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às 22 horas, na sede da Desencaixa (Shopping Dei Paseo). As aulas
serão ministradas por Céu Studart e Ed Benigno e contará com
palestra sobre o assunto, coffee break e a oficina "Posicionamento
Estratégico de Marca: como determinar um posicionamento de
marca, produto ou serviço aplicando a curva de valor da EstraLéga

do Oceano Azul". Inscrições e valores em desea1xa.org

OLO DO MÊS
Sodiê Doces realiza, até 31 de janeiro, a promoção Bolo do Mês,
rn que os sabores Alpes Suíços e Maracujá estão com preços
speciais. Além das lojas o público pode também fazer pedidos
1e bolo pelo aplicativo da marca. Em Fortaleza, há unidades no
1eireles (av. Barão de Studart, 272) e Shopping Iguatemi.

pARDAL NO .JAMES DELI VERY
4 Pardal Sorvetes oferece aos clientes de Fortaleza mais uma
opção de app para entrega: o James Delivery, plataforma
de delivery do grupo Pão de Açúcar que promete entrega de
qualquer produto em até 35 minutos. Com mais de 45 sabores
de picolés, sundaes e sorvetes, a Pardal entrega para mais de
4 bairros da capital cearense. Os pedidos podem ser feitos pelo
aplicativo todos os dias da semana, das 8 horas às 22 horas. Além
do James Delivery, os produtos da Pardal estão disponíveis,
também, no IFood, Rappl e Uber Eats.

BOTI RECICLA
As mais de 3.700 lojas do O Boticário direcionam os frascos vazios
das fragrâncias para as quase 35 cooperativas homologadas, que
fazem a seleção e a reciclagem dos materiais. Trata-se do Boti
Recicla, programa de logística reversa disponível em pontos de
coleta do País. Por meio do programa, as embalagens vazias são
recolhidas, descaracterizadas e encaminhadas para cooperativas
de catadores e parceiros locais, que gerenclam os resíduos. A ação
procura reduzir os impactos ambientais, envolvendo consumidores,
franqueados, consultore, colaboradores e forncddores.

trio do Ceará - Prefeitura Municipal de CanindÓ - Aviso de Licitação - Pregão
cônico N° Q7212019-PE-SRP. APragoeira de Cariiitd6-CE toma pCitdw para conhecimento
Interessados a abertura do PregO o Eletrônico N' 07212019-PE-SRP, cujo objeto é seleção de
'ror proposta para Registro do Preços visando futuras e eventuais aquisições de combustiveia
atender a demanda da frota de veículos de diversas Secretarias do Municipio de CanlndõInicio do Cadaslramenlo das Propostas:
de 202003
às 08h;
de Data
Abertura
do Abertu
das
das
restas: lbdejarreiroøe 2UáUasUaIi; llacrorJa aessauøu Urapura ue Pruçus. i ú djaiivirv de
ás 10h. Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasilia. O edital completo poderá

Estado do Ceará -Conaárclo Público de Saúde lnterfederativo do Vale do Curu -CISVAL
Aviso de Pregão fé' 02012019 PP - Modalidade: Pregão Presencial - Menor Preço GIot
Objeto:Aqulslçao de Gás GLP envasado para atender as necessidades do Consorcio PCtrirce
Saúde Inlerfaderativo do Vale do Cura - CIS VALE. Data de Abertura e Local: Inicio ás 0930h
58 16 de Janeiro de 2020, sala de reuniões da Equipe de Pregão - Rua Juaci Sampaio Ponte,
1696-8, Centro, Caucala, CEP: 61.600-150.0 Edital na íntegra poderá ser adquirido no andem
acima mencionado ou no silo hltps:/Itldlaones.tce.ce.gov.br/consordo.phpôdtacaolaberlas
rio sue: w.cIsvale.ce.gov.br. Informações: Fone/Fax ,.(85) 3342.2767. Caucala - CE. 03

Lado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Safes -AvleodeAberturadas Propoal
Preços - Tomada de Preços ri' 01/2019-SESA. O Presidente da Comissão de Licílaçi
eunice aos interessados que no próximo dia 09 da Janeiro de 2020, ás 0950h, estará derin
Propostas de Preços da licitação na modalidade Tomada de Preços n°01/2019- SESA, o
elo é a contratação de serviço de reforma e anrptiaçSo de Unidades Básicas da Saúde
So deAquiraz. Camrielv5polis, Quixartú, Monte Castelo e Itaguá, junto a Secretaria de Poiitic
a Saúde do Município de Campos Sales-CE, Maiores informa~ a disposição
ressados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00h às 12:00h, no endereço
a da Comissão Permanente de Licitação a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar. SAi' lar - Centro - Campos Safes - Ce, e no lute: wrew.lce.ce.gov.br . Campos Safes-CE, 02
ido do Coará - Prefeitura Municipal de Cruz- Secretaria de Saúde - Aviso de Progãd
Irônico fé' 0112019-SESA. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos
rosnados que estará recebendo do dia 03 de Janeiro à 15 de Janeiro de 2020 até às
30mJn, pelo sistema BBMF4ETW. wew.bbmnetiicilacoescoml,r, propostas de preços e
umentação de habilitação para o Pregão Eletrônico ri' 01/2019-SESA - Aquisição de
enal Laboratorial. A aberitira o exame das propostas e o Inicio da disputa por lances às
30min do dia 16 de Janeiro de 2020. O edital poderá ser obtido junto ao Pregoeiro, na sede
Comissão de Licitação, à Praça dos Três Poderes sln° - Bairro Mingas e nos situa:
v.cruz.ce.gov.br, www.bbrnnelicilacoes.com.br e www.tce.ce.gov.br. Cruz-CE, 30 de
embro de2019.José EdnaldoAivea de Sousa - Preooetro.

-Aviso do Cadastramenlo de CRC. O Consórcio Público da Saúde Intorfederativo do Vale
Cure- CISVALE, por este Instrumento, em obediência ao que dispõe o § l°do arE 34 cia Lei
8666193. convoca todos os inscritos em seu Cadastro de Fornecedores para efetivarem
atualização dos registros existentes. Fica facultado aos eventuais Interessados a possibitidar
de virem a se cadastrar. Os interessados deverão dirigir-se à Rua Juacl Sarnpuio Pontes.
16998, Centro. CaucaialCE, CEP: 61.600-150. no horário de 8:00 às 12:00hs. de segunda
sexta. Maiores informações pelo telefone (85) 3342-2767. Ceucala, 03 de Janeiro de 202

Estado do Cisará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Cradanciamenlo de Profissionais
Médicos - Chamada Pública 6° 2019.06.03.1. A Comissão Permanente de Licitação dc
Município de Horizonte toma público, para conhecimento dos interessados, o julgamento da
fase de habilitação da Chamada Pública N°2019.06.03.1, apresentando o seguinte resultado:
Declarando habituados com o podido do credenciamento deferido, os seguintes profissionais,
os médicos: Maria Cruz Garon e José Augusto Coroado Santos, por teralendido na Integra aos
requisitos exigidos no Edital de Chamada Pública N' 2019.06.03.1. A convocoâo dos
credenciados obedecerá ã ordem cronológica de pedido de oredenciamento, respeitando o
protocolo e será imediatamente após a habilitação dos credenciados, em: 23' Credenciado:
Médica: Maria CnizGaron- CRM n°21020 e 24° Credenciado: Médico: José Augusto Coaram
Saqios - CRM o' 21005. Maiores infognações na sede da CPI.. Horizonq, 02 de Janeiro de
2020 Dteuo Lula Leandro Silva -Prestdente da CPL
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ado do Ceará . Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de Licitação - Pregão n
tO.011.02.1. O Município de Balxlo/CE, através dci Pregoeiro Oficial toma público que astan
lizandocertamelidtatõriona modalldadePregão,ctolipo Presencial, cujoobjeioé a aquisiçãi
combustíveis e derivados de petróleo destinados ao atendimento das necessidades da'
ursas Secretarias do Municiplode Baixio/CE. Abertura: lide janalrode 2020. às 09:00 (nove
as. Informações na sede de CPL das 08:00h às 12:00tis ou pelo lona (88) 3539-1221
xiolClLoãde lansuede 205U.l-rancrscoAlcto I'arrerraAlveu.Preuueiea Oficial
Estado do Ceará- Câmara Municipal de Barbalha -Aviso de Licitação - Pregão Presenci
ri' 2020.01.02.1. O Pregoeiro Oficiei da Câmara Municipat do Barbalha, no uso cio se
atribuições legais, toma público para conhecimento dos interessados que estará realizara
procedimento ticitatórlo na modalidade Pregão Presencial n° 2020.0102.1, do tipo nien
preço, cujo otijelo é a contratação dos serviços de digllalização, tratamento de dados
gerenciamentu em sistema próprio do automação bem como gravação em CO/OVO - ROM. 1
atos, documentação contábil e procedimentos icitatôrios junto a Câmara Municipal 1
Barbalha. conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório, com data r
recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação marcada para o dia 15 1
janeiro de 2020, de 09.00 horas, Maiores irttonnaçõeu e entrega de editais na sede da Cornissi
de Licitação, localizada à Rua Sele de Setembro. n°77- Centro, ou pelo tona (88) 3532-331
nu horário de 08:00 às 12:00 horas, de segundo a sesta-feira. Barbatha/CE, 02 de Janeiro r

lado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -Aviso da Licitação. AF
Município de Viçosa do Ceará comunica aos Interessados que no próximo dia 16 dejt
lO, às 1400h. estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n° PP 21/2011
o objeto é a aquisição de peças automotivas para as Secretarias Municipais O edital
posição riCa interessados nos dias úteis após esta publicação nos situe: licitacoea,tce,c
xsa.ce.gov.brillciiacoen ano horário de OOSOh às 12:00h edas 14:00h às 17:00hs. no
a José Sinueira. 396. Centro. VicosadoCeará/CE em 30 de dezembro de 2019.
ido do Ceará - Prefeitura Municipal de Chova[ - Aviso da Suspensão da Sessão 1
rede de Preços fé'. 04.00112019-TP. O Presidente da CPI. do Município de Chaval/C
público para conhecimento dos interessados, que a Tomada de Preços N°04,001/201
cujo objeto: contratação dos serviços de consultoria e assessoria jurídica visando
peração do possíveis créditos pertinentes ao ISSQN, junto a Secretaria da Fazenda
inças do Município de Chaval-CE, está suspensa "SINE OlE. em razão do Pedido 1
xgriação apresentado. Chaval!CE, 02 de janeiro de 2020. Francisco Juntor Parei
Ao -PresIdente da CPLdo Munlctlo da Chaval/CE..
Estado do Coará -Prefeitura Municipal de Caucala -Aviso de Licitação -Processo: Pregão
Eletrônico N° 2019.12.30.001 (00812019). Origem: Secretariada Saúde. Objelo: aquisição de
equipamentos e material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr.
Abelardo Gadelha da Rocha (P-IMAGR). conforme Convénio N' 11777.76100011150-O2IMS,
junto a Secretariada Saúde do Município de CoucaialCE. lipo de Licitação: Menor Preço por
Item, A Pregoeiro do Governo Municipal do Cuucnia toma público para conhecimento dos
licitantes e demais interessados, que estará recebendo Propostas de Preços referentes a este
Pregão, na endereço eletrônico wwwblicompras.org br. O inicio da Sessão de Disputa de
Lances ocorrerá a partir das 10h (horário de Brasilia) do dia 15 de janeiro de 2020.0 Edital na
Integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição no Departamento
de Geslão de Licitações) Rua Coronel Correia. 1073, Parque Soledade - Caucaia-CE. no sítio
huip'JMww.bllcompras.orgbr (llnk "acesso públlco').stssim corno no Portal de Licitações do
TCE-CE: lrttp:fMvrw.lce.ce.gov.bri. Maiores informações pelo telefone: (85)3342.0545 1 DOL.
Caucala/CE. 02 de Janeiro de2o20.Ana Paula Lima Marauoa - Praaoelra.
Lado do Ceará- Município de Centndé -Aviso de Prosseguimento de Licitação Preços W. 008/2019-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Canlnrlê-CE Iorr5
a ccnhacananto dos interessados que, decorreu in albino prazo para interpor recurso
isSo da Comissão que julgou os documentos de habilitação da Tomada de
01
cujo objelo Ir a contratação dos serviços de engenharia para execução de pueiment
Ira tosca nas TravessasAbei Queiroz e Raimundo Mauricio no Bairro Santa Luzia no f
Canin4é(CE. Fica marcada a sessão de prosseguimento para o próximo dia 08 djld
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