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CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO/CE -  AVI 
DE PREÇOS N° 2020.02.17.01CME. A Presidente da 
Eusébio-Ccará torna público para conhecimento dos int 
março de 2020, às 09:00h, na sede da Comissão Permaner 
de Eusébio, localizada na Avenida Eduardo Sá, 50, C 
licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objete 
especializados de consultoria visando à orientação na elab 
Câmara Municipal, conforme especificações contidas no 
Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, r 
18 de fevereiro de 2020. A Presidência da Comissão.

SO DE LICITAÇAO -  TOMADA
omissão de Licitação da Câmara de 

eressados que, no próximo dia 06 de 
te de Licitação da Câmara Municipal 
tro, Eusébio-CE, estará realizando 
é a prestação de serviços técnicos 

iração do novo regimento interno da 
Projeto Básico e demais anexos do 

o horário de 8h às 12h. Eusébio/CE,

Ç  Avenida Eduardo Sá. n* 50  - Centro -  C E P  61 .760-000 

^  +55 (85) 3260.1258 | 1158
í|§jl www.cmeusebio.ce.gov.br - presídencia@ cmeusebio.ce.gov.br 
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Sabooiro, Salilre. Tonafas, Ü«h»l, Vôrzw» Atoflra, para se raunfrém um aa iSriib íè ià «oral 
oxtraordináiia (A O O ), a qual será realizada na Avenida Aillon games, n* 2652. Jo3u Cabral. 
Juazeiro do node/CE, No dia 23 do fevereiro de 2020. às 08.00 horas, em 1‘  ( primeira ) 
convocação. Com a presença de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, e; ás 09:00 
horas, em 2" (segunda) o Ollima convocação, com a prosonça de qualquer número do as
sociados. para deliberarem sobre a saguinle ORDEM  DO DIA: 1 - Apreciação o julgamento 
das propostas da clausulas da ACT/CCT 2020/2021 com tlala base 01/03, aprovando-as ou 
as rejeitando 2 - Autorização para a negociação da ACT/CCT entre a diretoria executiva do 
sindicato Profissional a o sindicato patronal, aprovando-as ou as «ajeitando. 3 -  Aulorizaçâa 
para a Instauração ds dissídio adotivo na justiça do trabalho, pola Dirotoria executiva do 
sindicato profissional, se for o caso, rospoltando ss  o quórum previsto no artigo 8S9 da CL7. 
aprovando-as ou as rejeilando. 4 -  Apreciação e julgamento da proposta de instituição de 
taxa as3lstencial. monsal o autorlzaçJo para a conlnbuiçAo s indical anual a ser recolhida em 
favor do sindicalo profissional, aprovando-as ou as rsjaitando 5 -  Apreciação e Julgamento 
da proposta da mantor a presente aasambloiu gorai ordinária Do modo permanomo ató o 
fim do deslinda da negociação coletiva, paia a votação doe tomas Exposto na ordom do 
dia o a atU3llzaçSo daa rodadas de nogoclaçao ontre o Sindicato profissional o o Sindicato 
Palronal. aprovando-a ou a rejollando. A  votação dos temas expostos na O RDEM  DO DIA 
sorá realizada, por Iodos aeua associados em condições de votar que cumprem os requi
sitos da Artigo, 7’  alínea "a" do eslado social desta Entidade Sindical, A  presente AO O  se 
rostrlngirá exclusivamento a ORDEM DO DIA supracitada, em atenç3o aos princípios legais 
o doutrinários da vlnculaçáo do ato convocatório o da Inaltorabílldads do edital do oonvoca- 
ç3o Juazeiro do Norle 10, do fevereiro de 2020 S ldnoy dos San tos G a ld lno  -- Presidente.

Retomada. UE e Brasil trabalham para retomar uma prática abandonada desde 2014 e realizar ainda 
em 2020 uma cúpula com o governo Jair Bolsonaro, 0 Brasil é considerado um parceiro.estratégico 
na América .Latina, e a avaliação em Bruxe|§$é que contatos de alto nível precisam ser reativados.

...................... ,  . W tsÉ «AK/Jf . ................
Estado do Coará - Câmara Municipal dn Euséhlo -  Aviso do LicitaçSo -Tom ada do Proços Na 
2020.02,17.01CME. A Presidente do ComiBftíW* do Licilaçâo dn Câmara do Eusôblo-Cearà torne 
público para conhecimento doa inlorossados que. no próximo dio OS do março do 2020, às 0900h, n» 
aodo da Cnmissáo Pormznente de U citação da Câmara Municipal de Eusóblo. localizada na Avenida 
Eduardo Sá. 50, Centro, Eusébto-CE, estará realizando licitação, r;a modalidade Tornada de Preços, 
;:ijo objolo í  a prestação de seiviços lAcnlcos especializados do consultoria visando à orientação na 
olaburaçdo rio novo regimento interno da Câmara Muntcipot, conformo ospacificaçõe» contidas rio 
Projalo Básico a domais anoxos do Edital, o qual so oncontra disponlvol no onderaço acima, na 
boráriodsfihiVj 12b.Eusóbio/CE, 18dr»fovorelro tfo2020. À Prosiriáncln dn Comissão.

Estado do Coará - Câmara Municipal do Jaguaribara - Av iso do Licitação -  Tornada de Prcçoa 
N“ 12020001/2020. A  Câmara Municipal da Jaguaribara torna público qua roafizprâ licitação na 
modalidado Tomada do Proçoa do Tipo Menor Proço, para contratação do consultoria tócnica 
administrativo na Aroa do controlo intomo, com data do abortura para o dia 06 do março do 2020, às 
03:30 horas. Mal3 Informações polo tono 08 3S68 0-158- o-mail: camerajaguarlbara@yBhoo.com.br. 
18 ris favsrelro de 2020 -  Luctana Rodrigues Santos -  Presidente da CPL._______________

Estado do Coará - Prefeitura M un ic ipal de Jagunruana - A v iso  do lic ita ç ã o  ■ Pregão 
Presencia l rp 015/2020-PP. Objnto: Registro de Preços para futuras o eventuais aquisiçOes do 
bombos submersas, para atender as necessidades de Socratarin de Infraeslrutura e Serviços 
Públicos do Município do Jaguaruana, Estado do Ceará. Abeitura dns Propostas: 05/03/2020, 
ác 8:30li. Local da abortura e  do edital: Sala da Com issão Permanento do Licitação, situada á 
Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaroana-CE, CEP: 62.823-000, 
Informaçõos: (83)341 8-1266. Lorena M aia U itib • Preqoclrn._______________; _____________

« V  V vIA U á

seu cavalo branco.
Também aqui nasceu Zumbi, o herói negro de Pal

mares, para onde fugiu à frente de 40 escravos negros 
vindos da Guiné. Como Calabar, criado por um padre, 
entre a casa paroquial e a sacristia. E acabou vivendo no 
quilombo com Maria, que se acredita filha de uma irmã 
do fundador da cidade, capitão Cristóvão, com o padre 
Gurgel, pároco de Porto Calvo.

Mais Informações de Sebastião Nery:

e-mail: neryseba3tiao@gmail.com 
www.sebastiaonery.com

ti m íb j  k so bk  s b s , aos.

mailto:camerajaguarlbara@yBhoo.com.br
mailto:neryseba3tiao@gmail.com
http://www.sebastiaonery.com
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ESTADO DO CEARÁ -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE -  AVISO DE LIC
P P -A  Pregoeira comunica aos interessados que no próximo dia 05 de Março de 2020. às lOh,
N° 006/2020/FG/PP. cujo Objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as n 
Caridade-CE, conforme Termo de Referência .Anexo 1 deste Edital. O Edital poderá ser exarninaji 
Plácido Pinho, S/N°, Centro, Caridade-CE, a partir da publicação deste Aviso, no horário das 08h 
CE, 19 de Fevereiro de 2020. Antonia Keliane Alves Ferreira -  Pregoeira Municipal.

I FAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020/1
stará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presenc^n 
cessidades das Secretarias Diversas do Município de
o perante a Comissão de Licitação no endereço: Rua Dr. 

is 12h e no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Caridade-

*** *** ***
Estado do Ceará -  Prefeitura de São João do Jaguaribe -  Aviso de Chamada Pública -  A Secn t 
no período dc 18 de fevereiro de 2020 a 20 de março de 2020, nos horários 07h às 1 lh e 13h
PÚBLICA N“ 001/2020 - SAS. cujo objeto é a SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE AGRICULTO 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -  PAA. O edital complet. 
esta publicação nos horários de 07h às 11 h e 13h às 17h, no endereço da Secretaria Municipal de 
- Centro. São João do Jaguaribe/CE, 18 de fevereiro de 2020. Ducélia Rodrigues Freire- Secretá

aria da Assistência Social comunica aos interessados que 
17it, estará abrindo seleção na modalidade CHAMADA 

*ES FAMILIARES INDIVIDUAIS, OBJETIVANDO A 
estará à disposição dos interessados nos dias úteis após 

Assistência Social - SAS, situada à Rua Pedro Paulo, 123 
ia da Assistência Social.

* * *  * * *  * * *

Estado do Ceará -  Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - A CPL comuni 
às 09h, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 18.02.01/2020, Tipi 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D/ 
.ADMINISTRAÇÃO F. FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. O edital completo estará à disposiçà 
horários de 07h às 13h, no endereço da Prefeitura na Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centr i 
fevereiro de 2020. José Carlos Chaves Monteiro -  Presidente da CPL.

i aos interessados que próximo dia 10 de março de 2020, 
Menor Preço por Lote, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
S SECRETARIAS: DE SAÚDE, DE EDUCAÇAO F. DF. 
dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos 
- Sala de Licitações. São João do Jaguaribe - CE, 18 de

* * *  * * *  * * *

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Pra 
aos interessados que no dia 05 de março de 2020, 09:00hs, estará abrindo Licitação na moda! i 
Registro dc Preços destinado à contratação da prestação dc serviços mecânicos cm geral para a m 
das Unidades Administrativas do Município de Orós/CE, conforme anexo I. O edital completo 
publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h. ou pelos os sites: www.bl 
lce.ce.gov.br/tce-municipios/. Orós/CE, 18 de fevereiro de 2020. José Klcriston Medeiros M

a Anastácio Maia, N° 40 -  Centro -  Orós-CE, comunica 
dade Pregão Eletrônico N" 2020.02.18.01-SRP, objeto: 
nutenção dos veículos, máquinas c demais equipamentos, 

efctará disponível no endereço acima, a partir da data desta 
org.br. Ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios. 

c nte Júnior -  Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauá. A Pregoeira do Município de Tauá torna pú 
dia 10 de março de 2020 às 09:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localiza i 
e Tecnológico, na Rua Abigail Cidrâo de Oliveira s/n, (defronte ao Hospital Dr. Alberto Feitosa 
licitação, na modalidade Pregão Presencial de n° 11,002/2020-PP, cujo objeto é a aquisição de ali: 
Secretaria de Saúde de Tauá/CE, o qual se encontra disponível no endereço acima no horário 
tce.ce.gov.br. Tauá-CE, 18 de fevereiro de 2020. Gcrvina Maria de Abreu Paixão - Pregoei

de ):

1 lico para conhecimento dos interessados que, no próximo 
a no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Cientifico 

Lima), Planalto dos Colibris, Tauá-CE, estará realizando 
vento nutricional e fraldas para atender as necessidades da 
8:00h às 12:00h ou pelo Portal do TCE-CE: http://www. 
do Município dc Tauá.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal dc Tamboril -  Aviso de Licitação - Remarcação. /
Chamada Pública N° 001/2020, cujo objeto é o Credenciamento de Instituição Hospitalar, objet|v 
Tamboril/CE, com abertura prevista para o dia 19 de Fevereiro de 2020, às 9:00h, fica adiado para 
o edital atual. O edital completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta 
Prefeitura à Rua Germiniano Rodrigues de Farias, S/N°- Bairro São Pedro, Tamboril-CE, e no si 
- Presidente da Comissão dc Licitação da Prefeitura Municipal Tamboril-Ce, em 18 dc Fcv

*** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DF. BATURITE - AVISO DE LIC
Prefeitura Municipal de Baturité torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
(um) Veiculo Automotor, Tipo Furgão Adaptado para Ambulância Semi UTI Novo e Zero 
e Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo Pick-Up Intermediária Novo e Zero KM, para atende • 
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Baturité - CE. Data: 06/03/2020 
s/n, Centro, Baturité-CE. Hisadora Maria Paixão Silva -  Pregoeira.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUTTINGA - AVISO DE LI 
1002.01-2020-D1VER. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga, toma público q 
Comissão de Licitação, localizada na Rua Edval Maia da Silva, 16, Centro, nesta cidade, receber i ' 
tratação de Serviços de refeições prontas para atender as necessidades das diversas Secretarias c 
Presencial. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citad > 
aviso, no horário das 08:00 às 14:00 horas. Ibicuitinga, 17 de fevereiro de 2020. Luzia Aguiar

*** *** ***
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZIN1IO - AVISO DE LIC! 
público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de licitação na modalidade Pre 
tipo Menor Preço, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos para atender o Termo de Acordo 
Chorozinho e a Cooperativa Agroindustrial Luis Carlos - COPALC, através do gabinete do prefe ti 
dc março dc 2020, às 09:00hs. Maiores informações na sala da Comissão Permanente dc Licitas à 
Vila Requeijão - Chorozinho-CE, das 08:00 às 14:00h e no site: www.tce.ce.gov.br. Chorozinho

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Eusébio -  Aviso de Licitação -  Tomada de Pre
Licitação da Câmara de Eusébio-Ceará toma público para conhecimento dos interessados que 
da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, localizada na Avenida 
licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto c a prestação de serviços técnicos espec 
do novo regimento interno da Câmara Municipal, conforme especificações contidas no Proj 
disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. Eusébio/CE, 18 de fevereiro de 2020.

**-*
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Groaíras -  Aviso de Licitação. A Comissão de 
na Rua Vereador Marcolino Olavo, 770, Bairro Centro, toma público o Edital dc Tomada de Pr 
do Estádio Municipal Monsenhor Cleano na Sede do Município de Groaíras/CE, nos termos di 
conforme projeto básico dc engenharia, que realizar-se-á no dia 06.03.2020, às 09h:00m. Referi Ja 
de expediente ao público, das 08:00 às 11:30 e de 14:00 às 16:00 horas ou no sítio http://ww v 
VVesllev Rodrigues Feijão - Presidente da CPL.

Comissão de Licitação comunica aos interessados que a 
ando a realização das cirurgias eletivas do Município de 

) dia 20 de fevereiro de 2020, às 09h00min, permanecendo 
pi bticação no horário dc 08:00h ás 17:00h, no endereço da 

www.tce.ce.gov.br. Antônia de Maria Medeiro Paiva 
iro de 2020.

TAÇÃO - Pregão Presencial N° 2020.02.14.001/PP. A
f resencial N° 2020.02.14.001/PP. Objeto: Aquisição de 01 

IM, para atender as Demandas da Secretaria de Saúde 
as necessidades do DBTR.AN, de responsabilidade da
lOhOO na Sala de Licitações, sita à Travessa 14 de Abril,

[TAÇÃO - EDITAI. DE PREGÃO PRESENCIAL N"
ue no dia 05 de março de 2020 às 09:00 horas, na Sala da 
Propostas e documentos dc Habilitação: OBJETO: C.on- 

o Município de Ibicuitinga-CE. MODALIDADE: Pregão 
c sua cópia poderá ser cedida a partir da publicação deste 

s - Pregoeira.1 ope

AÇÃO. O Pregoeiro do Município dc Chorozinho toma 
ão na forma Presencial no 2020.02.17.009-PP-GAB, do 
3e Cooperação n° 001/2018, firmado entre o Município de 
o do Município de Chorozinho-ce. A realizar-se no dia 06 
o, situada na Av. Raimundo Simplicio dc Carvalho, S/N - 
18 de fevereiro de 2020. Adson Costa Chaves - Pregoeiro.

FSC
MISTO

Pcuxtl produzi dc 
a partir d« fònlai 
r*spon*ív*is 

FSC -C128031  J

os N“ 2020.02.17.01 CME. A Presidente da Comissão dc 
no próximo dia 06 dc março de 2020, às 09:00h, na sede 

Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio-CE, estará realizando 
alizados de consultoria visando à orientação na elaboração 

a Básico e demais anexos do Edital, o qual se encontra 
Presidência da Comissão.

Licitação da Prefeitura Municipal de Groaíras, localizada 
:os N° 1902.01/2020, cujo objeto é a reforma c ampliação 
contrato de repasse OGU 869719/2028; OP: 1057241-44, 
edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário 
tcm.ce.gov.br. Groaíras-Ce. 19 de Fevereiro de 2020.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação -  Pregão n° 2020.0
www.bll.org.br, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Fundo Mun|c: 
março de 2020, às 08:00 horas. Inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a par ir 
informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, ou pelo telefone (88) 3 
Albuquerque de Araújo -  Pregoeiro.

.18.1. Realizará licitação, através da plataforma eletrônica 
ripai de Assistência Social de Barro/CE. Abertura: 06 de 

do dia 20 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas. Maiores 
54-1612. Barro/CE, 18 de fevereiro de 2020. Júlio Cezar

http://www.tce.ce.gov.br/licitacoe
http://www.bl
http://municipios
http://www
http://www.tce.ce.gov.br
http://ww
http://www.tce.ce.gov.br
http://www.bll.org.br
http://www.bll.org.br

