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Estado do Ceará - Câmara Municipal de Ararendá - Aviso de Licitação — Tomada de Preços N° 00112019-CMA. O Presidente da CPL da C
Municipal de Ararendá torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Tomada de Preços n° 00l/2019-CMA, se
pública marcada para o dia 12.03.2019 às 09h30min, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria técnica e planejamento em Gestão Administrati
Financeira e Patrimonial junto à CJrnara Municipal de Ararendá-Ce. O Edital poderá ser adquirido no site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes ei
ou na sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua Francisco Mourão Lima, n° 520, Centro, Ararendá-Ce, nos dias úteis, das OShOOmin às 1 2hoomin.
Ararendá-Ce, 25 de Fevereiro de 2019. José Santana de Sousa - Presidente da CPL.
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*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Poranga - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 00112019-CM1`. O Presidente da CPI, da Câmara
Municipal de Poranga toma público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Tomada de Preços n° 00112019-CMP, sessão
pública marcada para o dia 12.03.2019 às 1 4h30min, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa no planejamento,
orientação e acompanhamento dos procedimentos de contratação junto à Câmara Municipal de Poranga-Ce. O Edital poderá ser adquirido no site http://
municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes e/ou na sala da Comissão de Licitação, localizada à Av. Dr. Epitácio de Pinho, s/n°, Bairro Eufrasino Neto, Poranga-Ce,
nos dias úteis, das 08h00min às 12l00min. Poranga - Ce, 25 de fevereiro de 2019. Raul Henrique Beserra Meio - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro,
toma público que às 09:00 horas do dia 12 de março de 2019, será realizado licitação na modalidade Pregão Presencial N° 2019022101-PP, tipo menor
preço, para Aquisição de Leite em Pó para Merenda Escolar dos Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Jaguaribara-CE, conforme detalhamento
no termo de referência, a realizar-se na sala de licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 - Centro- Jaguaribara - CE. O Edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima no horário de 07:30h às 13:30h. Jaguaribara-CE, 22 de fevereiro de 2019.
Nilcibergue Saldanha Bezerra - Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Secretaria do Desenvolvimento Urbano, lnfraestrutra e Obras - Termo de Homologação
- Tomada de Preços N° 1708.0112018. Objeto: pavimentação em pedra tosca no Sítio Bonfim do Município de Alcântaras/CE, conforme projeto básico.
Vencedor: MP Timbó Construções-ME, pelo valor global de R$ 135.653,28 (Cento e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e oito
centavos). Conforme Proposta Anexado aos Autos. Homologo a Licitação na forma da Lei n° 8666193. Alcântaras - CE, 06 de Novembro de 2018.
Edmilson Bezerra Arruda - Ordnador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes.

*** *** ***
,

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A CPI, toma público que está disponível na saia de licitações a Rua do Cruzeiro, 244,
Centro, e sites: www.independencia.ce.gov.br e www.tcm.ce.gov.br/licitacoesio Edital de Tomada de Preços n° GM-TP001119, cujo objeto é: serviços de
agenciamento de notícias através de rádios, portal de notícias, blogs e jornal impresso, destacando ações, programas, informes, noticias e atividades de
diversas Secretarias do município de Independência/CE. Data de Realização: 14.03.2019 às 09:00 horas. Independência/CE, 25.02.2019. Juliana Loiola
Barros - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - Aviso de Pregão Presencial N° 0312019-FMS. A Prefeitura Municipal de Santa Quitéria
comunica aos interessados que estará recebendo até às 09h00min do dia 11/03/2019, na sala da Comissão de Licitação, sito à Rua Profa. Ernestina Catunda,
50, Piracicaba, as propostas de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial n° 0312019-FMS, cujo objeto é o registro de Preços para futura
e eventual aquisição de material medico hospitalar, odontológico e material para raios-x. O edital poderá ser obtido no endereço supracitado nos dias úteis,
das 8h00 às 12h00, e no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Santa Quitéria-CE, 21 de fevereiro de 2019. Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Russas — Aviso de Edital de Tomada de Preço n°. 00412019-TP - Menor Preço. Objeto: prestação de serviços
com divulgação das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e itinerantes, além das ações dos parlamentares da Câmara Municipal de Russas em rádio,
sites, blogs e programadora de canal a cabo local. Recebimento da habilitação e propostas escritas: dia 15 de março de 2019, às 10:30hs. Local da audiência
pública: Sala de Licitação da - AV. Dom Lírio, 831, altos, Centro. Informações: fone (88)- 3411-8131 - de segunda a sexta das 08:00 às 12:00h. 25 de
fevereiro de 2019. Cicera Wenida de Moura Lopes - Presidenta.

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Marco - Aviso de Pregão Presencial a° 00212019. A Câmara de Marco torna público aos interessados o
adiamento para Credenciamento e Recebimento das Propostas Escritas dia 2610212019, às 9h30min para o dia 1210312019, às 9h30min cujo objeto é o
licenciamento e concessão de direitos de uso de um conjunto de sistemas informatizados, com os módulos de Contabilidade Pública, Licitação, Patrimônio,
Tesouraria Online, Almoxarifado e Sistema para Publicação e Hospedagem de dados visando atender as Leis n° 12.52712011 e 13112009 de interesse da
Câmara Municipal de Marco, em lace de modificações no Termo de Referência do Edital. Marco/CE, 21 de fevereiro de 2019. A Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Morada Nova - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços N.° TP-001/2019 - CMMN. Objeto:
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de interesse da Câmara Municipal de Morada Nova/CE, de acordo com o
projeto básico constante do Anexo 1 do Edital. Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que no dia 13 de março de
2019. às 08 horas, na Câmara Municipal de Morada Nova, na sala da Comissão de Licitação, situada à Av. Manoel Castro, n° 764, Centro, Morada Nova.
Ceará, estará recebendo os envelopes de proposta de preços e habilitação. À Comissão.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 19.20.05/PP. O Município de São Luís do
Curu, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, toma público aos interessados, que no dia 12 de Março de 2019, às 9:00h, estará realizando licitação
na Modalidade Pregão Presencial. tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de internet com fibra ótica para atender
as necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura de São Luis do Curu. Referido Edital poderá ser adquirido pelo portal: www.tcc.ce.gov.br/
municípios. São Luis do Curu-CE, 22 de Fevereiro de 2019.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que devido a falha de impressão no
anexo 1-A do Pregão Presencial n 0412019-SEAG, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e reparos na frota de veículos municipais, fica
Adiada a abertura de 08.03.2019, as 09:00hs para 13 de março de 2019, às 09:00hs as alterações estarão á disposição dos interessados nos dias úteis após
esta publicação nos sites: municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na
Rua José Siqueira, no 396, Centro, Viçosa do Ceará/CE, em 22 de fevereiro de 2019.
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*** *** ***

f' Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação do SAAE de Jaguaribe,

localizada na Rua 07 de Setembro, 440, Centro, torna público o Pregão Presencial N°02.21.001/2019, cujo objeto é a aquisição de peças de veículos tipo
motocicletas, bem como contratação na prestação de serviços de manutenção das mesmas, para atender as necessidades do SAAE de Jaguaribe-CE. Que se
realizará no dia 1210312019, às 0S:30h. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente
ao público ou no site: saae.jaguaribe.cc.gov.br. Jaguaribe-CE, 25 de fevereiro de 2019. Maria Ozilene Moreira Alves - Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N°2019.02.15.002. Objeto: Contratação de empresas
para prestação de Serviço de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Morrinhos/CE, que se realizará no dia 12 de Março de 2019
(12/03/2019), às 09:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. Fernando França
Silveira - Pregoeiro.
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