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Estado d o Ceará - Prefeitura M u nicipal de Alcàntaras - A viso de Licita çã o - Pregão!
Presencial na form a do Sistem a de R eg istro de P reços N° 1702.01/2020.0 Pregoeiro da
Prefeitura Municipal de Aicêntaras-Ce - torna público, para conhecimento dos interessados]
que no próximo dia 04 de Março de 2020, às 09:30hs. na Sede da Prefeitura, focalizada á Rua
Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, Alcântaras/Ce, estará realizando Licitação, na
modalidade Pregão Presencial na forma do Sistema de Regislro de Preços, tombado sob o ri"
1702.01/2020, com o seguinte objeto: seleção do melhor proposia para Registro de Preços
visando futuras o eventuais aquisições de aíirnenlo para nutrição enleral, suplementos
nutricionais, fórmulas infantis e demais inerente a categoria, destinados a pessoas
reconhecidamente carentes ou por determinação judicial, através da Secretaria de Saúde do
Município de Alcântaras/CE, conforme termo de referência, o qual encontra-se na integra na
Sede da Com issão de Licitação, localizada á Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro,
Alcântaras/Ce, fone: 0(**)88-3640.1033, no horário de 08:00h às 17:00h. Alcântaras/Ce, 17
de Fevereiro de 2020. Cbarflys A lcântara S oares - Pregoeiro M unicipal._______
Estado do Ceará - Município de B oa Viagem - Autarquia Municipal - Casa de S aú de Adília
Maria - Cham am ento Público N° OG2/202Ü-CD. A Autarquia Municipal - Casa de Saúde Adília
Maria, forna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 17 de Fevereiro
de 2020 à 31 de dezembro de 2020, no horário OBhOümin ás 12h00rmn, esíará realizando
Chamamento Público, para Credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de serviço:
especializados para realização de diversos procedimentos cirúrgicos e/ou atendimentos
oftalmológicos de intermédio da Casa <ie Saúde Adília Maria de Boa Viagem, o qual se
encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação,
ia Praça Monsenhor José Cândido, n° 100, Centro, no horário do atendimento ao público, da:
OfihOOmin ás 12h00mín. Boa Vlagem /CE, 14 de fevereiro de 2020. Maria G u io m ar
Cavalcante de França - Diretora Geral da Casa de Saúde Adília Maria._________________
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Estado do Ceará - Prefeitura M unicipal de Barro. O Município de Barro, Eslado do Ceará,
através da Secretaria Municipal da Educação, torna público a Chamada Pública n° 001/2020
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados ao Programa
Nacional de Alimentação Escola r/PNAE. em cumprimento ao estabelecido pela Lei n'
11.947/2019 e Resolução rf 38/2009 do Ministério da Educação, para o período compreendido
entre março á dezembro de 2020. O s interessados poderão procurar a referida Secretaria á Rua
José Vieira dás Neves, n° 33 - Vila Gonzaga Barro/CE, telefone: (88) 3554-1715, munidos da
documentação de habilitação e propostas de preços, até o dia 17 de março de 2020, ás 13:00
(treze) horas, no endereço supracitado. Barro/CE, 14 de fevereiro de 2020. Geraldo Wandré
Tavares Feitosa - Secretario M unicipal de Educação. _______________________________

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Pregão
Presencial n 9 00.003/2020-PPRP. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de
Solonópole, torna público que ás 09.00 horas do dia 05/03/2020, na sala da Comissão de
Pregão, localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonõpole-CE. C E P N ’ 63.620-000,
receberá as propostas de preços o os documentos .de habilitação para o seleção de melhor
proposta para Registro de Preço visando a futura e eventual aquisição de material de limpeza
(topa cozinha e material de expediente, para atender as necessidades das Diversas Secretarias
do Município de Solonópole-CE. Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preço. Tipo:
Menor Preço por Lote. Q Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão de
Pregõas no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 0S:0Qh ás
12:00h e no site www.tce.eegov.br, nos termos da IN n° 004/2015. S o lon ópo le -C E, 14 de
Fevereiro da 2020. Jeferson P inheiro A ndrade - Pregoeiro._________
Estado do Ceará - Prefeitura M u n icip al de C atunda - A v iso de Licitação. O Presidente da
Comissão de Licitação do Município de Catunda/CE comunica aos interessados que no dia
04 de março de 2020, às 09h, abrirá licitação na modalidada Tomada de Preços n'
002/202G/TP, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados em engenharia
civil, para elaboração de projetos técnicos, plantas, memorial de cálculo, BDI, planilhas
orçamentárias, cronograma físico financeiro, acompanhamento e fiscalização de obras,
junto ao Município de Catunda/CE. O edital completo estará disponível através dos sitos:
iicitacoes.ico.co.gov.br, www.catunda.ce.gov.br/licitacao.php e no endereço: Rua Vila Nau
715 - Centro, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de
08h às 14h. Maiores informações pelo telefone: (3 8) 3Ô8S-1032. C a lunda/C E, 14 de
fevereiro de 2020. Elias M elo L ima - Presidente da C om issão P erm anente d e Licitação.
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Flamengo derrotou o Ath- do as laterais do gramado,
letico-PR por 3 a 0, no do prindpalmente com Filipe
mingo (16), no Estádio Luís pela esquerda, e criando
Marié Garrincha, em Bra várias oportunidades de gols.
sília, e sagrou-se cam
Com 20 minutos de final, o
peão da Supercopa do Brasil, time de Jorge Jesus já havia fi
confronto que reuniu os ga nalizado cinco vezes contra o
nhadores do Campeonato Bra gol de Santos, incluindo o gol
sileiro e da Copa do Brasil na de Bruno Henrique, além de
temporada passada.
administrar unia posse de bo
Bruno Henrique e Gabriel la de quase 70%, não permitin
marcaram os gols no primeiro do ao Athletico-PR atacar.
tempo. Na etapa final, Arras
Logo aos 2 minutos, Arão
caeta ampliou a vantagem do obrigou Santos a praticar defe
rubro-negro carioca. A final sa difícil. Aos 14, o time rubrofoi acompanhada peio presi negro abriu o placar. Gabriel
dente da República, Jair Bolso- cruzou da direita, Bruno Hen
naro, e por alguns ministras, rique apareceu entre os za
presentes nos camarotes do gueiros e desviou de cabeça
Máné Garrincha.
no canto direito de Santos.
O Flamengo é o terceiro
Mesmo em vantagem, o Fla
campeão da Supercopa do mengo continuou no ataque e
Brasil. Em 1991, o Grêmio le ampliou o placai' aos 28, se
vou a taça superando o Vasco aproveitando de uma falha da
por 2 a 0, no placar agregado. defesa paranaense. Após cru
No ano seguinte, o Corin- zamento de Filipe Luís peia es
thians derrotou o Flamengo querda, Márcio Azevedo ten
emjogoúnico(laO).
tou recuar de peito para o go
Antes do início da partida, a leiro. O recuo saiu fraco, Ga
taça da Supercopa do Brasil briel saiu de más de Thiago He
foi levada ao centro do grama leno, se antecipou a Santos e
do pelo meio-campo Kleber- tocou para as redes.
son, campeão da Copa do No segundo tempo o Flamen
Mundo de 2002 com a Sele go chegou ao terceiro goL Aos
ção Brasileira no Japão, com 23, Arão lançou Bruno Henri
passagem pelos dois clubes.
que pela esquerda, ele entrou
Com a bola rolando, o pri na área, tentou o toque para
meiro tempo começou com o Gabriel e, no rebote de San
Flamengo adotando a conheci tos, Arrascaeta chutou para
da postura ofensiva, exploran ampliar.
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Bruno Henrique e
Gabriel marcaram
os gols no I o
tempo» Na etapa
fina!, Arrascaeta
ampliou a
vantagem

