
Nº 13, terça-feira, 20 de janeiro de 2015190 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032015012000190

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

as demais publicações estarão disponíveis no site www.vitoriada-
conquista.ba.gov.br/dom Início de Recebimento propostas eletrônicas:
29/01/2015 a partir das 08:00 horas. Recebimento das propostas:
29/01/2015 a 04/02/2015 até as 10:00 horas. Abertura das propostas
eletrônicas: 04/02/2015 às 10:00 horas. Início da sessão de disputa
eletrônica: 04/02/2015 às 14:30 horas, horário oficial de Bahia. In-
formações: Cintia Alves da Silva Araújo. Pregoeira, Fone: (77) 3429-
7412 / 3429-7410.

PREGÃO PRESENCIAL No- 7/2014 - SRP - SMS

O Município de Vitória da Conquista - Bahia, torna público
que fará realizar às 09:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2015, em
sua sede, situada à Rua Coronel Gugé, n.º 211, Centro, na Cidade de
Vitória da Conquista - Bahia, o Processo Licitatório na modalidade
pregão, do tipo menor preço por lote para seleção da proposta mais
vantajosa visando o registro de preços para contratação futura de
empresa objetivando a prestação de serviço/fornecimento de lanches,
saladas de frutas, tortas, sucos, refrigerantes e barras de cereais e
sanduíche, para atender às necessidades do Conselho Municipal de
Saúde- CMS, Diretoria Administrativa - D.A. e demais setores da
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, com entrega gradativa e Re-
cursos provenientes dos Tesouros Municipal e Federal. O edital com-
pleto encontra-se no site www.pmvc.com.br. As demais publicações
estarão disponíveis no site www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom. O
pregão será realizado em sessão publica no endereço acima. Infor-
mações: Valdirene Alves Macedo - Pregoeira, fone: 3429-7412 /
3429-7410.

MÁRCIA VIVIANE ARAÚJO SAMPAIO
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 2.02.01/2015

Pelo presente aviso e em cumprimento as Leis nº 10.520/02
e 8.666/93 e suas alterações e Decreto nº 5.450/05, a Pregoeira
Oficial da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE comunica aos in-
teressados que realizará o Pregão Eletrônico nº 02.02.01/2015 através
do Sistema de Registro de Preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios destinados a merenda escolar do Município. Edital:
16/01/2015. Endereço: Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro, Be-
beribe/CE. Entrega das propostas: A partir desta data, no sítio
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 02/02/2015 às 10h
(horário de Brasília) no sítio www.licitacoes-e.com.br. Informações
gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima. Os
interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao
sítio www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e al-
terações supervenientes.

MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS

TOMADA DE PREÇOS No- 2.05.01/2015

Pelo presente aviso e em cumprimento à Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal, comunica aos interessados que realizará no dia
05/02/2015, às 10hs, na Rua João Tomaz Ferreira, nº. 42, Centro,
Beberibe/CE, a Tomada de Preços nº. 02.05.01/2015 para contratação
de pessoa jurídica para ampliação e reforma na Escola José Francisco
das Chagas no Distrito de Sucatinga no Município. Edital e demais
informações poderão ser adquiridas no endereço supramencionado, de
segunda a sexta-feira, de 08h às 12h.

MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

AV I S O
PREGÃO PRESENCIAL No- 7.010/2014

A Pregoeira de Caucaia-CE - torna público para conheci-
mento dos interessados que, no próximo dia 23 de janeiro de 2015 às
09:00 hs, na sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de Caucaia,
localizada na Rua José da Rocha Sales, 183, Centro, Caucaia-CE,
estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, cujo
objeto é a Seleção de melhor proposta para o registro de preços
visando futuras e eventuais contratações de locação de veículos para
atender a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social do Município de Caucaia-CE, tudo conforme especificações
contidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, o
qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08:00hs
às 12:00hs.

Caucaia-CE, 19 de janeiro de 2015.
INGRID GOMES MOREIRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 8.010/2014-CP

A CPCL de Caucaia-CE, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará no dia 24 de fevereiro de 2015 às 09
horas, na sala da comissão permanente central de licitação, localizada
à Rua José da Rocha Sales, nº 183, Centro, Caucaia, Ceará, a sessão
para o recebimento, abertura e julgamento dos documentos de ha-
bilitação e propostas de preços referentes à Concorrência nº
08.010/2014-CP, cujo objeto é a contratação de empresa para a exe-
cução de forro PVC nas escolas da Secretaria de Educação do Mu-
nicípio de Caucaia/CE. A documentação do edital e seus anexos,
poderá ser adquirida junto à CPCL, a partir da publicação deste aviso,
de segunda à sexta-feira no horário de 08h às 12h.

CONCORRÊNCIA Nº 26.005/2014-CP

A CPCL de Caucaia-CE, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará no dia 23 de fevereiro de 2015 às 09
horas, na sala da comissão permanente central de licitação, localizada
à Rua José da Rocha Sales, nº 183, Centro, Caucaia, Ceará, a sessão
para o recebimento, abertura e julgamento dos documentos de ha-
bilitação e propostas de preços referentes a Concorrência nº
26.005/2014-CP, cujo objeto é a contratação dos serviços de de-
molição do prédio do Centro de Abastecimento Virgílio Távora, lo-
calizado na sede do Município de Caucaia/CE. A documentação do
edital e seus anexos, poderá ser adquirida junto à CPCL, a partir da
publicação deste aviso, de segunda à sexta-feira no horário de 08h às
12h.

Caucaia-CE, 16 de janeiro de 2015.
JOSÉ CLEANDRO ARAÚJO SILVA

Presidente da CPCL

SECRETRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 7.004/2014

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. Erié-
merson Nobre Gonçalves, decide REVOGAR o presente processo
licitatório, Pregão Presencial Nº. 07.004/2014, que trata da Seleção de
melhor proposta para registro de preço para futuras e eventuais Aqui-
sições de Material Esportivo para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Caucaia/CE,
em virtude da reavaliação das necessidades públicas (identificação
dos itens a serem contratados) e seus quantitativos, mediante estudos
prévios para o exercício corrente (2015) e por motivo de conveniência
e oportunidade para a Administração Pública Municipal, com base no
art. 49 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Caucaia-CE, 19 de janeiro de 2015.
ERIÉMERSON NOBRE GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2015.01.14.1

O Pregoeiro do Município do Crato/CE torna público para
conhecimento dos interessados que, neste dia 02 de fevereiro de 2015
às 08:00 horas, na Sede da Comissão de Licitações localizada no
Largo Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro, Crato/CE, estará realizando
sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de
habilitação e propostas de preços para o objeto: SELEÇÃO DE ME-
LHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FU-
TURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP PARA ATEN-
DER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRA-
TO/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima, das 07:30 às 16:30 horas.

PREGÃO PRESENCIAL No- 2015.01.06.1

O Pregoeiro do Município do Crato/CE torna público para
conhecimento dos interessados que, neste dia 02 de fevereiro de
2015às 14:00 h, na Sede da Comissão de Licitações localizada no
Largo Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro, Crato/CE, estará realizando
sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de
habilitação e propostas de preços para o objeto:SELEÇÃO DE ME-
LHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FU-
TURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓCULOS DE GRAU
(ARMAÇÕES E LENTES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRA-
TO/CE, O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima, das 07:30 às 16:30 horas.

Crato-CE, 19 de janeiro de 2015.
GILBERTO DUMAR PINHEIRO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2015.01.16.1

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Deputado Irapuan
Pinheiro - torna público para conhecimento dos interessados, que no
próximo dia 02 de Fevereiro de 2015, às 8:30hs, na Sede da Pre-
feitura, localizada à Avenida dos Três Poderes, 75 - Centro, estará
realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de jul-
gamento Menor Preço, tombado sob o nº 2015.01.16.1, com o se-
guinte objeto: Registro de Preços para eventual e parcelada aquisição
de bens de consumo (gêneros alimentícios, expediente, didático, ofi-
cinas, processamento de dados, jogos educativos, fantasias infantis,
fantoches, uniformes, esportivo, permanente, cozinha, limpeza e kit
bebe), destinados ao desenvolvimento das atividades dos programas
sociais e da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Empreendedorismo
do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, tudo conforme espe-
cificações contidas no termo de referência constante dos anexos do
edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Li-
citação, no endereço supracitado, fone: 0..88-3569 1218, no horário
de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h ou no site
w w w. t c m . c e . g o v. b r / l i c i t a c o e s .

Deputado Irapuan Pinheiro-CE, 19 de janeiro de 2015.
MARIA JOELMA MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

AV I S O
PREGÃO PRESENCIAL No- 11 7 / 2 0 1 4

O(A) Pregoeiro(a) da COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA -
CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais in-
teressados, que na data 22 de janeiro de 2015 às 10h00min. (horário
local) terá CONTINUIDADE o procedimento licitatório referente ao
processo em epígrafe em sua sede situada na Rua do Rosário, 77,
Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terraço - Fortaleza
(CE). Originário(a) do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - SME, constitui objeto da presente licitação A SELEÇÃO
DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.01.12-01 TP

A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura do
Município de Alto Santo/CE - torna público, para conhecimento dos
interessados que no dia 06 de Fevereiro de 2015, às 08:30 (oito horas
e trinta minutos), na sede da Prefeitura de Alto Santo, localizada à
Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 - Centro - Alto Santo/CE, estará
realizando licitação, na modalidade Tomada de Preço, critério de
julgamento Menor Preço, sob o nº 2015.01.12-01 TP, com fins a
Contratação de empresa especializada em realizar concurso público
para provimento de vagas para o quadro efetivo e formação do qua-
dro reserva para o Município de Alto Santo, em conformidade com os
requisitos e condições estabelecidos no edital e seus anexos. O qual
encontra-se na íntegra no endereço supra citado e no sitio eletrônico
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes qualquer duvida por favor ligar para o
fone: 0xx(88) 3429.2080, no horário de 08:00h às 11:00h.

Alto Santo-CE, 19 de janeiro de 2015.
DANIELA BEZERRA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 4/2015-PP

A Comissão Permanente de Licitação (pregão), torna publico
que se encontra à disposição dos interessados, edital Pregão Pre-
sencial N° 00.004/2015-PP, realização dia 30 de janeiro de 2015, às
07:30hs. Objeto: aquisição de pneus para reposição junto aos veículos
automotores pertencentes às diversas Secretarias do Município de
Ararendá - Ceará, na Rua Henrique Soares, s/n, Centro, no horário de
08:00 às 12:00 horas. Informações (88) 3633.1302/1303.

Ararendá-CE, 19 de janeiro de 2015.
CESAR FERREIRA DE PAIVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 2015.01.05.1

O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município de Barbalha, Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do
processo licitatório modalidade Pregão nº 2015.01.05.1 sendo o se-
guinte: LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) - AUTO POSTO DOIS
IRMAOS LTDA - EPP, vencedor(a) junto aos lotes 01 e 02 com
proposta final no valor global de R$ 2.274.204,80 (dois milhões
duzentos e setenta e quatro mil duzentos e quatro reais e oitenta
centavos). A empresa vencedora fora declarada Habilitada por cum-
primento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores in-
formações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua
Princesa Isabel, n° 118-A - 1° andar - Centro, Barbalha/CE, no
horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (88) 2101-1919.

Barbalha-CE, 19 de janeiro de 2015.
MARIA APARECIDA DE BRITO

Reinaldo
Realce
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