
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XII N°029 1 FORTALEZA, II DE FEVEREIRO DE 2020 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem. A Prefeitura Municipal de Boa Viagem, através da Casa de Saúde Adília Maria, por meio de 
seu Pregoeiro, torna público aos interessados a abertura do Pregão Eletrônico N°2020.01.23. 1-PE, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos médico hospitalares da Casa de Saúde Adília Maria. Início do Recebimento das 
Propostas: II de fevereiro de 2020, às OShOOmin; Fim Recebimento das Propostas: 27 de fevereiro de 2020, às 08h00; Início da Disputa: 27 de fevereiro de 
2020. às 09h30min. Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido no sue: www.bll.org.br . Boa Viagem-
CE, 11 de fevereiro de 2020. Antonio Raimundo Alexandre dos Santos - Pregoeiro. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE ALTO SANTO - AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00112020. Objeto: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, junto 
à Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. Abertura das propostas: 03/03/2020, às 9:00 AM. 
Local cio edital e abertura das propostas: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Coronel Simplício Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-
CE. informações: (88) 3429-2080. Wendell Jorge da Silva - Presidente da CPI—. 

0*0 *0* *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N -
5070201/2020 (n° 803.829 no Licitações-e do BB) - Datas e Horários (Hora de Brasília): Início do Acolhimento: 12/02/2020, 08h; Fim de Acolhimento 
e Abertura das Propostas: 21/02/2020, 8h; Início da Disputa'. 03/03/2020, às 8:30h. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à Merenda 
Escolar. VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇOES: Paço Municipal, Av. Joaquim Pereira, no 855, Bairro Centro. Fone: (88) 3655-1200. 
Frcchcirinha-CE, 07/02/2020. Edilene Maria de Aquino Sousa, Sec. de Educação e Desporto. 

0*0 0*0 *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jati - Aviso de Licitação - Processo Licitatório N° 2020.02.04.001 Pregão Presencial. O Pregoeiro do 
Município de Jati/CE, torna público para conhecimento de todos que no dia 21 de fevereiro de 2020, às 09h:00min estará recebendo Envelopes de Proposta 
de Preços e Habilitação para a licitação CUJO O objeto: consiste na Prestação de serviços na realização do Transporte Escolar do Município de Jati/CE. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal das 08h00min às 121i00min. Jati/CE, 10 de Fevereiro de 2020. Francisco Flávio da 
Silva - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico n°2020.02.10.1. Realizará licitação, através da plataforma 
eletrônica www.bll.org.br , cujo objeto é a aquisição de aparelho de Raio X destinado ao Hospital Santo Antônio, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde de Barro/CE. Abertura: 21 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 12 de fevereiro 
de 2020, mis 08:00 horas. Minores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br , ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 10 
de fevereiro de 2020. Julio Cezar Albuquerque de Araújo - Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Edital de Pregão Eletrônico N'08/20/PE-SE. O Pregoeiro da Comissão 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga, comunica aos interessados que realizará, no dia 21/02/2020 às 14h00min, através do site "www. 
bllcurnpras.org.br". o Pregão Eletrônico n° 08/20-PE-SE, para a contratação de serviços de transporte escolar para atender os alunos da Rede Pública do 
Município de Ipaporanga no ano de 2020, conforme condições contidas no Anexo 1 do Edital. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos 
sites www.bltcompras.org.br ; www.tcc.cc.gov.br  e www.ipaporanga.ce.gov.br . Ipaporanga, 10 de Fevereiro de 2020. Estefânio Lopes Neto - Pregoeiro. 

1:sç 

MISTO 	Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curo - CISVALE - Extrato de Edital de Convocação N° 01.2020 - 
Referência. Processo Seletivo N° 01.2019. Objeto: Convocação do Candidato: Carolina Cordeiro Machado - Emprego Público: Auxiliar de Escritório 
-Classificação: 2°; Prazo: comparecer cm 48 horas, a contar da data de publicação deste ato, sob pena de desclassificação - LOCAL: Rua Juaci Sampaio 

F5C Cl2Os31j 

	

	Pontes Correia, 1696-B - Centro - Caucaia - CE, CEP: 61.600-150. Informações: fone (85) 3342-2767, no horário de 08h00min às 16h00min, nos dias úteis 
após esta publicação. Caucaia/CE, 10 de Fevereiro de 2020. Francisco Eudes Ferreira Bringel - Diretor Executivo do CISVALE. 

*** *** *** 
Estado cio Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento. A CPI- torna público, que fora concluído o julgamento referente à fase de 
habilitação e de Proposta de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços n°2020.01.22.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - A J 
Serviços de Construção EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresa Vencedora - A J Serviços de Construção ELRELI, com proposta 
no Valor Global de R$ 81.315.34 (Oitenta e um mil trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos). Maiores informações na sede da CPI-, alto na Avenida 
Buriti Grande, 55, Serrmnha, no horário das 8h às 12h. Mauriti/CE, 10 de fevereiro de 2020. Maria Daylia Felinto Braga - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 28 (te Fevereiro de 
2020 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2701.01/2020, cujo objeto é: contratação de empresa no fornecimento 
de lanches e coffec break para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Mocambo. O Edital estará disponível, no horário 
de atendimento ao público de 08:00 às 12:00h. Informações pelo fone: 0**883654  1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. 
Mucambo - Ce, 10 de Fevereiro de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia 03 
de Março de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N°0702.02/2020, cujo objeto é a contratação dos serviços 
deelaboração do Siste ma Tributário Municipal e Consultoria Tributária na execução do Sistema junto ao Município de Mucambo - CE. O Edital estará 

\ 

	

	disponivel. rio horário de atendimento ao público de 08:00 mis 12:00h. Informações pelo fone: 0* *88 —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo v, 
 li, s/n, Centro. Mucambo - Cc, 10 de Fevereiro de 2020. Francisco Oréeio de Almeida Aguiar -  Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 27 de Fevereiro 
de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N° 1704.01/2019, cujo objeto é a aquisição de peças, acessórios, óleos 
lubrificantes, destinado a frota de veículos do Município de Mucambo - CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00 às 
2:00h. Informações pelo fone: 0**88  —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 10 de fevereiro de 2020. 

Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro 

*0* *** *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Comissão de Licitação torna público o Resultado da fase de habilitação referente a Tomada 
de Preços N° SE-TP00I/20, cujo objeto é a prestação dos serviços de assessoria e consultoria ao Sistema Municipal de Educação na árcade planejamento, 
monitoramento e controle financeiro da Educação Municipal de Independência. Empresa Habilitada: Civitas Assessoria e Consultoria LTDA. Empresa 
Inabilitada: Pinheiro e Paz Assessoria Empresarial LTDA - ME. Maiores Informações: www.independencia.ce.gov.br  e www.tee.ce.gov.br . Fies aberto o 
prazo recursal previsto no artigo 109, 1, "a" da Lei de Licitações. Independência/CE, 07.02.2020. Juliana Loiola Barros - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Termo de Ratificação. A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra. Valéria 
Sampaio Freire Alencar, vem no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art. 26 da Lei N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
considerando o que consta do presente Processo Administrativo, Ratificara declaração de Inexigibilidade de Licitação, de n°01/2020 para fins de contratação 
dos serviços de diversos profissionais (Nível Médio e Superior) para prestação dos serviços junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município 
de Assará/CE. Assaré/CE, 10 de Fevereiro de 2020. Valéria Sampaio Freire Alencar - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social. 
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