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garnanto Final - Tomada dai
Preços n 2018.11.08.1. A CPI. da Prefeitura Municipal de JardinóCE, toma público. que fora
concluído o julgamento referente á rase do proposta de preços do Certame Licitatário na
modalidade Tourada de Preços 0v 201811 08.1. sondo a seguinte: Empresa Vencedora: Drena
Construções E Locações EiraS -Me, com proposta no valor global de R$ 1.234.334.91 (hum milhão
duzentos o trinta e quatro mil trezentos e Sinta a quatro reais a noventa e uru centavos). Empresas
com propostas desdassiticadas .. Albino Edgar Fernandes, Retiro - ME por doscumpiir ou itens
e.,--. r.t - '; rr;:ct,:;jj..c..;. iL. Lh.Ii,- L_' I.LU..jikiUj, LUAiJIipIøÚlbUIIbwIiluS
EtRELI - ME por deaçurnprlr o irem 4.2.2 do Edital Coavocatõrio: Construtora Nova Liderança
Eventos e SERV. LTflApordescurnpero irem 4.2.2 do Edrrrl Convocatória (apresentou Oiçam ent9
noumplulo): Construtora Serra Negra EtRELI por descumprrr o cem 42.2 do Edital Corrvocaródb:
Nordeste Construcoes a tn(raeslrutura LIDA por duscuniprir o tem 4.2.2 do Editei Convocatórlo(a
mesma apresentou sue proposta core valor superior ao orçamento da Prefeitura): Realize
Construtora e Imobiliarla LIDA - ME apresentou valores divergentes no orçamento entre as
planilhas de resumo deobra, orçamento detalhado e cronograirra fisico-írranceho; Teres Soluções
em irriovein EIRELI - ME por doscunrrxir o riem 4.2.2 do Edital Convocatório: Apupe Serviços
ErRELI - ME por descumprir os itens 4.2.2 e 4.6 do Edital Convocatória (apresentou orçamento
rricomplelot; Construtora Panorama LIDA - ME apresentou valores divergentes no orçamento e na
surra proposta e apresentou seu orçamento direcionado para e 'Cnnriptnnlnntaçán da conutruçáo
do Centro Administrativo do Municipio de MaurO7; Rotos Construtora LiDA- ME por descompflr o
tem 4.2 2 cio Edital Corwcrcarórioe José Erinaldo Oliveira Costa - ME pordeocumprS' oiteni 4.2.2 e
0.6 do Editar Coirvocatõdo (apresentou orçamento rrcornprnlo). Destacou-se que a empresa
PBRAV Constru. Serviços Esmoles e Locações ERl apresentou no interior do seu envelope de
proposta 11v preços apenas papeis em branco. Maiores informações na sede da Comissão de
Licitação, sito ira Rua LeonetAJerrcar, n°347. Centro - JardurnlCE, ou pelo telefone (88) 3555-1172,
rio horário de 08:00 às 12.00 he. JardlnrlCE, 22 de Novembro de 2018. Alberto Pinheiro Torres
Meto- PrestdenledaCPL
ao L.uard-rrurauiUia murricipai au oa,uauu.a - nvrsuuuJu.uarurrnau - rruqao
19.02.07.1. O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município (Ia Borbulha, Estado do Ceará, no uso
is atribuições legais. torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu
lamento final do Processo Licitolõrio modalidade Pregão 0 2019.02.07.1 sendo o seguint
itante.(s) Vencedor(es) -Drcrgafonte LIDA, vencedor(a) juritoaototaõl comproposta final
rw global de P5 liii 900.00 (conto o oitenta curo mil ri novecentos reais); lasnrirro Sueii
corra, vencedor(a)junto ao lo(e04 camproposr.a ltrrat no votorgtobatde R$ 180.000,00(cen
itonte mil mais): Ml' - Comércio do Produtos Módicos LTDA. vencedor(a) (sinto aos lotes 02
com proposta final no setor global da R$ 1.280.00000 (hum milhão duzentos e oitenta a
is) e Panorama Corri, de Prod. Méd. e Farmacou(icos LTDA. vencedor(a) junto aos lotes O
07.08 e 09 com proposta final no valor global de R$ 1.568.800.00 (hunri milhão quinhentos
mania e oito mito oitocentos reais). As empresas vencedoras foram declaradas Habilitará
• csrn.pdmarrito rniegrat às exigèncias do Edital Convocatório. Maiores informações na sei:
Comissão Permanente de Licitação, Silo no(a)Av, Domingos S. Miranda. n ° 715- Lot. J. rir
- Alto do Alegria, BarbalhalCE, no horário do 09:00 às 15:00 horas ou poro totefone (8
32-2459. Barttatha!CE, 21 de fevereiro de 2019. Raimundo Emanoet Bastes de Calda
Iduo

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal da Jeguanlbera - Aviso do Licitação. A Prefeitura
Municipal de Jaguaribara-CE, por mtermódio do Pregoeiro, toma público que às 09:00 horas do
dia 12 de março de 2019. será realizado licitação ria modalidade Pregão Presencial N °
2019022101-PP, tipo menor preço, para Aquisiçio de Leite em Pó para Merenda Escolar dos
Alunos da Rede Pública de Ensino do Mueicipio de Jaguanibara-CE, ccxrlumre delaliarrroolo rio
termo de referência, a roalizar-so na nata de licitação da Prefeitura, localizado no As. Bezerra de
Menezes, 350- Centro-Jsguarlbara -CE. O Edital e teus anexos encontram-se á disposição dos
interessados no endereço acirtra rio horário de 07:30h às 13:301,. Jaguartbara-CE, 22 de

udo do Ceará - Prefeitura Municipal do lblaplria - C.P.L. - Aviso de Licitação talldada: Pregão; Forma: Presencial W. 2019.02.20.03- Tipo Menor Preço. O Município
Ibuapino, através de sou Pregoeiro designado e Equipe de Apoio, torna público para
hecimento dos inlaressados, que no dia 13 de março de 2019 ás 08:00 h, dará inicio as
gao Presencial supracitado, que tem como objetivo a seleção de proposta mais vantajosa
o: Serviços ido Hospedagem. Transporia e Encaminhamento de Pacientes reconhecldamonte
roles do Munictpio de Ibiapirra, pura atendimento junto aos Hospitais de Cidade de
latoza/CE. conforme Termo de Referência. Os interessados poderão adquirira editora seus
'uns, no endureço: Paço Muniarpal- Rua Deputado Fernando Mato. s/o, Centro, IbiopinslCE.
horário de rvrpodionte das OithOOmin ás 12h00min o das 14la00min ris 17tr00min e obter
riais informações, através do fone' (88)3653-1125. tbtspina - CE, 25 do fevereiro de 2019.
6 Márcio Rocha Linhares -Pregoeiro.
udo do Ceará - Câmara Municipal de Itapipoca - Aviso de Interposição de Recurso nada de Preços N 2019.01.22.04.TP.CMI. A Comissão Permanente de Licitação torne
lico que foi interposto recurso contra o julgamento dos documentos de habilitação pela
ante 112 Conlrcrladoria Govrsrnrriar.rntat ElfIRiLI - ML. As razões recumsaisestáo á disposição
Interessados para consulta, das 08:001. ás 12:00h na Sede da Comissão de ilrilrrcão
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará.AComisnao de Ltcitacáocomunica
aos interessados que devido a talha de impressão no anexo -A do Pregão Prrrsenclt n°0412019SEAG. cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção a reparos na frete da veículos
municipais, fica Adiada a abertura de 08.03.2019, as 09:00hs para 13 de março de 2019, às
09:0055 as alterações estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação
nos uitea: manldpioa.tce.ce.gov.br/tcltacoes, .vicosa.ce.gov.brfliatacoes e no horário do
09.00 ás 12:00h a das 14:00h /is 17:00hs, na Rua José Siqueira, n ° 396, Centro. Viçosa do
CrnrMCll, cm 22 de fevereiro de 2C12.

20190221351-000 - Pregão Presencial N° 03120194'P-SESA. Objeto: regIstro ria preços para
evientuatse futuras contratações da prestação de sorviçostécrricos auromolrros especializado ria
manutenção preventiva e corretiva de serviços mecânico em gerar dos veículos pertencentes a
Prefeitura Municipal de Varjota. Valor Global de R$ 85.161.00 (Oitenta e cinco rrril e conto e
sessenta a um reais). Dotação orçamentada: FUNDEB 40% Infantil.: 0603.12.365.0331.2.031;
FUNDES 40% Fundamental,: 0603.12.361.03312029; Sec. Saúdo.: 0701.10.122.0137.2.035:
PSV.: 0702.30.301.0271.2.037; Hosp: 01.02.10.302.0276.2.042: GO.: 0802.08.244.0237.2.055
100/SUAS.: 0802.08.244.0237.2.057: C.Tu(etar.: 0801.08.122.0231.2.049: Agri.:
0901.20.605.0567.2.065: Sep. Púb.: 1701.00.182.0101.2.079 Elementos de Despesas:
33.90.39.0003.90.39.00: Fonte de Recurso: Próprios. Signatários: Município de Virrjota - CE Secretaria de Saúde: representada pelo Ordenador de Despesa e Gestor da ata o Sr, Anlanino
Marlins Forneira Neto e de outro lado e empresa: Jocelio Rocingrien Garbosa - ME, CNPJ N °
13.085.05310001 -02, representada pelo Sr, Jocélio Rodrigues Garbosa, vencedora dos tolas 01 a
10. somando ovator lotar de 105 85.381,00 (Oitenta e cinco mil o cento e sessenta e um reais. Data
da Atado RegisIro de Preços: 21 de fevereirode 2019.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A
Pregoeira Municipal comunica aos Interessados que no próximo dia 14 de março rIa 2019, ás
09:00h. estará abrindo tidtação na modalidade Pregão Presencial n° 0312019-SESA, cujo
objeto é a aquisição de medicamentos. O edital estará á disposição dos Interessados nos dias
úteis após esta publicação nos cites: www.tcm.ce.gov.br/tec-municipios .
www.vlcosa.ce.gov.br/licllacoes erro horário de 08:00 ás 12.00h e de 14:00h ás 17:OOhs, na Rua
José Siqueira, n`396. Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 22 do fevereiro ri. 2019.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota -Aviso ri. Ltcttaçáo.A Secretaria de Saúde
do Municipiode Varjota-CE comunica aos Interessados que estará recebendo até ás 09.00h do dia
12 de março de 2039, na sala de reuniões da Comissão do Licitação, sito á R. Fca. Rodrigues de
Farias. 456, Centro, Cop. 62.265-000. Varjota.CE, a proposta de preços e documentação de
habilitação para o Pregão Presencial rr° 0512019-PP-SESA cujo objolo é a aquisição de oxigénio
para atender ás necessidades da Secretaria do Saúde do Município deVaqota-CE O edital podará
ser obtido junta à Comissão da Licitação, no endereço supracitado nos dias úteis, das 8:00h às
14:001,. Varjota-CE, 22 de fevereiro de 2019. Francisco FaIb Lira Lopes -Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tamboril - Aviso de Licitação - Modalidade Pregão Presencial. A Secretaria de Educação do Município de Tambonit-CE comunica aos
interessados que será dada continuidade ao certame, no próximo dia 26 de Fevereiro do 2019, és
OflhiOOnrio, nado reuniões da Comissão do Licitação, oito á Rua Germlniano Rodrigues de
Farias, S/N, Bairro: São Pedro. Tamboril-Ceará, para a continuação da fase de lances neitraio e
término de análise dos documentos de habilitação para o Pregão Presencial n° 00112019 cujo
objeto é e aquisição de géneros alimentícios para o Programa Nacional de Merenda Escolar do
Município de Tamboril- CE, pare o exerciciode 2039. Tamboril-CE, 22 rie fevereiro de 2019.
AntonIa de Maria Madeiro PolcaPregoeira.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante -Aviso de Licitação
Modal Idade: Pregão Presencial - Tipo: Menor Preço por Item - Edital N ° 2019.01.21.00IP.
Objeto da Licitação: registro de preços para rotura e eventual contratação do empresa
especializada em locação de equipamentos médico hospitalar, destinado a atender as
necessidades da Secretaria do Saúde do Município de São Gonçalo doAmxrente-CE, conforme
especlticuçõen em anexo. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal do São Gonçalo do Anaaranta
comunicá aos Interessados que no dia 13 de Março de 2019 ás 10:00h (dez horas). nasaladas
sessões da Prefeitura, localizada a Rua Isole Alcântara, 120, Centro, estará recebendo
Envelopes de Proposta Comercial A e Habilitação 8 para o objeto acima citado. Os
interessados poderão ter e obter o lesto Integral do edital no Pago da Prefeitura Municipal, a
partir da publicação deste aviso, no horário do expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores
informações poderão ser obtidas através do Fone 85 - 3315 4205. São Gonçalo do
AmarantefcE,22de Fevereiro de20lg-O Pregoeiro.
Estado do Ceará -PrefeItura Municipal de São Gonçalo do Amarante -Aviso do Resultado
do Julgamento das Propostas. A Comissão do Licitação torna público o Resultado do
Julgamento das Propostas de preços da Concomréncia Público N" 2018.11.12.001. Objeto:
registro de preços visando futura e eventual aquisição de gêneros atimenlicios. destinados a

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas - Aviso de Chamada Pública .1
Modalidade: Chamada Pública N.° CP-001120194íEFIN. Objeto: Cmedenciamento de
nttlituições tirramiceiras interessadas em conceder empréstimo pessoal alou refinanciamento de
nvnprOslimos aos servidores ativos da administração il'eela. autárquica e fundacional do poderl
xaocutivo, deste Manicipio, com consignação em tolha do pagamento. A Secretária de Finanças
samunica aos interessados que terão deapmesen rir documentação para cadastramento até ndia
Uv i lsiIÇm) de dxlvi ole au l,l.ui) laxds, na sala da Comissão de Licitação, com sede à Rua
adro Raul Veiru, n ° 613. Motores informações através do fone (88341 184.14) das 08:00/is 12:00
noras. Maria Adriana Gari calvas Teixeira Oliveira - Soe retúnlasfe Financas,
-lado do Coará - Prefeitura MunIcIpal de Pedra Branca -Aviso de Licitação. Tomada de
tços 14° 00212019/TP, A Comissão de Licitação da Prefeilura do Município de Pedra Branca- toma público pana conhecimento dos Interessados que no dia 12 de Março de 2019. às
:00 ttoras, no Setor de Licitação da Prefeitura. localizada á Rua Furtunsto Silva, sln. Centro.
dma Branca/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, tombado sobe
002/2019/TP, corno seguinte objeta: Contratação do empresa especializada na Prestação
Serviços do Assirssona Jurídica, compreendendo a elaboração de defesas e
ampanhamenta atestas, nas demandas judiciais cm favor do Município, como também
iessona no processo legislativo come elaboração dos projetas de Lei e Decretos do iniciativa
poder Executivo Municipal. O qual encontra-sena integre no Setor da Corméssão Permanente
Licitação, no endereço acima citado, fone: 0,88-3515.2444. rio horário de 0800h ás 12:00h e
5 14:00h às 17:005 e no site do TCE httpsJ/www.tce.ce.gov.br/ Refluas Cláudio Oodó
tsldente da CPL.
do do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso de Licitação - Preç
nclaI N° 001 l2019/PP. A Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Po
o-CE - tonta público, pare conhecimento dos interessados que no dia 11 de Março
ás 08:00 horas, no Setordo Liataçãoda Prefeitura, localizada á Rua Furlunalo Silva. r
o, Pedra BrancalCE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presenc
ado sob o N ° 001120191PP, com o seguinte objeto: Fomnr:imnenfo de GênerosAtimenllc
a Merenda Escolar, mim entrega parcelada visando atender solicitação da Secreta
apai de Educação do Município de Pedra BrancaCE, que objetiva cumprir o Programa
rotação Escolar, conforme especiticaçiles caris tantas sacIe instrumento. enfaticamente
o de Referôncia, agregado a este Edital como Anosa 1. para o exercício de 2019. O q
atira-se na Integra no Setor da Comissão Permnarrenle de Licitação, no endereço aol
1, fone: 0.88-3515.2444, no horário de 06:00h às 1200h e das 14:00tri ás 17:0011 ano'
E hlips.i/envw.tce.ce.qov.br/. RennanCláudlo Dado .-Preaoelro.
taoo ao ceara - Prefeitura Municipal da Parira Branca - Extrato do Instrumentc
nlratuat, A Secretaria do Trabalho e Asslstãncia Social do Município de Pedra Branca torras
rico o Estrato do Instrumento Contratual resultante do Pregão Presencia[ N. ° 009/2017.
TAS. Unidade Administrativa: Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Dolaçãc
amenlâria: 0601.08.244.0402.2.032, Elemento de Despesa. 33.90.39.00. Objeto: registrc
preços para futuros e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de
viços de lanches e refeições. destinados a atender as necessidades cia Casado Apoio era
talota do Município de Pedra Branca-Ce, junto a Secretariado Trabalho eAsslstáncla Social
Município de Pedra Bronca-CE. Vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2019.
ritratado: Antonia Maria Paiva de Farras-ME. Assina pelo Contratado: Ludo tvo Fadas de
ncar. Assina pelo Contratante: Magnólia Pinheiro Holanda. Valor Global: RS 233.280.00
Centos e Trinta e Trás Mil. Duzentos e Oitenta Reais). Pedra Branca/CE, 02 de Janeiro de
9. SebasthãoAlves DeMesqulta Filho -Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Município da Paraipuba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrónico W.
011.2019 - SRP, O Pregoeiro do Municipio do Pamsipaba/CE, torna público para conhecimentol
dos interessados a abertura do Pregão Elelránico N ° . 011.2019 - SRP, cujo objeto é a seleção
do melhor proposto para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de veículos
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Paraipaba/CE (com
Cotas para MEIEPP). Inicio do acolhimento das propostas'de preços: 26102/2019 ás 14h0Omln.
Data de abertura das propostas do pregam 13/0312019 As OOhOOmln. Sessão de disputa de
lances: 13103/2019 às09tr00rmrirr. Para efeito desta licitação deverá ser levado
o horário oficial de Brasília. OediltrI e-seus anexos encentrani-se dispontveis
ele
wow.bbninnt.corn,br. ParalpabaiCE, 22 do Fevereiro de 2019. Anderao
liva

Estado do Ceará - MunIciplo da Paralpaba - Aviso de Licitação 009.2019 - SRP O Pregoeiro do Município de Parispaba/CE, torna "Q Pa FM
dos interessados a abertura cIo Pregão Eletrônica, NO. 009.2019 - E
ar'
j o ôe
melh or proposta para registro de preços visando futuras e eventuais
i
elétrico e matvnaf permanente destinados à manutenção da iluminação pu
alt

