazo recunsal 
e facultada vistas ao processo na forma da Lei, Ficandoconcedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da publicação deste elo, nos termos do art. 109,1, 'd'da Lei n'8.666/93. Mucambo . CE, 
li da Fevereiro de2o20. Lula Cartas do Nasclmenlo-Sacrelddode Saúde. 

C5l000 00 IUeIa ritIulto,. w,u,,..apa. 00 	 UI54ti MC 

Pregão Eletrônico N' 09I201PE.OS. O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal da Ipaporsnga comunica aos Interessados que o Pregão Eletrônico 14' 09/201PC-
OS, com abertura prevista para o dia 27(02(2020 às O9h00mirs, passará e ser realizada no dia 
05 de Março de 2020 ás O9hü0rnin, na www.bilconrprae.org.br ; Www.lce.ce.ov.br/tce-
muiriciplos  a vww.lpsporangace.gov.br . lpaparerrga, 21 de Fevereiro de 2020. Estefanlo 

Eletrônico 14' 10120(PE-SAAE. O Pregoeiro de Comissão de Licitação da Prefeitura 
si r/a ipsporanga, comunica aos interessados qio realizará no dia 0910312020, às 
Is, atrasAs do silo "wwwbltcompras.orghr', o Pregão Eletrônico ri' 10120/Pl7-S/tAE. 

TA-F'4R 
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Toma público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente — SEMACË eat r  
LICENÇAPRéVIA 142 9712018 referente ao Sistema de Abastecimento de Água nas Localidades cie 
Varzlnlra, Maior e Lagoa Locaiinadas rio Manter/pio de Erará, no Estado do Ceard. Fiel deternrinadá 
o cumprimento das eetgánclan contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 5EMAÇ, 

a 	
e 
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Torna público que requereu a Superintenrdilricla Estadual do Meioámbiente —SEMACE a UcejaçsJr-1 
de Instalação e Operação - UO referente ao5lstem de abastecimento de Água nas t.ocaildadesl', 
de Varzlnha, malar e Lagoa Raposa no Município de Ererá, no Estado do Ceará. Foi determloadq 'e 
o cumprimento das ealililnclas contidas nas Normas e Instalações de Licenciamento da SEMA3& 

ditei do Pregão Eletrônico W. 03/2020— $EMEDSRP ID ri' 805540, que tem corno obj 
eglslro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de Livros Didáticos para Edut 
tantO, Fundamental. Anos Iniciais e Finais, para Uso dos Alunos da Rede Munlclp 
nslno do Município de flariguWCe. O Edital poderá ser obtido no silO do Banco do 1 
través do endereço eletrônico http:/lwww.11ci(acoes-e,com.br 
tps'J/ilcitecoee.tce.ce.gov.brí. O reçeblmento das propostas ntravés do sito do Bane 
mali dar-se-á até Es OShãOmln do dia 1010312020. Abertura das Propostas: 1W03/20 
3h30rntn. Inicio da Disputa de Lancna *aO8:45hmln do dia 10103/2020 (horário tio Orar 
islicltagões doesclareclrnerdo acerca doedltai deverão ser enviadas ao endereço eietrl 
a o-mali: llciIacaocpitgmall.com . Tiago Pereira Andrade a Vasconcelos — Prege 

esteno ao ,.reara- l'rerelture muntcip*i os l tanque — "creiam ao snrraesuulura —Aviso 001 
Tomada ti. Praças N' 02120204EINFRA. A Prefeitura Municipal da Teenguá comunica 944' 
interessados que estará recebendo atE ás OBh3Ommn do dia 13 da Março de 2020. na seta, 
reunlõescla Comlssãodelltliação, sitoáAv. Molada Moita no 785, Bairro Planalto—Tlareguá-C 18 

documentação de habIlitação e propoatss,e preços pana a Toado de Preços ir' 02/2020.- 
sElNFRA—centrataçaodosservlçoadereradapraçado Disirtiode Bela Vista, neMuniciplq,de 
flmagUE-E, O Edital poderá ser obtido á Coertiasão, no endereço acima, das Olih b 
llbã0inin, rios dias úteIs erra alIe www.Igov.br. TIangui-CE, 21 de faverelro de 2020. D,e,ld 
Júrrlordo Nasolm,nIo—PraalderrtedaCOtae10 Permanente da Lieltatão. 

2020. DIVERSAS. Objeto: contratação de empresa prostadorade 
especializados para executar os serviços do preparação da doo 

Ao de DARF'S, GPS e certidfles negativas ou potlltess de débitos das ansociacel 
rritáries e associações de pala a mestres cadastradas no Município de Russas, dê 
nsabliidade Secretariado Trabalho eAaslstitnctaSocial e Secretaria de Educação e Desporte 
sr, respectivamenfe,de acordo com aaeepectfrcaçõesconstantasno termo de refejóracla, ledo 
Integrante deste processo. Tipo: Menor Preço Global, empreitada no regime de execução 
Ia. A Comissão de Llciiaçáscomunlcarios Interessados que rio dia 13 de março de 2020, Es 
horas, na salada Comissão de Licitação. estará recebendo os envelopes de Habilitação q 
alada Preços, para a licitação do objeto acima citado. Maiores informações através da IW 

UM l.OdIt 'L.aII,,rC munseipa, MV 000 UOJIIJO1M UU tuIiaIarltu - lWIeU UM CURCI Ou1 

Pregão Presenciei n '  00512020-PP-SRP - Câmara Municipal de 880 Gonçalo dof 
Amaranto. Registro de Preço para lidam e evanivaf aquisição de suprimentos de Informática ,  
para atender as necessidades de Câmara Municipal I/o São Gonçalo doAmarante. Abertura dos 
envelopes de Inabilitação e propostas escritas: dia 10 de Março de 2020. a partir das 0h00niln. 
Local da audi6racla púbilcor Sais de Ucitaçilo da Câmara Municipal do São Gonçalo do 
emanante - Au Prefeito Mauricio Brasileiro, 5/14, PA Liberdade. Informações: fone 005-
33154482, do segunda e sexta deu OfihOOmln ão 14h00min. Ronsldo Alvas de Agular - 

ou ou s.o,ra - rrureisura muntcipai a. ipaporanga . AVISO 00 Licicaçao - cutsi ao 
Ião Eletrônico 14' 11120/PE.DS. O Pregoeiro da Comissão. de Licitação da Prufeiin1ra 
icipal de lpsporanga, comunica aos interessados que realizará no dia 1010312020Eti 
lOmba, através do sito 'amwbllcomprasorg.br', o Pregão Cietrõnico n' 11 1201Pe-Otr 
berá propostas para Aquisição de material cIo expediente desusados a atendeç%q. 
saldados das diversas Secretarias do Município de tpaporangn, conforma AflnXO  
es de Releróncis. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessadoS nos asilE: 

awwwiPworasga.reet0,i 3 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de Preços N° 04/20/TP-INF. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga/CE, toma público que no dia 13 de março de 2020, às 08h30min, na sala da Comissão de 
Licitação, localizada na Rua Franklin José Vieira, N° 2 - Centro - Ipaporanga - Ceará, receberá propostas para a contratação de empresa para execução de 
serviços de conservação de estradas, compreendendo corte de capoeira fina à foice na sede e distritos do Município de Ipaporanga. Modalidade: Tomada de 
Preços N° 04/20/TP-IN1`. Ipaporanga/CE, 21 de fevereiro de 2020. Estefânio Lopes Neto - Pregoeiro. 

*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Edital de Pregão Eletrônico N° 101201PE-SAAE. O Pregoeiro da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga, comunica aos interessados que realizará no dia 09/03/2020, às 09h00min, através do site 
www.bllcompras.org.br", o Pregão Eletrônico n° 10120/PE-SAAE, receberá propostas para a aquisição de cloro gás liquefeito para tratamento de água 

potável para consumo humano, junto ao SAAE do Município de Ipaporanga, conforme Anexo 1 - Termo de Referência. O edital e seus anexos estarão 
à disposição dos interessados nos sites www.bllcompras.org.br , www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios  e www.ipaporanga.ce.gov.br . Ipaporanga, 21 de 
fevereiro de 2020. Estefanio Lopes Neto - Pregoeiro. 

*** *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria de Infraestrutura - Avis 	Tomada de Preços N° 0212020-SEINFRA. A Prefeitura 
Municipal de Tianguà comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 13 de Março de 2020, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação, Sito à Av. Moisés Moita no 785, Bairro Planalto - Tianguá-CE, a documentação de habilitação e propostas de preços para a Tomada de Preços n° 
02/2020-SEINFRA - contratação dos serviços de reforma da praça do Distrito de Bela Vista, no Município de Tianguá-CE. O Edital poderá ser obtido junto 
à Comissão, no endereço acima, das 08h às 17h30min, nos dias úteis e no site www.tce.ce.gov.br . Tianguá-CE, 21 de fevereiro de 2020. Deid Júnior do 
Nascimento - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro do Município de Jaguaretama torna público o Pregão 
Presencial 00  2020021 803-ADM, cujo objeto é: serviços de hospedagem para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jaguaretama-CE. 
Abertura acontecerá no dia 10/03/2020, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Jaguaretama - Ceará. Mais informações: Comissão 
Permanente de Pregão, Rua Tristão Gonçalves, n° 185, Centro, JaguaretamalCE, pelo telefone: (88) 3576-1305 ou pelo e-mail: licitacaojaguaretama. 
ce.gov.br . Jaguaretama - Ceará, 21 de Fevereiro de 2020. Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro. 

. 	 *5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Edital de Pregão Eletrônico N° 1 1/20/PE-DS. O Pregoeiro da Comissão 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga, comunica aos interessados que realizará no dia 10/0312020, às 09h00min, através do site 'www. 
bllcompras.org.br", o Pregão Eletrônico n° 1 1/20/PE-DS, receberá propostas para Aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades 
das diversas Secretarias do Município de Ipaporanga, conforme Anexo 1— Termo de Referência. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
nos sites: www.bllcompras.org.br ; www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios  e www.ipaporanga.ce.gov.br . Ipaporanga, 21 de fevereiro de 2020. Estefanio Lopes 
Neto - Pregoeiro. 

*** *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Convocação. A CPL da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE vem convocar 
os licitantes participantes e demais interessados para a abertura dos envelopes contendo a4ZZ.7,ytas de preços da Tomada de Preço N° 010/201 9/TP, que 
ocorrerá no dia 05/03/2020 às 09h00min. Objeto: Construção e ampliação de creches em lo étinado à Secretaria de Educação, Desportos e Lazer do 
Município de Novo Oriente - CE. Novo Oriente - CE, 20 de janeiro de 2020. Francisco Olavo Rodrigues - Presidente da Comissão de Licitação. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação. A Pregoeira Oficial de Jtaitinga, comunica aos interessados que no próximo 
dia 10 de Março de 2020. às 11:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N°2002 01/2020/PP, cujo objeto é a aquisição de veículos 
automotores novos tipo: "Passageiro Hatch" e "Pickup Popular", destinados as Secretarias de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca 
do Município de Itaitinga/CE. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00h ás 14:00h, na 
sede da Prefeitura e nos sites: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes  - e https://www.itaitinga.ce.gov.br/licitacaolista.php . Itaitinga, em 26 de fevereiro de 2020—
Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira. 

5*5 *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de 1° Adendo ao Edital. O Secretário de Educação, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para conhecimento dos interessados Adendo ao Edital de Chamada Publica W. 00 1/2020, cujo objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme § 1° do Art. 14 da Lei N.° 11.947/2009 e Resolução FNDE n.° 4/2015. Motivo 
Alteração quantidades item 05. A data de encerramento do recebimento dos documentação para habilitação e Projeto de Venda sofrerão alteração, passando .  

até 18/03/2020, as 09:00h, Fundamentação: Art. 21, § 4° da Lei n°8.666/93. O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na sede da CPI- e no sitio 
http.//municipios.tce.ce.gov.br . Itaitinga-CE, 26 de Fevereiro de 2020. Francisco Roberto da Silva - Secretário de Educação. 

5*5 5*5 *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Adiamento - Edital de Pregão Eletrônico N° 09120/PE-DS. O Presidente da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico N° 09/20/PE-DS, com abertura prevista 
para o dia 27/02/2020 às 09h00min, passará a ser realizada no dia 05 de Março de 2020 às 09h00min, na www.bllcompras.org.br ; www.tce.ce.gov.br/tce-
niunicipios  e www.ipaporanga.ce.gov.br . Ipaporanga, 21 de Fevereiro de 2020. Estefanio Lopes Neto - Pregoeiro. 

*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tamboril - Adendo Modificador. A Pregoeiri1Município de Tamboril vem informar que no Edital do 
Pregão Eletrônico N°002/2020, para a aquisição de veículo 0km, sendo este adquirido com verbas oriundas de Emenda Parlamentar N°201920830005 para 
o Fundo Municipal de Assistência Social de Tamboril/CE, foi feito um adendo modificador que inclui a cláusula 2.3.8 no Edital em tela, sem alterar a Data 
de abertura, que continuará será no dia 05 de Março de 2020 às 09h00min. As demais cláusulas continuam inalteradas. Tamboril-CE, 21 de fevereiro de 
2020. Antônia de Maria Medeiro Paiva - Pregoeira de Tamboril. 

*5* *5* *5* 

\ Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso do Termo de Revogação - Processo: Pregão Eletrônico N°2301.01/2020. Objeto: 
\ contratação de empresa para aquisição de um aparelho de anestesia, destinado ao Hospital Municipal de Mucambo. A Prefeitura Municipal do Município 

de Mucambo - CE comunica Aos Interessados que, Resolve Revogar o Procedimento Licitatório na Modalidade de Pregão Eletrônico, verificou-se a 
necessidade de reformulação das especificações do item constante no termo de referência, Com este ato fica aberto o prazo recursal e facultada vistas ao 
processo na forma da Lei. Ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste ato, nos termos do art. 109, 1, "c" da Lei n° 
8.666/93. Mucambo - CE, 21 de Fevereiro de 2020. Luis Carlos do Nascimento - Secretário de Saúde. 

*** *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tamboril. A Secretaria de Saúde, comunica aos interessados a intenção de Anular o Pregão Presencial n° 
022/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, medicamentos e consumo para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde, CAPS, Ação Básica, Vigilância Sanitária, NASF do Município de Tamboril-Ce, por ilegalidade. Fica aberto o prazo 
recursal previsto no Art. 109, inciso 1, alínea "e", do mesmo diploma legal, c/c parágrafo 3° do Art. 49, da Lei n° 8.666193 e suas alterações. Informações 
junto a Comissão de Licitação. Rayney Lima Marfins - Secretário de Saúde. Tamboril - Ce, 19 de fevereiro de 2020. 
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*5* *5* *5* 
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