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centavos) totalizando o valor global de ES 1.046,00 )hum mil e quarenta u seis reais); 
Antonio Vicente dos Santas sagrou-se vencedor/credenciado junto ao item 3 (frango de 
granja abatido in natura) com valor unitário de R$ 9,49 )nove reais e quarenta e nave 
centavos) totalizando o valor global de R$ 19.929,00 )dezenove mil novecentos e vinte e 
nove reais); Cicero Vieira Petronio sagrou-se vencedor/credenciado junto ao item 3 )frango 
de granja abatido in natura) com valor unitário de ES 9,49 (nove reais e quarenta e nove 
centavos) totalizando o valor global de 9$ 19.929,00 (dezenove mil novecentos e vinte e 
nove reais); Maria Erismilda Gonça sagrou-se vencedora/credenciada janto ao item 3 
(frango de granja abatido in natura) com valor unitário de 9$ 9,49 (nove reais e quarenta 
e nove centavos) totalizando o valor global de 9$ 4.745,00 )quatro mil setecentos e 
quarenta e cinco reais); Aparecido Pedro Jovino sagrou-se vencedor/credenciado janto ao 
item 3 (frango de granja abatido in natura) com valor unitário de R$ 9,49 (nove reais e 
quarenta e nove centavos) totalizando o valor global de R$ 13.286,00 (treze mil duzentos 
e oitenta e seis reais); Rivanilda Vieira Cavalcante Bezerra sagrou-se 
vencedora/credenciada janto ao item 3 (frango de granja abatido in natura) com valor 
unitário de 9$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos) totalizando o valor global de 
R$ 13.286,00 )treze mil duzentos e oitenta e seis reais); Francisca Maria Peixoto sagrou-se 
vencedora/credenciada junto ao item 4 (feijão de corda) com valor Unitário de R$ 4,70 
(quatro reais e setenta centavos) totalizando o valor global de ES 3.290,00 (trás mil 
duzentos e noventa reais); José Everton Vasconcelos dos Santas sagrou-se 
vencedor/credenciado junto ao item 4 (feijão de corda) com valor unitário de R$ 4,70 
(quatro reais e setenta centavos) totalizando o valor global de R$ 1.645,00 )um mil 
seiscentos e quarenta e cinco reais) e item 5 (feijão carioquinha tipo 1) com valor unitário 
de 9$ 6,00 (seis reais) totalizando o valor global de 9$ 6.300.00 (seis mil e trezentos reais); 
Hildebrand Pereira da Silva sagrou-se vencedor/credenciado junto ao item 6 (tomate) com 
valor Unitário de 95 1,99 )hum real e noventa e nove centavos) totalizando o valor global 
de 9$ 5.572,08 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais) e item 7 (pimentão verde) com 
valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) totalizando o valor global de 9$ 
3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais); Maria Gabriel da Silva Nascimento sagrou-
se vencedora/credenciada janto ao item 8 (cheiro verde) com valor unitário de R$ 0,89 
(oitenta e nove centavos) totalizando o valor global de ES 2.670,00 (dois seiscentos e 
setenta reais) e item 7 (pimentão verde) com valor Unitário de ES 2.50 (dois reais e 
cinquenta centavos) totalizando o valor global de R$ 3.750,00 )três mil Setecentos e 
cinquenta reais); Antonio Clementino de Almeida sagrou-se vencedor/credenciado junto ao 
item 9 (polpa de manga) com valor Unitário de 9$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco 
centavos) totalizando o valor global de E$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais), 
item 10 (polpa de acerola) com valor unitário de R$ 7,03 (sete reais e três centavos) 
totalizando o valor global de R$ 2.109,00 (dois mil cento e nove reais), item 11 (polpa de 
goiaba) com valor Unitário de 95 7,03 (Sete reais e três centavos) totalizando o valor global 
de R$ 2.109,00 (dois mil cento e nove reais), item 12 (polpa de maracujá) com valor 
unitário de 9$ 15.98 (dezesseis reais e noventa e Oito centavos) totalizando o valor global 
de ES 5.094,00 (cinco mil e noventa e quatro reais), item 13 (polpa de cajá) com valor 
unitário de ES 9,40 (nove reais e quarenta centavos) totalizando o valor global de 8$ 
3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais) e item 14 (polpa de abacaxi) com valor 
unitário de ES 10,25 (dez reais e vinte e cinco centavos) totalizando o valor global de 8$ 
4.100,00 (quatro mil e cem reais); Antonia Rodrigues de Lacerda sagrou-se 
vencedora/credenciada junto ao item 15 (Iogurte) com valor unitário de ES 0,60 (sessenta 
centavos) totalizando o valor global de 95 19.800.00 (dezenove mil e oitocentos reais); 
Reginaldo Antonio da Costa sagrou-se vencedor/credenciado janto ao item 15 (fubá de 
milho) com valor unitário de R$ 1,98 (hum real e noventa e oito centavos) totalizando o 
valor global de 8$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais); Cicera Poliana dos Santos 
sagrou-se vencedora/credenciada junto ao item 17 (farinha de mandioca) com valor 
unitário de 95 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) totalizando o valor global de 
8$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais) e item 18 (coloral( com valor unitário 
de R$ 0,80 (oitenta centavos) totalizando o valor global de 8$ 2.400,00 (dois mil 
quatrocentos reais). Homologo e Adjudico a presente Chamada Pública conforme Art.14 da 
Lei n.0  11.947/2009 e Resolução FNDE n.0  4 de 2 de abril de 2015 - Eliana Alberto de 
Figueiredo Alves - Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação. Data da 
Homologação: 11 de marta de 2020. 

Porteiras-CE, 11 de março de 2820 
ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES 

Ordenadora de Despesas 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NO 2020.03,11.1 

A Prefeitura de Porteiras/CE realizará a Licitação - Tomada de Preços n0  
2020.03.11.1 - cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços mecânicos, elétricos e de ar condicionado, compreendendo manutenção 
preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças e acessórios, junto aos veículos e 
máquinas pesadas do Município de Porteiras/CE. Abertura: 30 de março de 2020 às 
09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca nO. 16, no horário de 03:00b às 12:00h. 
Esclarecimentos: pelo fone (88) 3557-1254 (9-211). 

Porteiras-CE, 11 de março de 2020 
FRANCEILDA TAVARES DOS SANTOS 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE O,U(XADÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Objeto é 'Adesão às Atas de Registro de Preços NO. 2019.03.12.1 e 2019.03.12.2, oriunda 
do Pregão Presencial N' 2019.01.23.1, realizado pela Prefeitura de Crato -CE, visando a 
contratação de empresas para aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, destinados ao atendimento dos programas de merenda escolar - PNAE da rede 
pública de ensino do município de Quixadá/CE.'. Em favor dos fornecedores: 01. 0.5. 
PEREIRA DA SILVA - ME, Inscrito sob CNPJ NO: 14.791.215/0001-27, Localizada na Rua 
Monsenhor Coelho, 46, Vila Antonico, Quineló - CE. Com  o valor total de 8$ 184.639,41 
(Cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sove reais e quarenta e um centavos); 
02. DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIEELI, inscrito sob CNPJ Na: 24.334.945/8001-08, 
Localizada nu Rua. Júlio Cavalcante, 721, Tabuleiro, iguatu - Ct. Com  o valor total de R$ 
215.519,54 (Duzentos e quinze mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e quatro 
centavos); Doravante CONTRATANTE a Secretaria Municipal de Educação, com o valor 
global de ES 400.258,95 (Quatrocentos mil, duzentos e cinquenta e Oito reais e noventa e 
cinco centavos). Denominada doravante CONTRATADA e a Secretaria Municipal de 
Educação 	denominada 	CONTRATANTE. 	Nus 	dotações 	Orçamentarias: 
0801.12.365.0101.2.035 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE 
CRECHE; 0801.12.365.0101.2.036 - Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar - 
PNAE PRE-ESCOLA; 0801.12.351.0101.2.024 - Manutenção do Programa de Alimentação 
Escolar - FUNDAMENTAL; 0801.12.367.0101.2.044 - Manutenção do Programa de 
Alimentação Escolar - EDUC. ESPECIAL; e 0801.12.356.0101.2.008 - Manutenção do 
Programa de Alimentação Escolar - PNAE LIA. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NO SRP PP2020/0100UG 

A Prefeitura Municipal de Quixadá, através das Diversas Unidades Gestoras, faz 
publicar o AVISO DE HOMOLOGAÇÃO referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO SRP 
PP2020/010DUG - DIVERSAS UNIDADES GESTORAS, cujo objeto é Registro de preços 
visando futuras e eventuais contratações para prestação de serviço de Vigilância Eletrônica, 
para atender as demandas das Diversas Unidades Gestoras do Município de Quixadá, tudo 
conforme especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA constante do Anexo 1 do 
Edital, Tornam Público que fica Homologado o processo supracitado era favor da empresa 
LDCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA, inscrita no CNPJ: 
00.983.486/0001-60. Para a Secretaria Municipal de Administração - 9$ 262.992,00 

Gte documento pode ser verificado nn endereço &et,ônm 
hnp//onvnvtn.aov.br/avovosedude.htm;  p&o código 05502020031200152 

(duzentos sessenta dois mil novecentos noventa e dois reais); Secretaria 
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural - R$ 20.376,00 (vinte mil trez_pRt.seh& 
seis reais); Fundação Cultural do Município de Quixadá - 8$ 67.710,00 C559{5f0  secq.s}i,i 
setecentos e dez reais); Secretaria Municipal de Desenvolvimento S0C 
(cento cinquenta oito mil e setecentos trinta e seis reais); Sec - 
Educação - ES 1.687.296,00 (um milhão seiscentos oitenta sete mil da.......noventEbsess \\ 
reais); Secretaria de Participação Popular, Esporte e Juventude - ES 8 6à)00 (oitent.n 
mil seiscentos e quatro reais); Secretaria Municipal de Saúde - R$ 1.8 8,312,00 (um mil 
vinte três mil trezentos e doze reais); Secretaria Municipal de: Tã'nsito, Cidad 
Segurança e Serviços Públicos - R$ 250.482,00 (duzentos cinquerêa miFuPoc-
oitenta e dois reais) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbaçoe1Metb Ambiente 
- R$ 70.638,00 (setenta mil seiscentos trinta e oito reais). Perfazendo FmrÃr  global de 9$ 
3.631.146,00 (três milhões seiscentos, trinta ator mil cento quaretxv seis reais). 
Gerenciador da Ata de Registro de Preços, Julianu Capistrano Câmara - Sec9et'M.unicipal 
de Saúde. 	 'to,,4çj o'tt' 
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Quixadá-CE, 11 de março_de 2020 
JULIANA CAPISTRANO CAMARA 
Secretária Municipal de Saúde 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO SRP PE2020/014DUG 

O Pregoeiro Oficial desta municipalidade, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N0  SRP PE2020/014DUG - 
DIVERSAS UNIDADES GESTORAS, que tem como objeto: Registro de Preços visando 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de Eventos, 
Palestras, Oficinas e Outros, para atender as necessidades das Diversas Unidades Gestoras 
do Município de Quixadá - Ct. O Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil 
através do endereço eletrônico http://www.licitucoes-e.com.br  ou www.tcm.ce.gov.br. O 
recebimento das propostas através do site do Banco do Brasil dar-se-á até às 09h00min do 
dia 25/03/2020. Abertura das Propostas: 26/03/2020 às 09h00min. Início da Disputa de 
Lances às 14h00min dia 26/03/2020 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento 
acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico e-mail: 
licitacao@qaiaada.ce.gov.br.  

Quixadá-CE, 11 de março de 2020 
JOÃO PAULO GONSALVES DAMACENO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NO TP2020/0035MS 

A Prefeitura Municipal de Quixadá-CE, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° TP2020/0035MS - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, que tem como objeto Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde do distrito de Custódio na 
localidade de Jatobá, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de 
Quixadá/CE, com data de abertura marcada para o dia 30 de março de 2020 às 09h30min 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Travessa José Jorge Metias Lobo, 
13, Campo Velho, Quixadá - Ceará. Informações neste endereço eletrônico do Setor de 
Licitação: licitacao@quixadu.ce.gov.br. 

Quixadá/CE, 10 de março de 2020. 
MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Contratante: Prefeitura Municipal de Russas - CNPJ No 11.734.352/0001-97, através da 
Secretaria de Saúde. Contratada: Duvale Projetos e Construções E1EELI - ME, CNPJ Na 
10.842.734/0001-71. Fundamentação Legal: Lei Federal NO 8.665/93, e suas alterações 
posteriores. Modalidade da Licitação: Tomada de Preços NO TP-0105022020-SEMUS. Tipo: 
Menor Preço Global por Lote. Objeto: contratação de obras e serviços de para a 
construção de Unidade Básica de Saúde - Porte 1, a ser localizada no Distrito de Timbaúba 
de Nossa Senhora das Dores, Zona Rural, de responsabilidade da Secretaria de Saúde. Do 
Valor Global -(lote III): R$ 756.529,72. Da Dotação Orçamentária: 0901 10 301 1001 1.028 
- Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. Com recursos diretamente arrecadados ou 
transferidos da PMR, consignadas no orçamento de 2020. Da Vigência do Contrato: até 
31/12/2020. Prazo de Execução: 120 dias corridos a partir da data de assinatura. Do Foro: 
Comarca do Município de Russas. Signatários: Gilberto Rodrigues Lima / José Roberto 
Ferreira loureiro, Russas-Ceará - CE, 09 de março de 2020. 

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Contratante: Prefeitura Municipal de Russas - CNPJ Nt 11.734.352/0001-97, através da 
Secretaria de Saúde. Contratada: Fernandes Construcoes EIRELI - ME, CNPJ sob O NO. 
08.427.381/0001-00. Fundamentação Legal: Lei Federal NO 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores. Modalidade da Licitação: Tomada de Preços NO TP-
0105022020-SEMUS, Tipo: Menor Preço Global por Lote. Objeto: contratação de obras e 
serviços de para a construção de Unidades Básicas de Saúde - Porte 1, a serem localizadas: 
Lote 1 - Alto do Velame, Zona Urbana; Lote II - Várzea Alegre, Zona Urbana, de 
responsabilidade da Secretaria de Saúde. Dos Valores: lote 1: R$ 769.990,12 e lote II: 8$ 
752.501,40, perfazendo um valor global de ES 1.522.491,52. Da Dotação Orçamentária: 
0901 10 301 1001 1.028; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00, com recursos diretamente 
arrecadados ou transferidos da PME, consignadas no orçamento de 2020. Da Vigência do 
Contrato: até 31/12/2020. Prazo de Execução: 120 dias corridos a partir da data de 
assinatura. Do Foro: Comarca do Município de Russas. Signatários: Gilberto Rodrigues Uma 
/ Francisco Herberth Fernandes Guedes, Russas-Ceará, 09/03/2020. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.2  PE-0110032020 SETAS 

Pregão Eletrônico N.° PE-0110032020 - SETAS. Objeto: aquisição de 01 (um) 

veículo tipo ônibus rodoviário, com acessibilidade (zero quilômetro - de primeiro uso), 

ano/modelo no mínimo 2019/2020, destinado a execução do projeto "Caravana do 

Idoso - Conhecendo Nossa Terra", de acordo com Convênio NO 868381/2019 do 

Processo No 00135.228218/2019-10, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Russas, 

através do Secretaria do Trabalho e Assistência Social e o Ministério da Mulher, Familia 

e dos Direitos Humanos - MMFDH, em conformidade com o projeto básico, em anexo. 

Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a 

entrega das propostas comerciais será até o dia 26.03.2020 às 09:00 horas (horário de 

Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: wwm.bll.org.br. 

"Acesso Identificado no link - acesso público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores 

informações através do fone (883411.8414) das 08:00 às 11:30 horas. 

Russas-CE, 11 de março de 2020 

FRANCISCO RAFAEL PARENTE TORRES 

À Comissão 

Ovvvrevntc mtiudo digtatmeete mnfurnne MP et 2.200.2 de 24/08/2001, 
qv,hrsdtoi a Intr,,,sne,ou dv Chaves Público, erao!Ieim . eçp_5 


