
SÉI1IE.3 AN0\'11 Nº l67 FORTALEZA, 08 DE 

Estudo do Cear:i - Prefeitura l\ lunlclpn l de Tarrnfas - E~trnto do 
l n trumcnto Contratu a l. Processo: Pregão Presencial no 
20 1-1. 12.11.00IP - D. Contratante: Município de Tarrafas. por intcnnl!d10 
da Secrct:íria de Educação; objc10: aquisição de combustíveis e lubrificanle. 
para suprir as necessidades da frota de veículos pcncnccntes às di, cr.;as 
secre1arias deste Município durante o exercício financeiro de 2015. 
Con1ratado: ,i1ória CombustÍ\•eis e Lubrificantes LTDA- EPP, inscnta 
no C PJ de nº 05.169.29-1,0001-0I. e tabclecida na Rod. CE km 02, s 
nº, bairro Vitória, na Cidade de Assoré, Estado do Ceará. Apresentou o 
, nlor global: RS 346.650,00 (trezentos e quarenta e seis mi 1, scisccruos 
e cinquenta reais). Do tação Orçamen1ória : nº 03.0300. 12.122.002 7. 
2.003 - manu1cnçào e coordenação da Sccrctoria de Educação e Dcspono 
- elemento de despesa 3.3.90.30.00 - ma1criol de consumo, com a 
ulllizoçào de recursos oriundos de repasses govcmamen1ais e do próprio 
Município de Tarrafas. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Data da assinatura do contrato: 06 de janeiro 
de 2015. O prazo da vigência deste contrato será da data da sua assinntura 
até 31 de dcJ'cmbro de 2015, podendo ser prorrogado na forma da Lea de 
Li ci1ações. Signatários: pelo contratante - a Srn. 1'1ona \\'y lla Charle 
Léu Simifo; pela contratada - o Sr. atanael Carlos de Alm~ada. 
Tarruías-Cea r tl, 06 de janeiro de 2015. O Pregnci rn. 

*** *** *** 
AGÊ.\'CIA DE OE Ei\ \ 'OL\ ' I\I F:. TO ECO Ô,\IICO E OC I L 

- ADE 
,iso de Liciloçiin - Edira l do Pregão Prcsc ncin l Nº 01/20 15 

A Al!cncia de Dc,cmohamcmo Econômica e Social - ADES, CNPJ: 
04.772.98:! 0001. através da pregoeiro devidamente nomeado toma 
público e comu111ca aos interessados, que fará realizar a licitação abaixo 
c,pecaficada: 
l'roccsso 1'" 050/:!015 
0:11a da Rcallznçào: 15.09 2015 às 1-1:00h 
Lnc:11: A\' Dom Luis. 685. sala 08 e 09 - Meireles • Fonaleza/Ceani -
CEP: 0-1.772 .982 0001 . 
Pregoeiro : 1'1aran José llcnevadcs Castelo 
Objeto: Con1rataçào de empresa para fornecimento de cs1ciru 
remo, hei. para utilização cm solos de prnia, para aces,ibilidadc de 
pessoas com deticicncio. mob1ladadc reduzido e/ou w,uáriu de cadeira de 
ro,la, de conformidade com as Normas ABNT º 9050. conforme 
especificação do Tenno de referencia con1ido no Edital dbponh cl no 
~nc. "" "·ª"e nci:1nd\'s.ore,hr 
Fonalcza, 03 de st:tembro de :!O 15 
\ lan.i José Dcnc, ades Castelo 
Pregoeiro ela AGÊ1"C IA DE DE E~ \ 'OL\'1.\1 EJ\TO ECO~Õ.\IICO 
E OCli\L - ADE 

*** *** *** 
Estudo do Ceará - Prcíeicura l\ lun lcipa l de Tnrrafa - [.\traio do 
I nst rumento Con tra tu a l. Processo: Tomada de Preços no 
20 15.05.06.0D IP. Contratan1e: Município de Tarrafas. por intcnnédio 
do Fundo de Educação; objeto: a aquisição de peças e serviços para 
manutenção da frota de ônibus da Secretaria Municipal de Educação e da 
\'011 ·ducaio da eeretaria Municipal de Saúde do Município de Tarrafas -
CE. Contratada: Jose Mairto Peixo10 - ME, estabelecida na rua da 
Imprensa, nº 314 - Triângulo, na Cidade de Jua1eiro do Nonc - Es1ado 
do Ccani. anscnta no C PJ sob o nº 41.642.83610001-77. o presentou o 
valor global de RS 519.890,00 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e 
no, enta reais). Dotação Orçamentâria: nº 03.0300. 12.122.0027 .2.003 
• manutenção e coordenação da educação - elemento de despesa 
33.90.30.00. 1'1aterial de consumo. com recursos oriundos de repasses 
go, crnamentois e do próprio Município. Fundamento Legal: lei federal 
nº 8.666 ·93 e suas o Iterações posteriore . dota da as~inutura do contrato: 
22 de junho de 2015. o contrato terá prazo de vigência a panir da data 
de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado 
na fonna da Lei de L1catações. Signatàrios: pela contratante • a Sra. 
Mana Wylla Charle Lêu Simaão; pela contratada - a Sr'. Marília Peixoto 
da Salva. Tarrafas-Cear:I, 22 de junho de 20 1 S. O Prcsldcnlc Da 
Comissiio Permanen te De Licitação. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEAR,\ - PREFEITURA l\lL' ' ICIPAL DE AQ IRAZ 
- RESULTADO DE PR OPOSTA DE PR EÇOS - PROCES O 
L IC!TATÓRIO N" 2015.03.20.00 1 - CO CORRÊ 'C IA " 
20 15.03.20.001 - OBJETO: Prestação de seí\iços de dcscmolvimcnto 
de estudos preliminares. sondagens. projetos básicos e executivos de 
urbanismo e arquitetura. clnboraçiio de projetos complementares, etc. 
E,\IPRE AS CLA SIFICADA : UMPRAUM ARQUITETOS 
ASSOCIADOS LTD/\ • CPP, anscma no CNPJ sob o N" 01.958.201/ 
0001-69 e CO STRUTEC ENGEN11AR1A E CONSULTORIA LTDA, 
111scri1a no CNPJ 'º 00.'.!23 .835,000 1-00. El\lPRES,\ ENCEOORA: 
CU~ TR TEC ENGEN II ARIA ECO SULTORIA LTOA, no 
VALOR GLOBAL de R 9-11.8-10.00 (Novecentos e Quarenta e Um 
l\111 e Oitocentos e Quarenta Reais). Fica Aberto o Prazo Recursai 
pre, isto em Lei, Art. 109, Inciso 1. Allnea " b". Aquirnz-CE, 04 de 

ctcmbro de 20 15. Ann Pau lo L imn l\lnrqucs - Presidente da 
Comissão Pcrmanenle de Licitação. 

*** *** *** 

E TADO 00 CEARÁ - PREFEIT RA I IC IPAL DE A 
- A\1 1 O DE LI C ITAÇÃO - TOl\lADA DE PRE 
2015.09.02.00 l PROCE O: Tomada de Preço 
2015.09.02.001. ORIGE 1: Secretaria de Saúde - SESA / Prefea" '"'"-l'--"" 

!unici pal de Aquiraz - PMA/CE. OBJETO: Construção de Duas 
Unidades Básicas de Saúde, Padrão 1. Lote OI - Construçào de Uma 
Unidade Básica de Saúde, na localidade de Croatá. Lote 02 - Construçilo 
de Uma Unidade B:isica de Saúde, na localadade de Picão. T IPO DE 
L ICITAÇÃO: Menor Preço Global por Lo1e. A Presidente da Comas jo 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Aqu1rnz-CE 1oma público para 
conhecimento dos Lici1antes e demais interessados. que às I Oh do dia 
23 de ctemhro d e 20 15, REALIZARÁ Lacitnção na Modalidade 
Tomado de Preços , • 2015.09.02.001. Objetivando a Cons1rução de 
Duas Unidades Básicas de Saúde, Padrão 1. conforme descrição e 
especaficaçõcs técnicas, mediante as condições estabelecidas no Edital e 
seus Anexos. Mais informações no Setor de Licitações, Travessa José 
Lage Viana. 0 118, Centro, Aquiraz-CE. ou ainda. pelo Telefone: (85) 
-1062.8090. Aquiraz-CE, 04 de ete mbro de 201 5. Ana Paula Lima 
Marques - l'rcsidc nl c da Co missão Perman en le de Licitação. 

*** *** *** 
Esrndo do Ccar:i - P rcícitura l\lunicipa l de Tarrafas - Ettrato do 
Instrum ento Contratua l. Proces o: Pregilo Presencia l no 
201 5.03 .04.00 1 P - 1. Contratante: Município De Tarra fas , por 
intem1édio da Secre1aria Municipal de Educação e Despono. Contratada: 
Pneus Canteiros Ltdo, estabelecido na Rua oêmrn Cruz Landim, nº 55 
- Santa Tereza, na cidade de Juazeiro do Norte - Estudo do Ceará, 
lnscnta no C PJ sob o nº O 1. 739.1-11/0004-36, o presentou o valor 
global: RS 149.110,00 (ccnro e quarenra e nove mal cento e dez reais) 
dotação orçamentária: 03.0300.12.122.0027.2.003 - manutenção e 
coordenação da Secretaria de Educação e Despono - elemento de despesa 
3.3.90.30.00. material de consumo. com recursos oriundos de repasses 
governamentais e do próprio Município de Tarrafas. Fundnmcnto legal: 
Lca Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da assinatura 
do contrato: 15 de abril de 2015. Prazo de vigência: da data da assinatura 
ate 3 1 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado na forma da Lea de 
Licitações. signatários: pelo contratante • a Sra. Mano Wylla Charles 
Leu Simiào; pela contra1ada - a Sra. Lenstania Alves de Lucena. 
Tnrrafns-Ceará, IS de abril de 2015. Luiz Alves !\la tia s -

Pregoeiro. ~ 
*** *** *** 

E T1\DO DO CEAR . • PREFEJT RA 1 ~ IC IPAL DE MIS ÃO 
VELllA - A ISO D E LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL •• 
20 15.09.0-1.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Missão Velha/CE. 
no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos 
interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura. Certame 
Lici1atório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, 1ombado sob o nº 
2015.09.04. 1, cujo objeto é o aquisição de material de expediente. 
pedagógico e gêneros alim entícios des11nados ao Programa Brasil 
Carinhoso, junto à Secretaria Municipal de Educação de Missão Velha/ 
CE. conforme especificações apresentadas Junto ao Edital Convocatório 
e ,cus onexos, com recebimento dos en,clope, de propostas de preços e 
de documentos de habilitação marcado para o dia 21 de setembro de 
2015. às 09:00 (nove) horas. Maiores informações e entrega de Editais 
na sede da Prefeitura Municipal, sito na Rua Santos Dumont. nº 64 -
Cenrro - Missão Velha/CE. ln fonnnçõcs poderão ser obtidas ainda pelo 
telefone (88) 3542 169 1. l\lissilo c lha/CE. 0-1 de se1embro d e 
2015. Francisco Arq uime des oures Lucena - Pregoeiro Oíicin l 
d o ;\lu nicipio. 

*** *** *** 
E TADO DO CEAR,\ - PR EFEIT URA ~1 UN IC I PAL DE I UCA;\I 80 
- AV ISO OE L.I C ITAÇÃO - TOl\l ADA DE PREÇOS Nº 2/ 
2015082401F IE -TIPO: IE 'OR PREÇO - Comissão Permanente 
de Lici tação. Objeto: Contrataçào de Empresa de Engenharia para os 
serviços de Construção do Muro de fechamento da Quadra Cobcna com 
Vestuário Padrão FNDE, na localidade Distrito de Carqueijo. Aherlura: 
Dia 23 de Setembro de 2015, às 08h. Edita l e Informações: Av. 
Construtor Gonçalo \lidal. S º, Mucambo-CE, de O h às 12h. Fo ne: 
(88) 365-1-1133. Mucambo-CE, 0-1 de Setembro de 2015. Francisco 
Robe rt o de C. Alves - Prcsidcnlc da Comissào l'crnanncnle de 
Licitação. 

*** *** *** 
Esrndo do Ceará - Prcíciturn l unicirrnl ,lc l\lilai:rc - A,iso de 
Lacataçllo - Tomada de Preços nº 0409 .O 1 :!O 15 SEASC'. ObJeto: 
Aqui,içào de Passagens terrestres dcs1inadas ao atcndamcnto da ccreaoran 
de /\ssis1êncio Social. Trabalho e Cidadania, conforme espccaficações 
constante~ do Anexo I do Edital . Data. horário e local para rcccb1111cnto 
dos en,clopes dos interessados: 24 09 2015 às 1-1:00h na sala do 
Comissão de Licitação, no Rua Presidente \ 'argas, . n•, Centro. \lilagres/ 
CE. Ednal po<leni ser adquirido no mesmo endereço ou atra, és do ponal 
de licitações no site ww\\ .tcm.ce.gov.br. Maiores informações pelo 
telefone fox (88) 3553-1255. Malagres·CE, 04 de setembro de 2010 
J o~c l'lrmano Pereira Filho - P1c,1dcn1e do Combsào. ' 



pa o m 10 que.narcomeçaramãVKra~pooe 
ter esperança no conjunto do sistema penal. Dessa forma, está con
denada qualquer política de segurança que se pretenda adotar. 

MARCOS DA MEMÓRIA E CIDADE COMPARnlHADA 
Da semana passada para cá, abriu-se intenso debate sobre a 
memória e a relação com os espaços públicos. o ponto de partida 
foi a manifestação na Reitoria da UFC. Diante das críticas ao ato, 
surgiram reações diversas, dentre as quais um tipo particularmente 
me preocupa; o discurso de que proteger aquele espaço de 
referênáa e memória não é tão importante. Para algumas pessoas 
que se posicionaram, haveria exagero em se preocupar com algo 
que veem apenas como "paredes e portas". Em uma cidade 
que trata de forma tão negligente os vestígios de sua história, 
o que menos vejo é exagero na intenção de preservar. Mais 
que Isso. colocou-se como retrógrado quem se incomodava por 
danos causados a um espaço histórico. Se Isso for ser retrógrado, 
Fortaleza é uma das cidades mais avançadas do mundo. 

Já se atingiu nível diferente de amadurecimento quanto ao meio 
ambiente, por exemplo. creio que hoje ninguém concordaria que 
uma manifestação que derrubasse uma árvore. Com espaços 
históricos, não há o mesmo cuidado. Existe o entendimento de 
que se pode recuperar. Entretanto, da mesma maneira que o 
replantio não compensa a árvore cortada, o restauro não é a 
orma ideal de se cultivar a memória. É um meio, sim, para 

restituir aquilo que deveria ter sido preservado e não foi. A 
defesa de uma compreensão mais flexível de proteção aos lugares 
históricos normalmente parte dos setores mais predatórios do 
mercado imobiliário. 

A intervenção na Praça Portugal coloca a discussão em patamar 
diferente. Afinal, se o lugar vai ser destruído pelo poder público, 
qual o problema em pintá-lo todo? o gesto, inclusive, coloca um 
dilema para a Prefeitura: irá a administração repintar a praça, 
considerando os planos de acabar com ela? Outro aspecto é 
que. em nota sobre o gesto divulgada nas redes sociais, o grupo 
Massa Critica destaca que sua premissa é preservar o local e se 
compromete com a recuperação, no caso de a Prefeitura desistir 
de derrubá-la. 

Por outro lado, um aspecto em evidência em toda a questão é 
a relação com o espaço que é de todos. A coisa pública é aquilo 
que pertence à coletividade. Muitas vezes, porém, é tratada como 
;e não fosse de ninguém. A diferença é enorme. Daí deriva a 
ideia de que o público é de livre usufruto de cada um. o texto 
do Massa Crítica afirma: "Está bem claro pra nós que, se a praça 
está condenada a ser demolida pela Prefeitura. podemos pintá-la!". 
Porém, se uma coisa pertence a mim, mas também pertence ao 
outro, não há prerrogativa de livre uso que confronte a experiência 
dos demais. 

A distorção começa no próprio poder público. Foi a Prefeitura 
quem primeiro tratou a Praça como algo que estivesse ao seu 
dispor. Agiu assim ao decidir destruí-la sem consulta à população, 
sem debate. Limitou-se a apresentar seu projeto, sem dar ouvidos 
a contestações. Ignorou não só questionamentos técnicos, como 
aspectos urbanos, afetivos e comportamentais que compõem 
a cidade. Sem maturidade na capacidade de conviver numa 
coletividade tão diversa, o que acaba prevalecendo no uso dos 
espaços públicos é a lei do mais forte. 

a mobillzaçao ~sper-
tar" o governo para qucs

t--to-=-e-s de interesses dos opri
midos, como o direito a 
âgua e moradia. 

Um grupo de índios da 
tribo Tapeba se juntou às di
versas organizações presen
tes para exigir a demarcação 
das terras indígenas, além de 
protestar contra o "massa
cre" aos Guaranis Kaiowás. 

E1tado do CHlil • Prefeltu,... Munlclpal de Ubllpra ·~nado Educõlçlo · AVIIO do llàUIÇAO • 
PfllQlo P!-.cial N" 005/201&-SEOUC Qbialo Contra~ po,a ~ Je IMVtc;c,a NI 

ruuac;,iodol'rojeto Comc>aa.HDrogu •-~volvtdopei.~1ru,deEducaçAoeAçllo 
Socoal do MundP*> de Ubli,a...CE o.ia oa Abenura e LOc:a 21 de Setembro de 2015 As u OOh. n1 

Sela de CPI.. aluada • Rua Jo.4 Rur:no Pwen n" 100, Ceo1rv, Uba}d'll·CE M<1ioru ir,lom~ 
iunto •CP\.· Ubejar.CE. no hora,., de 08 n 12hs e de 1• •• 17he Carla Mi<na Ol,ven T•ubó • 
Pregoeof'I U~ra. 04 de Setetl'l>ro de 2015 

ESTADO DO aAIIÂ- PllffEll\JIIA MUNIOMl D( MUCAMllO- ,.VISO DE UC1TAÇÃO • TOMAD.\ D( Pll[ÇOS NI 
Z/20150l24QlfME • TIPO. M(NOII l'IUÇO - CCffll- l"ffl,,anent~ e» lJ(ltiÇJD ObjelO, Corn~t.o~ d+ 
EmP<W<I do E,,....,i,.r•• por., o, ser,,,(OS Oe Cont•ri,cJo "'""' ~ frdla~t<> do Quoclrll eoberta com 
v.stuJrio PildrSo f,OOE. ra loAl.idà OiRntD dt e.a,_ 10 Aben..n, Olo 23 e!< "f'lnbto o<' 20l5. A< 08h 
Edlul • 1~, A• COns.lNlor Gor,ç;alo Voei.li. Si lf M.x.,,nt.: .a. de Olh a•. l 2~ Fon.: (t!I) 3ij!>4 11, 1 
Mucam~04cleSoottmbrode201.5. frondscollobettodeC.Alws·l'raldtni.daComlulo,.,..,,.,._~ 
clel.ldQçlo. 

ESTADO DO aAAA • PREFElTURA MUNICIMl DC t.QUIMZ - RESUlTADO O( PROPOSTA DC PREÇOS • 
PROCESSO UOTATÕIIIO NI 201.5.03 20.001 - COHCOARfNCJt. NI 2015.0l 20 001 - C>elETO "'-"' do 
sery.çosde dHenvolvuTiento de f'Ç(!JekK pre,luninare.\ . •· t Df0iet.os ~ • ,. , "'"U\MJ"t "• urmmsmG • 
arq"tleturo. Rlabor•çlo d• "'*"'' compl«mtnu n . ti< EMPIIESAS UA»lílCADAS: UMPRAUM 
AAQIJITUOS ASSOCW>OS lJllA • El'P. lruoltlt no CNPI IOb o ,., ousa.:iuu0001 ... 9 • COl'<STRUIEC 
ENGENHARIA E CON'ílJUOIIIA llD,\ inwn. no OiPl ,o DO 223 U ~/0001 00 EMl'RESA vtNCtllORA 
CONSTilUTtC ENGENIIAIUt. ( COHSULTOIIIA lTDA no VAIDR GLOBAi. dó 11$ 941.lolO,OO (N<•1•t0ot0> t 
Quarfflt.leUmMhO.tourro.,Qu•-••IIH") FlaAbtnooPtioroRe<trn1,lprwvlstoeml<l, M l09 Incho 
1, AI,,,.. b' Aqulru-ct. CM de Setamhro de 201.5 ,.,,,, ,.~ Um• Motquu - Pres1d-.,ta da ~ -·· 
E1tado do Ceará • Prelelt\lra Municipal de Pacatuba - Aviso de Abertura das Propostas de 
Preço· Tomada de Preços N-2015.07 29.01 - Secretaria de Educaçlo ObjelO· Contratação 
de empresa apta a presrar seMÇOS de reforma de diversas escolas. de rcsponseb l1dade da 
Secretanade EducaçAo do Muntçlp,ode Paca1ube.APrel0ttura Muruapal do Pacaluba, auavé6 
de sua ComlSSlo de~ 10ma publico que faré reahzar em wa saia, com endereço a Rua 
Ce1 JoãoCarlos 345 Centro ase$Sãopubhcadaaberturaejulgamootodapropostadepreços 
das empn,sas habd1tadas na Tornada de Preço N" 2015 07 29 O 1 no dia 09 de Se1ombro de 
2015 às 10:30 horas Pacatuba-CE. CJ.4 de Setembro de 2015. Alexaandra Marques Melo -
Presidente da Comlulo de Llcltar;ão. 

t.STADO 00 CEARÁ· PRíFEITllRA '1LMCIPALl)I,. t,;RER.L- 4\'I<;() OE LICltAÇ\O. 
O Pregoeiro da Prefc11u111 do Munu:lp,o de ln:~ roma p,,bhco para conhcc1mrn10 dos 
mtettssados. que no próxuno d•• 18 OE SETEMBRO.QE ?OIS, ~ min. na Sede da 
Pn:fcuura. locah.zada • Rua Padre M,guc) Xa'lcr de \lul'llC'I. 20 Centro lrcré C:E L-Starà 

rca.li.mndo hc,IIÇlo na modahdAdc PREGÃO PRt:Sf'KIAL, .:rit6io deJulgamcn10 menor 
preço. tombado sob o n• 0209.00l/201S. com o ,~guinrc obJcto Conlrataçlo de í:mpraa apta 
• pmt1r Kniços na confttçlo de M1ttrl1I Criflco e Serlt?riflto de lnltrn!IC du Dhtnu 
Seut11rlas do Mu.nldplo de Ereré. Os interessado. poderio ler e oblcT o 1e,10 ,ntcttnl do 
edital no 1'11ço da Prefcnura Municipal de Ercré, • p,,rttr <Li ruhl11::11çlo lk<itc avho no oortno 
de c:xpcdu:oo, oo públu:o das 08h00m,n à. l 2h00mm ou a1n,b do <ilc "'""' 1Cm.O:.gD\ br1,c,JaaD 
llrcr~/Cll. 04 de Setembro de 201S. Joshan Fcrna11dc1 d r Queiroz • Prei:oelro. 

Estado do Curi-Prefeitura Munlclpal de Slo Gonçalo do Amarante • Aviso de Llclt•çto 
• Modalldlde: Preglo Presencial • Tlpo· Menor Preço. Edital N• 2015.09.03.002P. ODjato 
da licitação Reg1Stro de Preços para fuwras aqu,siç6os de bnnquedos tipo piaygrounds 
desUnado a atender as neceSSldados das unidades escolares da Prefeitura Muruc,pa1 de São 
Gonçalo do Amarante/Ce. confoone espec,focações em anexo ao edital O Pregoe,,o da 
Prefeitura MufllClpal de São Goncalo do Amarante comunica aos interessados que no dia 21 de 
setembró de 2015 às 10 00 (dez horas). na sala das sessões da Prefettura IOcalizada • Rua 
lvete Alcantara, 120, Centro, estará rocebendo Envelo~ de proposta comertUII ºAº e 
habilitaçao ·e· para o objeto acima Citado Os ,ot~os podarão ler e oblor o texto ,ntogl'lll 
do edital no Paço da Prefeitura Munoapal e part,r da publicação desta av1SO. no hofano de 
exped,ente das 08 00 às 12 00 horas M.iaoíes t0fonnaç6es poderão lo8r obtidas e través do 
FoneSS-33154205 O Pregoeiro Slo Gonçalo do Amarante/CE, 03 de utembro de 2015 

Estado do Cearà • Prefeitura Munlclpal de Sio Gonçalo doAmarani. · Avlao de Ucltaçlo. 
Modalidade: Preglo Presencial • Tlpo; MenOf preço. Edital N• 2015.09 CJ.4.001 P. Obte10 da 
Ucnação· aqulsrção de livros (Projeto Con,nas do Saber. Afro lnd,gena), desbn3dos a atender 
as necessidades das unidades escolares da Secrelalia de EducaçAo do Muncl)fO de sao 
Gonçalo doAmaran1e/CE O Pregoe,ro da Prefdltura Munlc,paJ do Slo Goncalo doAmaranle 
comunica aos ,ntcressactos que no dia 21 do sc1cmbro de 2015 às 14 00 (quatorze horas) na 
sala das sessões da Praftttaara localizada. a. Rua lvete Alcantara, 120, Centro. eslara 
recebendo Envelopes de PrOl)Olita Comeri;.al A o habthtaçao ·e· para o obJeto acima Citado 
Os interessados poderio ter e obler o lo•to 1ntogra1 do edital no Paço da Prele,wra Mun1C1pal a 
~r da publicação deste aviso, no honirio do expediente das 08 oo .,s 12 oo hOr.H ~ 
nformações pode<ãoaorobbda .. através do Fono 85 3315 4205 o Pr-s-lro seo Gon .. • Jo 

<10Amaran111/CE, 03 dualambro de 2015. • T'" 


