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inpeesa para 44. "-.lo de material pe: raenle para ate~ as necessidades da Secretaria de
Educação, E' .: 9 Tecnologia de Ca':rsi,a CE, as empresas Mçmne.rrrlcr. para que cm
>~iêt-kcía ao item 10 doezl'tal, aprese.;: e' o':: até 02 (doe) ices ..u'r, catalogo e/ou manual,
,s"J 10 .'i.&.3 ttAi::' Ou outro roatérial exn,:5-'an do fabricante dos tao'0 c.nlados, correspondente
los itens dos seus referidos lutes. des'ida"rc'le idenldicados com o Ponte da empresa, nome e
cerca do produto, número do 0cm Tal expediente se (ar necessário em razão da primeira
olocada empresa Wesdey Oliveira Peixoto náo haver apresentado sua Ficha Técnica dentro do
saco elttAbOt*tCidO no edital. Cecata/ÇE. 09 de junho de 2020. Thaisa Maria Silva Preqoeira,

E*tsdedo Ceará - Consórcio Púbhlcode Saúde lntetf.derativo do Vale do Curu-CISVALE
-Avisode Pregão P4' 008/2020 PP -SRP. Modalidade: Pregão PresencIal Menor Preço por
Item. Objuto: Registro da Preços para Muras e eventuais aquisições de' medicamentos,
material médico hospitalar e material de Ralo X para atender as necessidades da Policlínica
Regional Dr, José Corroa Sales mantida pelo Cons&do Público doa Saúde Interfederativo da
Vate do Curo - CISVALE. Datado abertura a local: Inicio ás 09:3011 do dia 24 de junho de 2020,
sala de reuniões da Equipe de Pregão- Rua Juaci SampaioPontesri* 1696-B. Centro, Caucaia.
CEP: 61.600-150.0 Edital na integra poderá ser adquirIdo no endereço acima mencionado ou
rios sitcs htlps:/Jltcitacoe s.tce.ce .gov .brlcon sorcio,phpllicitacsolaborttis ou
www.cisvtile.ce.gov.br. informações: FonioPax: (85) 3342-2787. Cucaia - CE. 10 de Junho
do 2020. Cláudia Bernarda Medeiros- Pregoeira.

macio-ao s,eara
r'r,r,nura raunuapal ao Laucala awiso. Lornurecamos que na
oncorrênoa Pública n1 2020.03.24001 Serviços de telecomunicações para a imDternertação,
leração e manutonção de links de acesso, síncrono e dedicado A internet. em diversas
:locidades -asempresas. S 1v1 de Overa'reroei0zaço EIRELI e Cluaritum Comercial & Técnica
e Informática EIREU. apresentaram razões recursaís. Está aberto o prazopara apresentação de
ntrarrazões na forma da Lei Federal 8 666193. A Integra das razões recursais e os autos do
000550 Oncontrrsrn-se díspnivcs na COmias110 de Licitações. silo aAvenida Coronel Correia, n
>73 - Parque Soledade- Caucaia/CE, ou ainda, pelo telefone: (85> 3342A5 ,115. no horário de Odh
12h. CaucaialCE, 09 de junho de 2020. Ana Paula Urna Marques' Presidente da CPLP.

lido do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia . Avisa de Licitação . Pregão
tr6n10 14' 202606.08.001. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Caoicaia.
alizada na Au. Coronel Correia, 1073. Parque Soledade, torna público o Edital de Pregão
Irónico file 2020.06.08.001 cujo objeto A o registro de preço visando futuras e eventuais
ilralações de empresa para aquisição de mobiliário para atender as necessidades da
trotada de Educação. Ciência e Tecnologia de Caucala/CE. O referido Edital estará à
posição das interessados' o poderá ser adquirido atilevés do síte do TCE
s:/Ilicitacoos.tcc.ce.gov.bri e www.blt.org.br a partir da data desta publicação. A sessão
:›fica se realizará no dia 24 do junhode 2020 às 10100 horas. Data do lnidode Cadaslramento
Proposta de Preços: a parte de 10 de junho de 2020, e partir das 12:00 horas (horário de
sitia): Data da Disputa de Preços: 24 de junho de 2020 ás 10:00 horat Local: Bolsa de
ilações e Leitões do Brasil - ELL werw.blt.org.br . Csueaia/CE, 09 do junho de 2020. Theisa
ria Silva - Pregoeira.

r.tado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas -Aviso de Licitação. Modalidade; Pregão
etrénico M.0 PE.0208062020 - SEMUS. Objeto: aquisição de medicaroenlos, material módico
tspitalar, trisumos, e outros materiais, destinados ao funcionamento do Sistema de Saúde, deste
unicitilo. de acordo com AS especitcações e quantidades constantes no Termo de Re(edincia,
o: Menor Preço por Lote. Da Forma de Disputa: Aberto e Fechado. A COmISSãO de Pregão
nunIcta aos interessados que a entrega ds propostas corneroais será até o dia 24.062020 às
)00 horas (horário de Brasilia). O EStaI e seus anosos estarão ctisponívos através dos sIte:
i,er.bLorg.br. o tderLfizado noS acesso púotco owwe.tco.ceçov.bn Matares
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Canindé . Aviso de Prosseguimento da
1 pltaç5o - Concorrência Pública N. 00312020-CP. A Presidente da Comissão de

ljcitaçêode Canhrsdé'.CE -toma público para conhecimento dos interessados que, decorres
alias o prazo para interpor recurso. contra a decisão da comissão que julgou os
documentos de habilitação da Concorréncia Pública N' 00312020-CP, cujo objeto é
contratação de serviços de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal JoSe
Amaro de Soutos, incluindo quadra poliesportiva no Distrito de Salitre, Zona Rural de
Municipioda CanindéfCE. Fica marcada a sessão de prosseguimento para o próximo dia IS
de iunhode 2020 ás 10ls30min, LiaVieira Martin -Presidente da ComisSão de Licitaáo.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Julgamento - Fase de
l'labitltação- Secretaria do Trabalho 'e Assistência Social. A omissão Permanente de
Lotação da Prefeitura Municipal 1e Boa Viagem-CE. no uso de suas atribuições legais, torna
público o resultado de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços t-1
2020.04.06.2-TP. cujo objeto é a contratação do empresa para prestar serviços de reforma do
Centro de Referência da ASSIstéitCia Social- CRAS 1, situado à Rua Maria de Nazaio Bezerra,
10. Vila Hoianda - Boa Vl*gem/CE. a saber Empresas Habilitadas: 1, WU Construções e
Serviços BIRELI- EPR CNPJ hP 10232.123~01-14; 2.AbravConstruções Serviços Eventos e
Locações EIREU - EPP, CMPJ N5 12.044.78810001.17:03. G,ARabelo Junlor-ME, CIi1PJ Nt
23,549.31310001-07:04. T.C.S. da Silva Construções EIREU. CNPJ N° 10,787,147,'0001-27;
W. Medeiros Construções e Serviços, Cr4PJ N 5 07,615.7tOfttOOl-75; 06. Construtora Mornos
EJREU, CHPJ N° 33,278.61710001-22; 07. Expresso Construções LTDA, CNPJ 14'
38232,52210001-66; 08. 1PM Construções e Serviços BIRELI - ME. CNPJ (4' 17,895,167/000160.09. Sertão Construções Serviços e Locações LIDA-ME Chiei W 21.181.25410001-23; 10.
Feníx t,ocaçoes e Empreendimentos, CNPJ NO 13.037.18610001.03 e 11. AXL
Empreendimentos, CNPJ 14' 14.921.255/0001-00. Empresas Inabilitadas; 01, Marfhys
Construções e Serviços de Edificações EIRELI. CMPJ P4' 31.549.54510001-64; 02. MB
Construções e Serviços LTDA. CNPJ N 10.343.30310001-60:03. Construtora t4ordesta. CNPJ
P4' 21.388.65510001-59 e 04. Energy Serviços EIRELI - EPP CNPJ P4' 19.959,00310001-85.
Cot)torme motivos lavrados em Ata. A partir desta publlcaç8o ficam franqueadas vistas aos
Interessados e iniciado o prazo recursat (art. 109. inciso 1, letra a da Lei 6666193). A Ata do
Julgamento está disponivel no Portal de Licitações do TCE. Maiores informações, no Setor de
Licitações, á Praça Monsenhor José Cándido, o' 100. Centro, Boa Viagern-CE, de segunda á
sexta-feira, no horário de 08:00ii As 12:00h. Boa Viagem-Ce, 08 de junho de 2020. Antóril
Raimundo Alexandre dos Santos -Presidenteda CPI.,
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da Abalara - Avise de Licitação - Pregão o'
2020.0609.1. O Pregoeiro Oficial torna público, que estará realizando, atrair/as da plataforma
elçrõnlca https'Jibllcort'pras com/, por intermédio da Bolsa do Licitações e Leilões do Brasil (011).
certame icitatõrio, na modalidade Pregão o' 2020.06,09,1, do tipo Eletrórirto, cujo objeto é a
aquisição de mecticarnenlos destinados ao atendimento fIas necessidades de Secretaria Municipal
de Saúde de Ataiara/CE. conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e
seus anexos. coro abertura marcada para o t/': 24 de Junho de 2020,a partir das 0900 horas O
inicio de ecolhirrtenlodas propostas a partircto da 12 de (urino de 2020. ás 09.00 horas. Informações
a editais isa endereço eletrônico: fittps.dbticontpras.coml e htlpsõIicitacoes.tce.ce.gov.br/.
Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)98136-6099. Abaiara/CE, 09 de Junho
de 2020 rl Dantas_Gomes Situa -
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Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Caucaia -Avise de Adiamento de Sessão-Pregão
Eletrônico (SRP) N 2020.05.25.661 - Frisa. Adro. P4' 20260825,001. O Município cc
Caucaia/CE. através da Comissão de Pregões. torna público e para conhecimento das
interessados em participar da licitação sob a mortalidade Pregão Eletrônico ri' 2020,05.25.001
(00912020). com abertura previstapsraorlia 12 dejuntto de 2020 ás 10h. titia prorrogada paraodia
15dejunhade 2020às 1011, no mesmo local, O Editalconterida maiores informações encoritra-aeé
disposição das interessados no selar de Licitação na Prefeitura Municipal de Caucaia/CE.
Cauçaia/CE, 09 dejunho de 2020. Ana Paula Lima Marques - Pregoeira-CPI.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre - Avisa de Remarcação de Abertura. A
Prefeitura Municipal de Salitre, através da ComIssão de Licitação. comunica aos interessados que
a ficitação, na modalidade, de Pregão Presencial, autuada sob o ri' 2020.03 ILO2STOS, tendo
como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Secretaria de
Proteção Social e Dircilos Humanos - SOM. Central do Cadastro Úiiicoe Bolsa Família, Programas
e Projetos vinculados a Secretariado Proteção Social e Diretos Humanos - SOM do Muriicipio de
Saliti'e,'CE, tipomenor preço, rica remarcada a data doabortura do referido certame pará odia 24 de
junho de 2020, ás 14:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal.
situada na Praça Sito Francisco, 5/is; Os interessados poderão obter informações detalhadas no
setor da Comissão de Licitação, em didt de expediente normal, ou, através do tetofone (88)35371082. Salitre/CE, 09 de junho d5 2020. Bdailton Francisco dos Santos- Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeilur3 Municipal de Boa 'olagem - Aviso de Julgamento - Fase de
Habilitação - Secretaria de Educação. A Gontissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Boa Viagem-CE, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do
julgamento dias duacunicritos de habilitação da Tomada de Preços fiE' 2020.04.06.1-TP. cujo
objeto és contratação de empresa para proslarsoreiçosda conctusfooda Creche Proinfianda, no
bairro Recreio no Município de Boa Víagem/CE, a saber; Empresas Habilitadas: 1. WLJ
Construções e Serviços EIRELI- EPP, CNPJ P45 10.932.12310001-14; 2. Abras Construções
Serviços Eventos e Locações BIRELI - BPP. CNPJ P45 12.044.788.10000-17:03. C3,Aratuelo
Juntar -ME, CNPJ Me 23,549,31310001.07:04. T.C.S. de Silva Construções EIRELI. CNPJ P41
10.787.147/0001-27; 05. Medeiros Construções o Serviços, CNPJ P4' 07.615.71019001-75:0
Construtora Moraes BIRELI. CNPJ N 5 33.278.617/0001-22; 07. Expresso Construções LTDA.
CNPJ P4*i 36.232.522/000t.86: 08. 1PM Construções e Serviços EIRELI - ME. CNPJ Me
17.89516710001-60 o 09 Sertão Construções Serviços e Locações LiDA-ME CNPJ lii'
21.181.254/0001-23; Empresas Inabilitadas: 01. Marfhys Construções E Serviços de
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issauirac vuaraso 05 neu,maujau citação Tomada de Preços P4' 2020.03.12.01. A Comissão, Permanente tIa Licitação da
Ctizitima Municipal de litiapiria vem divulgar o julgamento 'da Fase do Habilitação da licitação
adalidade Tomada de Preços ri 2020.03.12 01. que lauta corno objeto a seleção de proposta
lis vantajosa para os Serviços técnicos especializados em engenharia civil, pára a execução
.s Obras de Construção dia 03 (trás) Praças nas localidades: ( Araçêa. Veredas e Limito) o
ifornsa de 01 (uma) praça no Distrito Bet,tnla, coa/cima Projeto Básico. Quanto ao resultado dia
.bltitação da supracitado licitação a Comissão do Licitação, declara o seguinte rcsulla00:
atanto(s) Habilitado(s): TnindConstruçõcs e Serviços EIRELI, Brandão , Construções e Serviços
RELl'ME;Cn'strutora tulantinis Projetas EIREiJJ-EPP, Master Serviços e Construções EIRELI 0, Savinas Construcoes Eiruiti - ME. R S M Pessoa SIRELI. AIS Construções e Serviços EIRELI,
irrito Construções Serviços e Locações LiDA, Mandacaru Constmucoes & Empreendimentos
DA. A Coririssito de Licitação detectou rasura na numeração das paginas da documentação
s empresas: A 0 Construções e Serviços EIRELI (entre as lc/tutus 01 a 60) e Soivires
instracoes RIREU-ME (entre as folhas 46961). em decisão unânime, a Comissão considerou
rasura na numeração de paginas como falha formal, tendo em vista que todas latidas
resentadas atendemo EditaLACornissito de Liotaç/to declarou como Licitante(s) lnabilitavio(s):
fi N Construções LTOA, por desciamprimentos do Edital no(s) seguinte(s) itom(ns): 4.2.3 - Da
ialirucação Técnica - la) Deixou de apresentar Comprovação do o licitante possuir em sou
adro permanente, na data marcada para esta licitação, profissional da nivol superior enhciro Civil, detentor da acervo tècnico; 4.2.5 - Outras Comprovações - a) Deixou de
resenlar a Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos, nos termos legais do § 2' do Artigo
da Lei n5 8.666/93; o) Deixou de apresentar a Declaração da licitante, em cumprimento aio
posto no inciso XXXIII do srI. 71. da Constituição Federal, que não mantém relação de trabalho
turno; 4.2.4 - Da Qualificação Ecoriónuico - Financeira - dl Deixou de apresentar a
rnprovatçáo de Garantia da Proposta, correspondente a 1% (um por copio) do valor estimado
ra esta liceação, constante na Cláusula 5.2.b. Nos termos da Ao. 109, inçiso 1, alínea falda Lei
uloral 6.666/93 esuas demais alterações, ficam franqueadas vistas aos Scitantes interessados a
Ia a documentação da proceduavierito licitatõrlo, durante o prazo legal de 05 cinco dias úteis,
uso não havendo interposição de recurso, ficam todos os licitantes; convocados a partooparens
sessão de abertura e íu lgarrenlo das propostas de preços, a se realizar no dia 19 de junho de
20. ás 09lv30mtn, na Sala da Comissão de Licitação com endereço no Paço Municipal - Rua
pulado Fernando Meto. 5/n, Centro. lbiapina.CE, em 06 de maio de 2020. José Márcio
nau., uSa serrara

Estada do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Aviso de Habilitação - Tomada do
Preços P4' 02/2020-SIE. AComissão Permanente de Licitação do Municipiode Beta Cruz, através
de seu Presidente, tendo em vista a continuidade da licitação supraaàncionada, toma público
para conhecimento, dos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação
apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto é a contratação do empresa para
prestação de serviços de assessoria de engenharia e arquitetura pare elaboração de projetos,
orçamentas e fiscalização de obras de interesse da Prefeitura Municipal de Beta Cruz/Ceará
Habilitada: Dabeta Construções LTDA, cumprindo com todos os requisitos cIo Editar. Inabititada,
LeItos Engenharia e Construções E1RELI.ME, por descumprirnerito aos itens 6,2.3.1 06.2.3.3 do
edital, A partir desta publicação ilcam franqueadas vistas aos 'interessados o iniciado o prazo
recursat (arE 109, Lei 8.666193). Caso náoocorra recurso administrativo fica marcado abertura dos
envelopes do Proposta de Preços para adia 19 de junho de 2020 ás 08hs na Seda da Comissão
de Licitação, localizada na Rua 07 de Setembro. 34, Cenho, Bela Cruz, Estado do Ceará. Manoel
Roberto de Paula Júntor- Presidente da CPI- Beta Cruz-Ceará,08 de junho de 2020.

Me 10.343,303/0001'60; 03. Construtora Nordeste, CNPJ Me 21.388.655/0001-59:04. Energy
Serviços EIRELI - EPP, CNPáJ P4' 19.959.00310001-85. Conforme motivos lavrados em Ata. A
pantlrdesta publicação ficam tranqueadasvistas aos inleressaclose iniciadooprazo recursal(arl.
109, inciso 1, letra a da Lei 8.666193),AAta do Jutgamenfocstádisponivel no Portal de Licitações
dOTCE. Maiores informações, noSitorde Licitações, á Praça Monsenhoriosê Cândido. o' 100,
Centro, Boa Viagem-CE. de segunda átiexla4eira. na hr/iríade 08,00hãs 121001,. Boa Viagem
Ce, 08 de Junho rie 2020. Antõnio Raimur*doAlexandredos Santos-Presidente da CPI—.
i

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ftarbaitta -Aviso de Licitação - Pregão ri"
2020.06.09.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Barbalha. Estado do Ceará, no uso de
suas atribuições legais, torna público. para conhecimento dos interessados, que estará
realizando, na sede dá Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br ; por
intermédio da Bolsa de Licitações e Leitões do Brasil (Bit.), certame iicitatôrio, na
modalidade Pregão o' 2020.06.09.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição do
materiais de higiene e preleção individual destinados ao atandimentoctas necessidades das
Unidades de Atendimento de Saúde do Município de BarbabhaiCE, para o enfrentamento
u'rnergencial da saúde pública, decorrente do Coronavirus (COVID.19), conformo
especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e setas anexos, com abertura
marcada parao dia 18 dejuntiode 2020, a partirdes 09'00hotas. O iniciode acolhimento das
propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 12 dc, junho de 2020, ás 09:00 horas. Maiores
informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.blbcompras.cOm . por
infermédioda Bolsa de Licitações o Leílôesdo8rasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ,
ainda pelo telefone (811) 3532.2459. Barbatha/CE, 09 de junho da 2020. Raimundo
Emanoel Bastos de Caldas Neves-Preooeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Viçosa do Ceará -Aviso de Licitação. A Pregoeitis
Muriicipaloamunica aos interessados que estará abrindo tdlaçtiona rnodafidade Pregão Etelrónico
n°06(2020-SEAG. cuío olitOto ó a aquisição de medutenteolos. instamos. EP1's e equipamentos para
o enlrentamento da Panuje,riia do C0VIO-19, o sisteulsa receberá o cadastrarnento das propostas
até odia 19 de junho do 2020. ás 081)0t,.a abertura eclassíficaçito das propostas será ás 08. 10h. a
disputa de lances será a partir das 09:0011 (horários de Brasília) O edital estará á disposição dos
interessados nas dias úteis após esta publicação nas sites: www.bbmnet corn.br,
icutacoes,lce,ee.gov ,br, s*oasa.ce.govbralicitacoes eruo horário do 061)Oh ás 120011 e das 14:0011 as
1 7.00hs, na Rua José Siqueima. 396. Centro. Vicosado Ceará/Ce, em 09 de junho de 2020.

udo do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de Julgamento. O Pregoeiro
vI torna público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico n5
05.21.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - YtIP Comercial LIDA, vencedora
aos lotes 12e3, J M Dónna de Freitas Araujo. lotes 4 e 6, José lresvanAraújo, teto S.
terem apresentado os melhores preços na etapa de lances, sendo as mesmas
iradas habilitadas por cumprimento integral ás exigências do Edital Conuvocrilõrio,.
ires informações na sede da CPL ou pelo leI, (88) 3539-1221 ou ainda através da
forma eletrônica 'blI.org.br. Baixio/CE, 08 de junho ei. 2020. F cisco Adelo
eira Alves - Pregoeiro Oficlal.

Edificações E(REIJ, CNPJ P4' 31 .549.845/0001-64;02. HBConstnoçõese Serviços LTDA. CNPJ
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