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Estado do Ceaca - Profodtira Municipal de Potongi. O Presidente da Camiss4o do liotaçan do
Mun.c.pio ciePotenqi. cornursa aios irAe<emidos que co póemoda 12de Junhode 2019. .hsOg:OOrr.
estará dando continuidade a licitação na nxodaldaiJ Conoto a' Ot&2019-SECULT cujo objeto d a
cronlrataç4O de empresa paca cmstruçkso. rWormase an'áisçOode Unidades Espoitivas da Prolcatura
Mui*pal do Polengi- CE. sob a responsabilidade da Secretaria de Cullura Espoile e Juventude do
Município de Potangí.CE. O odulol completo estará a disposiç.lo dos a'lnressados nos dia úteis após
oslo publicação no horário do 0800di ás 1 2.00h, no endereço da Prefeitura a Rua Jocri Edinlson
Roctra Ci 135 Bairro- Centro -Pottsnqi - Cmva.s no sile:w-arrr ice co gos eiiunicipO/. PotengiCE. 07 de Junho de 2019. Petrus Barbosa de Lima - Prissideile de Comls4o de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇAI.O DO AMARANTE -CE
Torna público que requereu ã Secretaria Municipal de Meio Ambiente o Urbanismo
de São GonçatodoAniaranle - CE - SEMURD a Licença Prévia para construção da
Rui/ovos de Cai/orno leste ligando as Rodovias CE 423 e CE 065 no Muriicipio de
São GonçaiodcaAmararide. Foi determinadoo curnpnmentodas exigências contidas

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aqutraz - Secretaria de Educação - Tomada de
Preços ti' 2019.03.12.001. A Presidente da Comissão da Licitação do Municlpioelo Aquir.'tz torna
'pulIcc) o resultado, tio ser-Sarne acima coar objeto: contralaçãO de empresa para atestação e
rtkrrntj de diser54s Unidades Escolares Após as análises, foram declaradas vencedoras as
es.'iS: lolc 1, Crerei X Suslentabudade e Instilações Elittricos LTD'S ME. Classificada como
vIor de R$ 107.140,80 (cento e sele mil, conto e quarenta reais e oitenta centavos); Lote ti a
empresa classificadas vencedora Noves Construções, com ovalorde R$ 113,108,46 (conto e treze
irti, (;rsrllia e oito reais e quarenta e seis centavos); no lote til, o vencedor Concórdia Construções
LEOA, como setor de R$ 308.331,86( trezentos e oito nu, trezentos e trinta o sutis reais e oitenta o
seis centavos), Lote IV empresa Novex Construções LIDA. como valor do RS f-t.895,35(setenta
e quatro mil, oltoceirose noventa e cio icoreais eu ii ,.Ia ecincocentavos); Lote a empresa Green X
Susterlatsidtiie e Instalações EIétricasLTOA'ME, como valor de R$208.521.55 (duzentos e oito ,
orilil, quinhentos e vinte e ur'rireais e cinquenta e cinco centavos); lote VI, a empresa Green X:
S',isteiit,ubibdart,t o trlstataçoad Elétricas LiDA-ME, como valor de R$ 90.5,33,82 (noventa mil.,
qui'd'eetose irinta is lrès mais e oitenta edois centavos). Fica aberloo pnazorecurrsat, com fuicrono;
.1. 104 1. b. Maiores inlirmaçuSes serão obtidas junto á Comissão de O8ls00nirrr És 1 2t00ntin. ata
disliOnivitl rio vil asiw tce.ce.qov te. Aquiraz. CE, 07106/2019 - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Assaró -Aviso de Licitação - Tomada do Preço
R' 2019.06.03.01, A Presidente Oficial torna psibuico para conhecimento dos interessados que
no dia 25 de Junho de 2019. as 091i, na sede da Comissão de Irolaçito localizada na Rua Or.
Paiva, ri' 145, Vila Mola ..AssaráFCE, estará realizando s.essãoparo recebimento eabcrtura dos
envelopes com Proposta de Preços e documentos de h3biEtaçJo para o objeto: contratação de
émpresa para consiruçio do portais na sed'a do Município de Assarã/CE. O edita(e seus anexos
estão disponiveis rio endereço citado, das 011:00 ris 14.i)t) lio'zrr;, bem coroo no Portal de
Licitações dos Municípios no sue do TribuOa/ doi Contas doEstado do Carri. Asaró(CE, 07 de
Junho de 2019. Daiane de Oliveira Carlos- Presidente.
Estado do Cesta - Prefeitura Municipal de 9arbalh5 -Aio do Julgamento - Tornada do Preços
a' 2019,05.21.1. O PresidOnle tia Comasdo Pertsievnnto de Licitação da Prelotrira Municipal de
Barbelha/CE, rlOuSOrlO suas atrtuiçõos kigais. torna çiútrlico. para conhecimenlodos interessados.
todo procassoclelicitaçito niodal*1,ado Toutãttrt de Preços ri' 2015 05.21 1,
lueconcluni o
sen000 seguinte LicitarIa Habi4ad - vetkilde Palatirut'io Assrtr& porCumpemeflto integral ás
exigôncías editalicias. Licitante Varcedtxa - Univemidado PotaSsa do A.sruÓ. serradora com
proposta de preços no valor global de R$ 163.000(0 Isento e Otusenla e oito mil teitis). Maiores
miorrviaçôes tia sede da Prlmlura MnJni4orl, sito ceAr. Ostiaiqos 5, Mirarida, a' 715 - id. J. dos
pés - Alto da Alrjria. Baitra)salCt/. rio horário de 0900 és 15.00 hurasou pulo telefone (88)3532-.
k459. Sarba!haFCE, 07 tio junho de 2019. Raimundo Emanoel Bastas de Cuidas Neves Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus 'Aviso de Adiamento. A Comissão da
t'iegão, localizada na Rira Guiitøny, n'600. Atos, bairro Centro, terna público aos interessados o
Adiamento da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico tie 20 t9.05. 20.01 .PERP. publicada no
Oiàrio Oficial do Estado do Ceará (DOE), e no Jornal O Povo, no dia 28.5/2019. Ouc tem corno
objeto o Regfro de Pregos visando futura e eventual contratação de empresa especializada
para prestar serviços de manurençar.t preventiva e corretivo de veículos, de diversas marcas,
pertertiantes e Os que pdsSsirn vIr a compor à Inata dos cegaos e entidades do Município de
Pacatus'CE induirrdoo toneomnto de poças de reposição e acessórios originais. lubrificantes,
produtos arco, pneus, domaras de ar, protetores de pneus e flrZiO de Obra para atender as
necessidades das Diversas Secretarias do Municipio de PacajusCE, a nova data de Inicio de
Cadaslranrrrnto ria Proposta: 10106r20 19o partir das 09.00hs. Encerramento do Cadasiramento
da Proposta e Abertura das Propostasrintcuo da Sessão: 25/0612019 ás 09.00 horas. Maiores
inforrrnaçÉres poderão ser obtidas no endereço acinia, a partir da dolo desta putticação. no
horário de expediente ao público de 0800 ás 120 horas, na sito da Bolsa Brasileira de
Mercr,donas.BB&1' vrwsv bbnanet.com.br . e no sete do Tribunal do Cantas do Estado do CearáiCE. através do Portal de Licitações dos Munícrpios: http'/Frtrujntcípios tce.ce.gov .brslucutacoes
lntontacões:íane(085',3348-t077. APrrqoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Grelo Santo - Secretarias Diversas - Aviso de
Licitação. Modalidade: Pregão Presencial W. PP-06.07.00212019-DIVERSAS. Objeto:
aquisição de materims esportivos em geral, para atender as necessidades das Diversas
Unidades Mmin&lrativas (Secretarias) da Pesiodura Municipal rio Breo Santo-CE, conforme
termo de Referência. Trpo: Menor Forço (Por Lote). O Pregoeiro Oficial ia PMF3S comunica aos
interessados que rodas 27 de junho" 2019, a parllrdsix 08h:OOm (horSiolocol), nasala da CPI.
situada na Rua José Matias Sampaio, a'. 231, Centro. Brejo Santo, Ceard, orlara recebendo os
envelopes contendo as 'Propostas de Preços' e as 'Documentações de hatisttaçi0cr dos
interessados. Maiores inlormações ou aquisição do Edital no endereço acima e/ou através do
fnt'te (88) 3531-1042, 'ias 085i.00m. ás 12h:OOm. e(ou aindu pelo endereço eletrônico.
w'ww.ice.ca.gov.br. Ëriton George Safes Bernardo - Pregoeiro Oficial da PMBS.
Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social - Aviso da Licitação - Modalidade: Pregão Presencial W. PP.
06,07.00112019.STDS. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de
serviço na organização e execução de eventos referentes aos propilos; (Sâo João do SCFV:I
'Riqueza Populot'); (Sexta na Praça - bencancto e Fortalecendo Vinculos'); (Semana do Idoso
de Broto Santo-CE - 'Dignidade da Pessoa Idosa'); (V Semana do Bet,8 - 'Protegendo e 1
l/alorizandoo Bebê e as Crianças')e (Natal de luze Magia'), realizados através da Secretaria 1
do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município do Brejo Santo-CE. conforme Titrir,o tIe
Referência. Tipo: K~ Preço (Por Item). O Pregoeiro Oficial da PMt3S comunica aos
interessados que no dia 26 de junho do 2019. a partir das 08h:OOm (Isoolrio local), na Sala di
CPL. situada na rua Josci Maltas Sampaio. a' 234. Centro. Brejo Santo. Coará, estafa
recebendo os envelopes contendo as Propostas de Preços' e as 'Documentações de
Flabitítação' dos interessados. Maiores inforriraçOcis ou aqusíção do Edital no endereço aciiikz
Slou através do fone (88) 3531-1042, das 08t:OOrn. ás 12h 00m. e/ou ainda pelo endereço
eterteõnico www.lcis co ao, br. êriton Ocorres Safes Bernardo- PrcaoeiroOficial da PMBS.
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lado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas - Aviso de Licitação - Modalidade:
rgão Proscnciat SRP ti.' PP-0106062019.SEMED. Otajalo: strtcsçãode melhor lenlx,sta para
ira aquisição de materiais de expediente o didático para a fmação de kits escolares. bem
no. equipamentos edocacionais, ambos dcstinadoao apoio podapagico ria Rede Municipal de
liflO, deste Munciple. de responsabilidade da Secratane de Edocatç%oe Desporto Escolar. de
ceia com as quantidades e especificações constantes no Teimo de Refetitstria. anexo 1 deste
tal. Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão de Preçjãocomunica acrinteressodos que no di
de junho do 2019, as 09 -00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estará recebendo os
'etopesde Proposta de Preços e Habilitação Á Comissão.
o do Coará - Prefeitura Municipal do Chaval - Aviso de licitação -Cfiamamerto
o N' 10.001/2019.CHP. O SerroU/no Municipal do Saúde do Municrpio do Chivil' CE

Estado do Ceará. Preteituta Municipal de tbiapia -Aviso de Licitação. Modalidade, - Pregão:
forma: Presencial ti' 2019,06.07.01; Tipo Menor Preço. O MunrçipiO de Ibi.apina, através de seu
'Pregoeito desiqr)do e Equipedo Apoio, tensa púhlco para o controcirnentodos interessados, que
no da 24 do ponho de 2019 ás08:4 tE. dará inicie ao Pregão Presencial supracitado, que tem como
olsjeiivoa seleção /e proposta mais vantajosa para: serviços lo mantitençãocornetiva e preventiva
de lO (dez) COnsutOnos odontolóqicos, instalados erra diversas Unidades de Saúde do Muricipio
de Ibiapina/CE. conforme Terrncu de Referência Os interessados poderão adquirir o edital is seus
anexos, no endereço: Paço Municipal - Rua Deputado Fernando Moio, sf0. Centro. Itriapria/CE, no
tiorâi'ío de eepr0,iieuic das Ofib(Omin as 12h00tren e das 14h00isin És 1 /liOOniitui e obter OnitOiri'
e'ifcymaçites. através do foro (ItA)3653.1125. Iblap)usa - CE. 110 de junho de 2019. José Motejo
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Ipaporanga - Extrato de Ata Registro de Preços N'
00112019. Aos 07 (sele) Cias do aios te junho do ano do 2019 a Prefeitura Municipal de
lpaporanqo. localizada na Rua Gabriel Rodrigiros Júnior sftr, Centro. tprrporanga - Ce, CNPJ r
11 924.67410001.17, através da Secretaria rIo Saido, erra face do Pregão Etotrõnico o' 03119IPE.
55. Tipo Menor Preço por Lote, resolve Regislrirr os Preços com validade de 12 (doze) meses.
sendo os quantilatuvos estimados e os itens a serem registrados os constantes do Anexo 1. termo
de ReferêncIa do Edital do Pregão supra citado. 1 - Macio CL A. Jatos - Me. CNPJ (f
13.157 46610001-33, End; As. José Ouavo Sanpaío. a' 1102. Centro, Presidente Dutra - MA. CEP,
85.760-000. Ennait: dislnibuirloei durluararmrst(éqnail.corn. Venicerloua: tolo l ' ES 381.846,50
(lrezentrr e oitenta e sete mil. oitocentos e quarenta e seus reais es ciusqúnuita centavos), lote VIII.
ES 2.576,00 (dois mil, quinhentos e selei- til e seis reais) e 2 - O 8 V Comércio de Material
Hospitalar EIRELI- ME, CNPJ rio' : 05.964,9831000108. End.: Rua Bãutsara de Alencar. uf 300.
Centro, Fortaleza - (e. CEP. 60.140.000. Enrail rtvlicltacaoçyaltoo;com te. Vencedora. Lote VI.
ES 9.199.80 (nove isA centoe noventa e novo reais e oitenta centavos). Lote VII - ES 20.250.00
(vmnteurtit.duzentot e cunqtuonla (nars). LoloX -115112500,00 (trentoedoze mito quinhentos rntais).
Lote XI - R$ 1250,00 ([rés mil, duzentos e cinquenta reais). Loto XIV- ES 3.4 78,30 (trás mil,
quatrocentos e satõnta o oito reais ia tenta centavos). Lote XVI - ES 76,946,00 (sr,trnnta o seis mi l
~calos oquarenta e seis rcais) Signatários: Marra Clara Wytany Briridão Pinto - Ordenadora'

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso do Licitação. A
Pregoeira Municipal comunica aos interessados que no prõximo dia 25 de junho de 2019. as
09:000, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Presencial nu 1t12019-SEACISRP,
cujo objeto é O Registeo de Preços para eventual e futuro aquisição da matinais o
isquuparncntos de é'doflnálica para diversas Secretarias. O edital estará á disposição dos
interessados nos duas C&teis após esta publicação nosítes.municipios.tce.ce.gov.br/ticilacoes .
'SJwW.vicosa.ce.3uav br}liçãasXses, no horário de 08.00h às 12.00h ir CIO 1400h És 11.00h, na
Rua José Siqueira. ri> 356, Cent ro , Viçosa doCearálCE. em 07 do iunhode2019.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Termo do Homologação
Tomada de Preços N 1 004120191TP. Homotogoo presente procedimento de licitação tealiradc
através do Processo Licital/inio N 023120tg na itnodalidade Tomada de Preço Ni 004/2019/T
que tem porobjoto acontratação de empresa especializada para construçàorla Praça. iro Bairrc
João Pinto no Município de Pedra Bran ca-CE, compreendendo a execução de toda
infracotrutura e acabamentos necessãrios, conta fornecimento de mão de obra e rtuultorial,
contorne os elementos técnicos especificados noãriexo 1 deste Edital, uma voz que, de acorde
corto os Instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro do
legutdar/ua e nos preceitos da Lei Federal n' 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas deitais
.-ilterrçóas, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem Homologar o presente
pri:edusisnto em favor da empresa: Meteisos Construções e Serviços EIRELI ME. pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJrMF sob ora' 07.615710/0001.75. sediado tia Ru
Celeste Maria de Jesus, N' 17I,Sala 01, CInco Leandro, Pedra Branca - CO, CEP; 63.á30-000,
vencedora caie valOr Global cio ES 56.399.96 (cinqurnlae seis mil, trezentos e noventa o novo
reais e noveuuIa o sutis centavos). Assim, nos lermos da Legislação vigente. fica o presente
processo Homologado. Pedra Branca/CE, 07 do Junho do 2019. Lidiane Ai-rui/a Golindo Secretária de Desenvolvimento Urbano o MeioAmbierste.
Estado do Ceará - Piofisitura Municipal de Pedra Branca 'tomio de Adjudicação - Tomada de
Preços ti' 00412019/TP. Para que a Homotogaçãs piasceoidn produza seus juirídicose legas efetos e
dia acoito corri o que coeila da preSrrnlo tomada de Preços. eleluanros a Adjudicação ao licitantE
Medeiros Ccnslsuçõent e Serviços EIHELI ME, pessoa jurídica de direito privado, in~ no CNPJ1MF
sob o ri* 0!étS.1101)0O1-75. sediado na fEia Celeste Mônia de Jesus, lii' til, Sala DI, Chicta
Learictro, Pedra Branca - CE. CEP: 83.630~ vnrrcluitotil dram valor Global do RS 56399,96
(cinquenta a seis mal, trezentos e noventa e novo mas e noventa o sais centavos) Objeto do Processo
Loci tatone N°023/2001 na Modaklade torrarIa rio Pneços.Nu (Xt4/2019T rantnilaçáo de empresa
especializada para neraliução ia Praça, no Barro Jato Pirilri no Muriuurlpio de Perita Ontnctt'CE.
souvpreendendo a execução de torta iratrie'itutjra e acahameiutos necessários, com Wnec-n ,--nto de
'nãode alva e,rsalerual, conforme os elementos técnicos cpn.'culicados noAnseru t deste Edilai, Ciência
005 interessados. observadas as prescrições legais persrrenles Pedra flrancalCE. 07 da Junho de
0019. Lidiane Anuiria Gatindo - Secretariado Descri vo l via t ento Urbano e MetoAnnbiente.
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Pedra Branca- termo de Adjudicação -Tomada do
Preços N'0O5/2019TfP. Para que a Honnclogaçáoproceduilapmodoza seus jur)dicoso tegaiseteitoiu
e dms acordo como que consta ria presente Tentada do Preços,olotuarrros aAdjudicaçãonolicIante:
Medeiros Construções e Serviços LIRELI ME, pessoa jurídica dia direto privado, inscr(tru no
CNPJ/MF sobe til O7.GtS.7IGl0001.75, sediado na Riso Celeste Ma ria de lesos. N' 171, Sala 01,
Coco Leandiru, Pedra Branca - CE. CEP 63.630-000, vencedora corri valor Global de ES
t45.438,19 (cento e quitrentao cmncomil, quatrocentos e trinta cito reais e vetenta e oito Centavos).
Objeto do Processa Ucilalcirio ti' 025/2019 na Mortalidade Tomada de Preços tiu 005/2019/TP,
contratação de empresa para execução da pavimentação cri pedra tosca em diversas Ruas no
MuuOiclpiodo Pedra Gramica, incluindo o tornecinsento de mão de atira. equipamenlcms ir unateuiuis.mli
acordo com as Especificações Técnicas (Anexo 1 e II), deste Edital. Ciência aos interessados,
,sbservad,ss as prescrições legais peutirentcs.Pedra Branca/CE, 06 de Junho de 2019. Lidiane
Arruda Calhado. Secretária de Desenvolvi monto Urbano e MeloAnrbionte.
Estado do Ceará' Prefeitura Municipal d. Pedra Branca- Termo de Homologação - Tomada de
Preços ti' 00512016/Te. 1-lensologo o preseuile procedimento do licitação realizado através ttc
Processo Licítalõrio ti 02512019 usa mrvtalictaise Tomada do Preço ti' 00512019(TP, que tem pau
objetou contratação mie enroieesa para execução da pavunenlação cai punira tosca em diversas nas
no Município mie Pedra Branca, incluindo o fomnn'icírtmento de mão riem obre, equipanienlos e materiais,
dia acordo cais as Especificações Técnicas (Anexo 1 eh). desde Edita, envia vez que. de acordo coni
05 instlunuentos ora apresentados no presente processo ludo transcorrei, dentro da legalidade e nos
preceitos da Lei Federal n' 8.666 dc' 21 d'a jiuntaa do 1993 e suas demais alterações, e corno não lan
Qualquer recurso pendente, hei por bem Homologar o presente pnorardimento cern leitor da eegiuresi:
Medeiros Construções e ServiçostrlftELl ME, pessoa pauídica dedàeilo privado. inscrita noCNPJIME
sota o ti' 07 615.71~11-75. sediado na Rua Celeste Maria de Jesus, ti' 171, Sala Di, Chico
Lemaeudro, Punha Branca -CE, CEP:83.630.000,vencseluam corta valor Globulde 051 45.438,713(cento
o quarenta canso mil, quatmocontoso trinta e oito reais setenta e oito centavos). Assim, nos fOrmos
ia Legislação vgenle. 6cao presente processo Hoirrrmlogado. Pedra Br'ancalCE, 06 de Junho d
2019. lidiaineAnuda (Pal',ndo 'Secretaria de Desenvolvimento Urbano Meie, Ambiente.
Estado do Ceará
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