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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de liruburetama - Aviso de Licitação
Presencial N 08.092I2019- PP. ACornissão Permanente de Licitação da Prefeitura
de (iruburelama. torna público que dx 09:OOh do dia 07 de Março do 2019, na saia da
ão licitações, localizada na Rua Farmacêutico José Rodrigues, i r3 -Centro- Urebur
-CEP 9ã-62.650-O00 receberá pr000alas-pera: aquísiçào.clé méterlei dêdáticoCo4eç
ieponsa9iiudade da Secretaria de Educação do Município d&Uruburetarnra. Morlail
gão Presencial. Tipo: Menor Preço Global, O Edital e seus anexos poderão ser adqu
o á Comissão Permanente dei Licitação no endereço já citado, a partir da publicação
no. no Irorditio de 08:00 às 12:00h. UruburetamalCE, 18 de Fevereiro de 2019. Sara

lado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ~Avisada Licitação. A Pregoeira
oiclpel comunica aos interessados quo no próximo dia 08 de março de 2019. ás 09009. estará
- indo licitação na modalidade Pregão Presencial n' 04I2019-SEAG. cujo objeto ri a contratação
serviços clx manutenção e reparos no frota do velculos municipais. O edital estará a disposição
interessados nos dias úteis após este pubticação rios cites: www.lcni.ce.gov.brltcemuniçipros.
rcu.vicosa.ce.gov.brilicitacoes e no horário de 08.009 ris 12:00h e de 14:009 ás 17:0011 S. na Rua
é Sictueira. n 396. Centro, Vlosa do CearálCE, cm15 de fevereiro de2019.
fado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação. Modalidade:
igão Presencial n 00612019. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícias Desiirracios a
odor os Programas das Secretarias de Educação. Realização: 01 de março de 2019, às
30h. Modalidade: Pregão Presenciei n 00712019. Objeto: Aquisição da Medicamentos,
terial Odontológico. Laboratorial. Médico-hospitalar. Realização: 08 de março lia 2019. ão
309. Modalidade: Pregão Presencial n 00812019. Objeto: Contratação de Restaurante
:a Fornecimento de Alimentação, no Município de Penaforie. Realização: 11 do março de
19. ás 08;30h. Modalidade: Pregão Presencial n 00912019. Objeto: Aq uisição da Material
Copa o Cozinhe destinados à Secretaria de Assistência Social. Realização: 11 de marçode
19, ão 12:00h. Modalidade: Pregão Presencial n 010120.19. Objeto: Aquisição de Gêneros
ri orifícios declinados à Secretaria deAssistõncia Social. Realização: 15 de março de 20 19 .
08:30h. Modalidade: Pregão Presencial x 01112019. Objeto: Aquisição de Material de
pedienle, Material de Informática a Material Permanente. Realização: 22 de março de
19, ásO8:30h. Maiores informações naConrissrtodaLíciiação áAv.AnaTereza rIa Jesus, n
2, Centro. Panaforte-CE, 1 tide fevereiro de 2019. Seul Braga Sampaio -Pregoeiro.
nstauuuus,eara-rrc,retuto m.aI,,1,a,
Municipal de Cidadania e Segurança Pública, através da Comissão Permanente de Licitação
localizada na rua Guarany, n 600, altos, Centro. comunica aos interessados que do dia 20 de
favareiroalá dia 11 demarço de 2019. estará aberta a Chamada Pública n.2018.1 1.2601 CHR
cujo objeto: receber propostas para firmar Termo ix Autorização coma vencedora da seleçàu
pública para implcfritaçgo, operação e manutenção do Programa de Vides Monitoramente
Remoto do Município de Pacajus/CE. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, a
partir de data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08:00 horas ás 12:00
horas e consultado através do Portal de Licitações dos Municipioé do TCE/CE:
iiltpiMww.torr.ce.gov.brlllcilacoesl. PacajuslCE, 18 de fevereiro de 2019. Elton Freira

Estado do Ceará - Prefeitura de Merecendo -Aviso de Adiamento- Concorrência Pública ti'
10,01512018. A Comissão Central de Licitação, no uso das suas atribuições. determina. o
adiamento sino dia no processo iicitaiôrio Concorrência Pública n 10.01012018. cujo objeto é a
corilrotação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transportes destinação final dos
resíduos sólidos dorniciliares. serviços de saúde, especiais e reciciáveis, e educação ambienta[ no
Murriclpio de Maracanaú.CE, em virtude de Decisãodo impugnação interposta contra as cláusulas
editolicias, termos em que a presente dolernninação deve ser devidamente pubtccada no rol de
entrada da sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaà-CE o no sitio
aiotrõnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, dando conlredmenio aos passeeis
interessados. Maracanaú - CE em 18 de fevereiro de 2019. Janaina de Deus Pires Teixeira -

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abalara . Aviso de Licitação - Pregão
2019,02,18,1, O Pregoeiro Oficial do Município do Abaiara/CE. torna público, que era
realizando, na seda da Prefeitura, certame liclialório, na modalidade Pregão n'2019.02.10. 1.
tipo çcmoserccrai. cujo objeto é a aquisição de combststiveis destinados á frota de v'
pertencentes e focados de diversas Secretarias do Município de Abaiara/CE, cia
aspecificacçuies apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus Ressoe, coro rncobimonncc..
sirvei opos contendo as proposiauu comerciais eu docunrentaçãode habdilação marcado para o
rua ,i,, ag..nn 'rolo 4, no-rei Como Mataras infnrnnado,,s e eotreoa cio vrlilais na sede da CPL
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguarlbora -Aviso de Licitação. A Prefeitura
Municipal clx Jaguanbara-CE, por inferrnédlodoPregoeiro, tr.nna público que às 09:00 horas do
dia 01 de março de 2019, será realizado licitação na modalidade Pregão Presencial lá'
2019021401-PP, tipo monorpreço, para iocaçãode veículos para atender os necessidades das
- Secretaries de Educação e ir1fr9e2ttuturauMAmb.Agdcuttura do Município de Jaçjuâi'ibaraCE conforme dotalhamen)o ebtarnt9 de rferêqcia, írealizar sena selado lieutsçao localizado
na Av. Bezerra de Menores. 350 -ceniri>Jaguanbára - CE. O Editei e seus airosos encontramse á disposição dos interessados no endereço acima no horário de 07.30h ás 12:35h.
Jaguaribara -CE, 18 de fevereiro de 2019. Nlicliaergua Saldanha Bezerra -Pregoeiro.

- Pregão Presencial N 2019.02.13.1. A Pregoeira da Prefeitura do Município de Deputad
irapuan Pinheiro, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 07 cl
Março de 2019, ão 09:00tis, na Sede da Prefeitura, localizada á Avenida dos Três Poderes, 75
Centro, eslarli realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de jufgameril
Menor Preço por Loto, tombado sob o riu 2019 02.13.1 corno seguinte objeto: registro de preço
visando á aquisição de material de consuma (géneros alimorrilcios, expediente, lirflpezx
descartavam, copa e cozinha) e material permanente (computadores, eletrodomésticos
rnobiiiório), destinados a manutenção e funcuenamnientodo Cozinha Comunitária do Município à
Deputado Irapsuan Pinheiro, conforme Projeto Báslco/Temrrro de Referência em anexo ao edite
o qual encontra-se na Integra na Sede da Comissão da Licitação. no endereço sspracitadc
Fone: (0.88)3569-1218, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12.00h ou no sitx

edo do Ceará -- Prefeitura Municipal de Brejo Santo . Secretaria do Trabalho e
,envolvimento Social - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial N'. PP18,001/2019-STDS. Objeto: aquisição de géneros alimenticios. material do limpeza e
.eiszação. material de expedIente, material descartável, suprimentos de informática e outros
leriais de consumo, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e
tenvolvanento Social deste Municiplo. conforme Termo da Referência. Tipo: Menor Preço
Lote O Pregoeiro Oficial da PMBS Comunica aos interessados que no dia 0/de março de
9,a pariirdas OSh:OOm (horánotocat). na salada CPL, situada na Rua lodo Matias Sampaio,
234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes conferido as 'propostas de
çoa' e as 'documentações do habilitação' dos interessados. Maiores informações ou
uiuição do edital no endereço acima e/os através do torre (88) 3531-1042. das 08h:OOm às
i:OOrn e/ou ainda pelo endereço elatrõnico: wvauarce.ce.gov.br . Értton George Salas

Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria de Desenvolvimento
Agrário - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial W. PP02.18.00212010- SEAGRI. Objeto: aquisiçêode equipemenlosagricolas do tipo retroescavadeira, trator agrícola e
roçadeira articulada, para atender asnecesnuidades da Secretaria de OnsenveivimentoAgrério do
Município de Brejo Santo-CE, conforme Termo de Referência. Tipo: Menor Preço por liam. O
Pregoeiro Oficial da PMBS comunica aos interessados que rio dia 08 de março do 2019, às
08ti:00m na sala da CPI.. situada na Rua José Metias Sampaio. lá'. 234. Centro, Brejo Santo,
Ceará, estará recebendo os envelopes contendo as 'propostas de preÇos' ana 'documentações
de habilitação' dos interessados. Maiores informações ou ariulslção do edital no endereço acima
e/ou através do forre 188j 3531.1042. das Oflhi:OOm ão 12h:00rn ou ainda pelo endereço
cielrõnico: www.tce.Ce.gevbr. Érlton Geerge Safes Bernardo- Pregoeiro Oficial da PMBS.
o de Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrreglão de Russas - Aviso da
entação de Contrarrazões. Modalidade: Pregão Presencial o.' PP-0125012011.
IR. Objete: aquisição de medicamentos material médico-l -nospilatan, material odontológico ir
materiais de consumo, destinados ao atendimento das necessidades da Policlínica Dr. José
Santiago e do Centro da Especialidades Odontslógicas.CEO, de responsabilidade dc,
urcio Público de Saúde da Microrregide de Russas - CPSMR. A Comissão de Pregão
rica aos Interessados que a empresa Scienlil'nc Comércio e Importação LIDA, inscrita corvo
n' 07 207.97010001 -01, interpõs recurso da decisão da Comissão referente ao Lote XI do
te supracitado, e que fica aberto prazo para a apresentação das conirarrazules ser
mudada a cláusula 6.8 do edital. O recursos encontram-se no silo: www.lce.co .gevbr
rsinforrnações alravésdo feno (88)3411 -0797das 08:00 às 100horas. À Comissão.
Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de Chaval - Aviso de Resultado do Laudo das
Amostras e Prosseguimento do Pregão Presencial 94' 09.00112019 - P1'. O Pregoeiro do
Município de C11SVSUCE toma público para contieclnlerito dos interessados o P- 'tItado do
Julgamento das Amostras do Pregão Presencial lá' 09.00112019 - PP que feri objeto:
,ué fim de
aquisição de géneros alimentícios destinados a preparação da merenda eco,.
atender usa necessidades da Secretaria Municipal do Educação. Cultura o Desporto, junto as

tado do Ceará - Câmara Munpafle São Gonçalo do Amarante -Avisado Resultado de
.ltoçâo - Pregão Presencial 14' 005/2019.PP, A Câmara Municipal de São Gonçalo do
Laneiro, por meio do Pregoeiro, torna público aos interessadas o Resultado da Licitação
dalidada Pregão Presenciai n-005/2019-PP: tipo: Menor Preço, objeto: aquisição de material
erpediento ijotppza p hug en zaçao gúnorcrs alimentícios e copa e cozinha destinados se
documento ,d6Podér Legislativo Municipal de São Gonçalo do Anroran)e.. Ecij4i
icedoras FIbõ Comgircio e Serviços LTDA ME. Valor. R$ 96.263,29 São
carecIa. 15 de FevereIro de 2019. tsaac Gemes Samoato-Preaoelro,
-.
- .

• 006119-TP. Como objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de sei
reforma, ampliação e adaptação da sede da Câmara Municipal de Harmonia. Menor
bortura dos envelopes de habilitação e propostas escritas: dia 07 de março de 2019, a
os 08:20min. Local da audiência pública: Sota de Licitação da Câmara Municipal de Hori
Av fludes Xlrnenes. 123, Centro, de segunda á sexta das 08h00min ás 13h00mrnln. Ti
arroto Rosa Gadelha. 18 de fevereiro de 2019.
Estado do Ceará. Câmara Municipal de Granja. Torna público que estará realizando nodi,
de março, de 2019, ás 1 lindO. Processo Preg ã o Presencial ti' 2019.02.12.02, cujo objeto
contratação prestação da serviços de filmagem, fotografia aérea assessoria de imprensa jc
a Câmara Municipal de Granja. Maiores informações junto e Câmara Municipal de Ora
Granja(CE). 18 de Fevereiro de 2019, David Saldenhe Fonterrele - Pregoeiro.
Estado do Coarã- Câmara Municipal de Granja. Torna público que estará realizando nodia3l
de março de 2019, ás 08h30. Processo Pregão Presencial n' 2019.02.1 201. cujo objelo
contratação para prestação do serviços lócnicos especializados de controle intemo na Cãm
Municlal de Granja. Maiores informações junto a Câmara Municipal de Granja. Granja(CE).
de Fevereiro de2019, David Saldanha Fontanela- Pregoeiro.
istado do Ceará - Câmara Municipal de Barbalha -Aviso de Julgamento - Tomada
'raças n 2019.01.28.1, O Previdente da Comissão Permanente de Liciração da Cãm
lunicipal de Barbol fla/CE. ind uso etc suas atribuições legais, lema público, pana conhecume
os interessados, que tora concluído o julgamento final, referente ao Processo Licifatório
iodalídade Tomada de Preços n' 2019.0128.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada -Piei
Serviços Administrativos a cia Contabilidade LTDA ME, por cumprimento integral
eigtindlas do Edilai Convocatória Empresa Vencedora: Plenas. Serviços Puttminislrathnos e
onfabilidade LtDA- ME. como valor global de R$ 69.600.00 (sessenta e nove mil neiscen
vais). Maiores informaç6es na sede da Câmara Municipal, silo ris Rua Saia de Setembro. n'
Centro - BarbalhelCE. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-33
larbalha/CE. 18 de Fevereiro do 2019. Saiviano dos Santos Dantes - Presidente

cai000uuL,eara.rre,n.wra renuiniucper ira odrueirie - flVibU (eu i_iuu(drjdU - rrcuou

2019.02.18.1.0 Pregoeiro Oficial do Município de Barbalha. Estado do Cearri, no uso de si
atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que estará realizarei
na sede de Prefeitura, certame licutatório, na modalidade Pregão n' 2019.02.18.1. do 1
Presencial, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na confecção de mate
gráfico destinado ao alerrdenerrlo das necessidades de diversos Secretarias pertencentes
Municlpiodeilarbalha/CE. conformo especificações apresentadas junto ao Edital Convocal
o seus anexos, com receb,ninenlun dos envelopes cantando as propostas comerciais
documentação de habilitação marcado para o dia 07 de março de 2019, ás 09:00 horas. Maio
informações e entrega do editais, na s e de da Comissão Permanente de Licitação, silo no(s)
Domingos S'Miranda, ri' 7 IS - lei. J. dos lido - Aba da Alegria, BarbalhalCE, no horário
39.00 ás 15:00 horas, tnfonsnzçôes poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-24I
Barbatha/CE. 18 de fevereiro de 2019. Raimundo Emanoel Bastos de Calda, Nevøt

roças e dos Documentos de Habilitação Referente ao Pregão Presencial N' 201 9.01.09.011 g
Ibjolo: aquisição de géneros atimeruiJçtonu, vão perecíveis, pereciveis e hortifrúli, deslinado
rerenda escutar, durante o exercício financeiro de 2019, sob a responsabilidade da Secretarta,
ducação do Municipio deAssarni. Empresas Vencedoras: Josatá Sobral Filgueira - ME. CNPJi'
6.218.905(0001-19- vencedora dos lotes n'01. ti* 02 e n'03ccmn propostas de preços nos veioP
e R$ 202.640.00 (duzentos e dois mil seiscentos e quarenta reais): P5 146.390,00 (emito fi
oarvnlu e seis mil trezentos a nnventa reais) e R$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatuoceslo
mais), respectieanuenle. E a Empresa Verde Vale Comércio e Serviços EIRELI, CNPJ .e/
0.673.01210001-30. vencedora do leio 04, cosi proposta de preços no vaiem global de RI
1 900.00(sessenla e um mil e novecentos reais) Examinados os documentos tomam declaradas
abililadase vencedoras do certame. Ficam abertosos prazosrecursaisprevistes noart. 109, inciso
allneasa' o 'b'daLei Foderatn 8.608193e suasalleraçõesposleriores. Prefeitura Municipal de
ssarólCe.29 dejaneirode 2019. Francisco das Chegas Pereira da Silva-Pregoeiro.
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