
WWW OPOVO COM R 

FRT OALEZA - CEARA 

kI 

ran 	

21 O EZ MBt0 0E88O.:' 

'r,,nci
3Os coOréc

rserUir,l 
 i 

	
Ai
çoeJ 

5i daA
10w; arrççalnrro.l (Scamø*- coTo de Üszorr o ,.o .o,es. 

Z! —LI. demeguter-Pregoeko 	 - 
ei,.. - .. , 

NYI Eiltdo dó Cêar .. Prefeitúrá Municipal d Mucarnbõ - Aviso de Ubi õ.'O ProgoOlro.. 

cor i  deste Município torna público que no dia 05 de janeiro de 2021 às 10:00 horas, estará abrindo 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico 	 contraía~2.01/2020, cujo objeto 8 a contrata 

do 1 empresa para aquisição do botijão de Ode Uqoefelto de Petróleo (GLP)e do vaallhantedeg 
Ce, 

 f mineral 00 fornecimento de 08s Uquefeito de Petróleo (GLP) e água mineral para as diverss 
Secretarias do Municiplo de Mucambo/CE. O Edital estará diaponWei, no horán1o,. 
atendimento ao público de 08:00h ás 12:00h. Informações pelo fone: 0'88 -3654 1133, otsuio de 	
endereço 8 Rua Construtor Gonçalo VaieI, sín, Cenho. Mucambo. Ce, 18 de dezemba 

Eaifàdrx do Ceaiã - COnsércIo Ntifleo de Saúde dê Microrregião de Coato - Avlsc'dêj 
Ucilação - Pregão Eletrônico N'01.06,01.2021. Objeto: Contrataçãodeempresaeapedaij 
para o fornecimento parcelado de óleo S.10 e agente redutor liquido de da/do de nitrog4( 
autornxtisv com nível de concentração da solução de creia (32.5%) em ágra desmneralíde 
(Ma 32) acondicionados em gatões de 20 litrcs.para o abastecimento da frota de velcufo 
pertinentes ao Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos — STPE, gerenciado pelo Conaóçcio 
Pública de Saúde da Mioorrõgião de Crato - CPSMC. conforme detalhe mentos çonsbrdestto 
Edital e seus anexos. Data e horáàó de Recebimento das propostas: às OflOQhs, 22/12/2020 
(horáriode8mastia)à's I1:COhu,8s06/01/2Ó21 (horániodeStésita),rewecblicompidu.00g.ha Data 
e sito da sessão: às lnOOhs, 07101/2021 (horárib de Brasilia). O Edital poderá ser adquIrido do 
mesmo endereço ou através do Portai das Ucitações nos sltea htpi/mcfddplos.lon.ce,gõtebrõu 

MPOL—IT-1-CA- E 

Outros nomes, como Márcio Martins (Pros), Sargento Reginauro 
(Pros), Julierme Sena (Pros), são próximos de Capitão Wagner e 
devem ter protagonismo destacado nesse bloco. Completam o 
grupo do 22  colocado na dispúta grupo de bólsonaristas eleitos 
na Capital, como Pastor Ronaldo Martins (Republicanos), Carmelo 
Neto (Republicanos), Priscila Costa (PSC) e Inspetor Alberto (Pros). 

Ou seja, em votações acirradas, o fortalezense provavelmente 
verá muito o inusitado cenário de bolsonaristas, petistas e 
psolistas todos unidos na buscar por impor derrotas a Sarto. 

E O SECRETARIADO' 

Interlocutores de José Sarto luram de pés juntos que o atual 
prefeito ainda não definiu nomes do seu secretariado, que deve 
ser anunciado entre o Natal e o Réveilion. A definição dos nomes 
do "núcleo duro" da gestão, no entanto, já estaria encaminhada. 
Entre nomes "certos' está ,o de Elpídio Moreira, que deve chefiar 
o Gabinete do Prefeito (não confundir com Elpídio Nogueira, que 
é vereador e irmão do prefeito). 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Festim - Termo de Ratificação. O Secretário 
Desenvolvimento Urbano do Município de Fortim, no uso de suas airlbulçúes legais 
considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Dispensa de Licitação 
1812.01/2020-SMDU, vem Ratificar a Declaração de Dispensa de licitação, para ostabele 
condições para o tornecimento e o uso do cisterna de distribuição de energia elétrica de tia 
tensão (Grupo 0), visando atender as necessidades das diversas Unidades Administrativas 
Munlolplo de Fortim de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Fortim - 

Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de Barbatha . Aviso de Julgamento - Fase 
Habilitação- Tomada do Preços n 2020.10.21.1. O Presidente da Comissão Permanente 
Ucitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no,uso de suas atribuições legais, torna púbtl 
para conhecimento dos Interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação 
processo de Uçã citao Modalidade Tomada de Prços n  2020.10.21.1. sendo o seguir 
Empresas Habilitadas - Juautos Cõmércio Varejista de Peças e Serv. LTDA; Meda Rodrigues 
SHVa Peixoto e Josivsn Jordanrtey Ferreira da Silva, por cumprimento integrei às exigtinc 
editaticias. Empresas inàbilliàdas . Madredeus Comercio e Serviços E1RELI - ME, 1 
desdampriInento aos ilesa 2.5. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.14 e 3,1.15 do Ed 
Convucatádo; Jodiesei Eleirodiesel tsd. Com , e Serviços LTDA. por descumpdmenlo aos lu
3.1.5, 3i.9e 3. 1.l3do Edital Condocatórlo: Diego Romano de Silva- ME, pordescunrprimentot 
tens 2.502.1.17 do Edital Convocatórid; José Hetmer Betem Gomes, por descumprimeslo a 
tens 2.6, 3.1.8, 3.1.13 3.1.14, 3.1.15 e 3.1.17 do Edital Convocatório e Vdllnatanaei da Frei 
Sobrei, pordescumprimento aos liens2.5õ 3.1.13 do Edital Convocatório. Maiores lnlorrsaçóes 
sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) As. DomingosS. Miranda, ri ,  716- Lot. J. dos Ipês -Alto 
Alegria, BarbalhalCE no horário de 0&00 .12O0 horas ou pelo telefone (80) 3632-24 
Ba/batha/CE, 14 de dezembro de 2020. Raimundo Emanoei Bastes de Caldas Neves 

ado do Ceará. Prefeitura Municipal de Balxic, -Aviso de Julgamento. O Pregoeito Oficia 
a púbico; que fora aonduldo.o Julgamento Final do PregãoEietrônlco n2020.12.04.1. sendoc 
ulnte:a empresa Covema Comércios Derivados de Petróleo, sagrou-se vencedora junto ao lote 
o, por ter apresentado o melhor preço na etapa de lances, sendo a mesma declamada habilitado 
comprenenb integral às exigências do Edital Convoca". ,  Maiores informações na sede da 
- ou pelo fone: (88) 3539-1221 ou alada através da plataforma eletrônica 'bllcompras.com'. 
dulCE, 18 dedezembrode2C2o FranciscoAido FerreiraAives - Pregoeiro OficIal. 

Estado do Coará • Prefeitura Municipal de Caucaia -Aviso de Convocação para Apisse iasção da 
Amostras. Pregão Eletrônico W 202t11 17.002. A Con issão de Pregão da Pr~ ~pai de 
Caucala. locatzada mm Ar. Coronel Canela, 1073- Parque Sdndade por meio dê Pregoeira, lttalrei Márai 
Silva. vera Convocar, nocentes do Processo Liotaifelo Pregão Eletrônico ri' 2020.11.11.002 cujo okrjeloé o 
Registo de Preço visando tutoras e eventuais ernttatações de empresa para aquisição da métetial de 
higiene e temrsôrrteho para atender as necessidades da $ecretaria de Educação. Cldecia e Tecrioiogia plo 
Mta,icfplo deCeucalslCE, ao empresas remanescentes pata que apresentem naasAmouusd pareos lotes 
01,02e03em razão da não apresentação de amostras por preto das primeiras colocadas Ad amostras 
serão analisadas cinntomre classificação das empresas. As empenas convoçadas tãrn o pese de até 48 
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Io 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba - Aviso de Licitação. A Pregoeira de Pacatuba-CE torna público para conhecimento dos interessados ,-
que até o dia 08 de janeiro de 2021 às 09:00 horas, estará recebendo as cartas propostas referentes ao Pregão Eletrônico N°01.01 6/2020-PERP para a seleção 
de melhor proposta para Registro de Preços visando futura e eventual locação de veículos e equipamentos para atendimento das necessidades da diversas 
Secretarias do Município de Pacatuba, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br  - "Acesso identificado no link - licitações públicas". O edital poder 
ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 ás 12:00 
horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3345-2300. tara Lopes de Aquino - Pregoeira. 

4*4 *4* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 05 de janeiro de 2021 
às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 1712.01/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição do botijão 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e do vasilhame de água mineral e o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e água mineral para as diversas 
Secretarias do Município de Mucambo/CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h. Informações pelo fone: 
0*88_ 3654 1133, ou no endereço á Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 18 de dezembro de 2020. Francisco Orécio de Almeida 
Aguiar -. Pregoeiro. 

*** *4* 4*4 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato do Contrato N° 1908.0112020 - SMDU - (Aditivo de Prazo) 01 1  Aditivo Contratual - 
Referente ao Processo Administrativo de Tomada de Preços N° 1203.0112020 - SMDU. Partes: Município de Fortim, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paralelepípedo rejuntado em diversas Ruas da Comunidade 
de Viçosa no Município de Fortim-CE, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Contratado: Só Construções e Locações EIRELI - ME: 
Fundamentação Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n°8.666/93. Vigência: de 17 de Dezembro de 2020 até 16 de Abril de 2021. Ordenador de Despesas: 
Francisco Ribeiro da Costa - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. Fortim/CE, 18 de Dezembro de 2020. 

*4* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolândia - Aviso de Abertura de Licitação - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças. Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico N° PMH-141 220-PEO 1 - Objeto: Aquisição de 

. m cobustíveis para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de HidrolândialCE - Local de Acesso ao Edital: Sede da Prefeitura 
Municipal - Avenida Luiz Camelo Sobrinho, n°. 640, Centro, CEP: 62.270-000, Hidrolândia—CE; www.bbmnetlieitacoes.com.br ; https://www.hidrolandia. 
ce.gov.br/licitacao.php;  https://licitacoes.tce.ce.gov.br  - Funcionamento do órgão: Segunda à Sexta de 07h30n, às 1 3hOOm - Local de Realização da 
Licitação: www.bbmnetlicitacoes.com.br — Data de Abertura: 05/01/2021 - Horário: 08h30m. Pregoeiro: Raimundo Rodrigues de Oliveira. 

*4* 4*4 *4* 
Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico n° 04812020-PE, cujo 
objeto: Fornecimento de Alimentação Pronta, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jaguaretama/CE para o exercício 2021. O mesmo 
ocorrerá no sue www.bbmnet.com.br  com início do acolhimento das propostas: 21/12/2020 às 13h00min, fim do acolhimento das propostas: 05/0112021, às 
OShOOmin; data de abertura das propostas: 05/01/2021, às 08h05min: início de disputa de preços: 05/01/2021, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se 
encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.ce.gov.br ; www.bbmnet.com.br ; http://www.jaguaretama.ce.gov.br . Jaguaretama-CE, 18 de Dezembro 

	

° 	de 2020- Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro. 

FSC 
 

	

°'°° 	Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público Pregão Eletrônico n° 051/2020-PE, cujo objeto: aquisição 
MISTO 	de máscaras, álcool, termômetro, demarcadores de distanciamento social e material educativo, em ações de combate à Covid- 19, junto as Escolas Públicas 

,~ d. b~ 	da Rede de Ensino Básico. O mesmo ocorrerá no site www.bbninet.com.br  com início do acolhimento das propostas: 21/12/2020 às 171100min, fim do 

-SC 'Cl 2t3031 	acolhimento das propostas: 29/12/2020, às 08h00min; data de abertura das propostas: 29/12/2020, às OShlOrnin; início de disputa de preços: 29/12/2020. às 
09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sitcs: www.tce.cc.gov.br ; www.bbmnct.com.br ; http://www.jaguarctama.cc.gov . 
br. Jaguaretama-CE, 18 de Dezembro de 2020. Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro. 

*4* *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico n° 04912020-PE, cujo objeto: 
Aquisição de Material Elétrico Eletrônico destinado a manutenção da Iluminação Pública do Município de Jaguaretama-CE, exercício de 2021. O mesmo 
ocorrerá no site www.bbmnet.com.br  com início do acolhimento das propostas: 21/12/2020 às 141i00min, fim do acolhimento das propostas: 06/01/2021, as 

, 011hoomin; data de abertura das propostas: 06/01/2021, às 08h05min; início de disputa de preços: 06/01/2021, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se 
encontra na sede da Licitação, nos sites: www.tce.ce.gov.br ; www.bbmnet.com.br ; http://www.jaguaretama.ce.gov.br . Jaguaretama-CE, 18 de Dezembro 
de 2020. Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro. 

*4* 4*4 *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N°0912.1/2020. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Poranga, torna público aos interessados, que no dia 07101/2021 às 09:00h, estará realizando licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N° 0912.1/2020, tipo 
Menor Preço, cujo objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material para construção em geral destinados as diversas Secretarias do 
Município de Poranga—CE. O Edital poderá ser obtido na Sala da Comissão de Licitação localizada à Av. Dr. Epitácio de Pinho, s/n, Bairro Eufrasino Neto, 
Anexo, Poranga - CE no horário das 08:00 às 13:00 horas nos dias úteis, ou através dos sites www.tee.ce.gov.br/licitaeoes/  www.poranga.ce.gov.br  e http:// 

www.bllcompras.org.br . Maiores informações com a Comissão. Poranga-Ceará, 18 de Dezembro de 2020. Jimmy Karil Campos Cabral - Pregoeiro. 

*4* *** *4* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Comissão de Licitação torna público que dia 07 de Janeiro de 2021 às 09:00 horas, estará 
realizando licitação na modalidade Pregão Presencial n° ST-PPOI 1/20-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de urnas 
fúnebres, mortalhas e serviços de translado, destinados às famílias carentes do Município de Independência - CE. O edital está disponível nos sites: www. 
indcpcndencia.cc.gov.br  e www.tce.ce.gov.br/licitacocs  ou na Sede deste Município à Rua do Cruzeiro, 244, Centro. Independência/CE, 21.12.2020. 

Juliana Loiola Barros - Presidente da CPL. 

*4* *4* 4*4 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município toma público que no dia 05 de janeiro de 

2021 às 14:00 horas, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N° 1712.02/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento 
de combustível destinados aos veículos e máquinas que estão à disposição do Município de Mucambo-CE. O Edital estará disponível, no horário de 
atendimento ao público de 08:00h às 12:00h. Informações pelo fone: 04*88 —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. 

Mucambo - Ce, 18 de Dezembro de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar— Pregoeiro. 

*4* *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, 

s/n, Bairro Centro, toma público o Edital de Tornada de Preços N°2112.01/2020, cujo objeto é a(o) contratação de pessoa jurídica especializada paia execução 
da manutenção, ampliação e requalificação do sistema de iluminação pública do Município de Alcântaras/CE, conforme projeto básico de engenharia, que 
realizar-se-á no dia 06.01.2021, às 10:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 

17:00 horas ou no sítio http://www.tem.ce.gov.br/IicitacoeS . Alcântaras-Ce, 21 de Dezembro de 2020. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL. 

*4* *4* *4* 
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