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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação torna público que estará 
realizando na modalidade Pregão Eletrônico n°001/2020, cujo objeto é a aquisição de veículos O (zero) km, tipo micro-ônibus, padrão escolar, destinados ao 
atendimento das necessidades da Secretaria de Educação Básica do Município de Lavras da Mangabcira-CE, conforme especificações técnicas contidas no 
Termo de Referência. Estando aberto o prazo para cadastramcnto de propostas até o dia 16/01/2020, 08h00min, abertura das propostas no dia 28/0 1/2020, às 
08h15111in e a fase de disputa de lances no dia 28/01/2020 às 10h00min, estando disponível pelos sities eletrônico www.bbmnctlicitacocs.com.br  e https:// 

licitacoes.tce.ce.gov.bi'/. Maiores informações no Setor de Licitações, na Rua Hilda Augusto, n° 196, Centro, Lavras da Maiigabeira-CE ou através do e-mail 
cpl.laviasccillgmaií.coni. Lavras da Maugabeira-CE, IS de Janeiro de 2020. Joab Bezerra de Almeida - Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Extrato da Ata de Registro de Preços N° 01412019/PE. Órgão Gerenciador: Secretaria de 
Educação, Desporto e Lazer, da Prefeitura Municipal de Novo Oriente CNPJ N° 07.982.010/0001-19. Empresas Detentoras do Registro de Preços: Comercial 
Leonardo EIRELI - EPP, CNPJ sob o n° 32.548.156/0001-06, Vencedora dos lotes 01, 03 e 04, com o Valor total de Rã 3.164.340,00 (Três nilhes cento e 

sessenta e quatro mil trezentos e quarenta reais). José César de Lima ME, CNPJ sob o n°23.808.807/0001-50, Vencedora do lote 02, com o Valor total de Rã 
1.866.157,00 (hum milhão oitocentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais). Prazo de validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses a 
partir cia assinatura da Ata de Registro de Preços. Processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°014/201 9/PE. Objeto: Registro de Preços visando 
lituras e eventuais aquisições de géneros alimentícios destinados as Diversas Secretarias que compõem o Município de Novo Oriente/CE. Signatários Myria 
Einanuelc Domes Torres, Oi -denadora de Despesas da Secretária de Educação, Desportos e Lazer, Edna Leonardo Braga, Sócia Administradora: Comercial 
Leonardo FIRELI - EPP. José César de Lima, Proprietário da empresa: José César de Lima - ME. Novo Oriente -CE, 14 de janeiro de 2020. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N' 00512020 - O 

Município de Granja-CE, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na 
Modalidade Pregão Eletrônico N° 00512020, cujo Objeto é a Contratação para prestação dos serviços de locação de veículos destinados ao transporte 

escolar de alunos da rede pública de ensino do Município de Granja-CE, sendo o Cadastramento das Propostas até o dia 27 de .Janeiro de 2020, às 
081i (Horário de Brasília), com a Abertura das Propostas no dia 27 de Janeiro de 2020, às 08h30min (Horário de Brasília). O Referido Edital poderá 

ser adquirido no Site: Intn://municipios.tce.ce.gov.br/licitacocs/  conforme IN-04/2015, e na plataforma de Licitações do Banco do Brasil: littps://www. 
licitacoes-c.com.br , localizada na Praça da Matriz, SIN°, Centro, Granja-CE horário de 08h às 12h. Granja-CE, 15 de Janeiro de 2020. José Mauricio • Magalhães Júnior - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CHAMADA PÚBLICA N° 
0012020CH1'FME - A l°i'efcitura de Ipu-CE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Abílio Martins, S/N°, inscrita no CNPJ sob o N" 
07.679,723/0001-08, representado neste ato pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Sr. Raimundo José Ai'agâo Martins, vem divulgar 
a presente Chamada Pública N' 00I2020CHPFME cujo Objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural para atendimento do Programa de Alimentação Escolar— PNAE com Dispensa de Licitação, conforme §1" do Art. 
14 da Lei N° 11.94712009 e Resolução FNDE N°4, de 02104/2015. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 

apresentar a documentação para 1-labilitação e Projeto de Venda no período de 16 de Janeiro de 2020 até OS de Fevereiro de 2020, às 119h. O Edital 
completo encontra-se disponivel na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipu, no endereço Praça Abílio Martins, S/N°, Centro, Ipu-CE. Ipu- 
CE, 14 de .Janeiro de 2020. Raimundo José Aragão Martins - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente cia Comissão Pcniiancnte de Licitações cio Município de Mucambo/Cc comunica aos 
interessados o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços N° 1110.01/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de sistemas , 
de abastecimento de água nas áreas rurais e comunidades tradicionais do Município de Mucambo - Ceará. O resultado da fase dejulgamento de piopostas da MISTO 
licitação supra da seguinte forma: Empresa: Lider Construções e Sei -viços EIRELI, cota o valor de Rã 1.743.952,00 (Hum milhão e setecentos e qu:mi'cntim e 
três mil novecentos e cinquenta e dois reais). Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso 1. alínea "b" da Lei de Licitações vigente. 

 

Demais informações na Prefeitura à Av. Construtor Gonçalo Vida], S/N - Centro/Mucambo - CE. 14 de Janeiro de 2020. Francisco Orécio de Almeida FSC'C120531 

Aguiar - Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Concorrência Pública Internacional N°2020.01.13.001. A Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caucaia, localizada na Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, torna público que 

se encontra ii disposição dos interessados o Edital Concorrência Pública Internacional N° 2020.01.13.001, do tipo Menor Preço cujo objeto é contrataçào 
de empresa de engenharia para implantação e recuperação de infrimcstrutura (serviços de drenagem, pavimentação, rcqualificaçào de passeios. sinalização e 
urbanização) em Ruas mio Bairro Centro, localizadas no Município de Caueaia/CE, que se realizará no dia 17 de fevereiro de 2020 (17/02/2020). às 08:3011s. 
Referido Edital poderá ser adquirido no sitio https://lieitacoes.tee.ce.gov.br/ou  no endereço acima, a partir da data desta publicação, mio horário de expediente • 
ao público de 08:00 às 12:00h. Caucaia/CE, 13 de janeiro de 2020. Maria Fabíola Alves Castro - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00.00112020-PPRP. A Comissão de Pregão da 

Pi -efcitui'a Municipal de Solonópole, torna público que às 09:00 horas do dia 28/0112020, na sala da Comissão de Pregão, localizada na Rita Dr. Queiroz 
Lima, 330, Centro, Solonópole-CE, CEP N°63.620-000, receberá as propostas de preços e os documentos de habilitação para o Registro de Preço visando a 
futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota das Diversas Secretarias do Município de Solonopole- 

('E. Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preço. Tipo: Menor Preço por Lote. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridosJunto à Comissão de 
l°i -cgõcs no cndcreçojá citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h e no sitO www.tcc.ce.gov.br , nos termos da IN n" 004/2015. 

Solonópole-CE. 14 de Janeiro de 2020. ,Ieferson Pinheiro Andrade - Pregoeiro. 

ao.....a 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Tomada de Preços N" 0410.0212019 - Processo N'. 0410.02/2019. Modalidade: Tomada de 
Preços. Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de reforma do Posto de Saúde de Bonfim no Município de Alcãntai'as/CE, conforme Projeto 
Básico de Engenharia. Tipo: Menor Preço Global. A Prefeitura Municipal de Alcântaras toma público, o deferimento do recurso apresentado pela empresa E. 

de Matos Neto - ME, restando habilitada para a próxima fase. Convocamos todos os interessados para devolução dos envelopes de propostas das empresas 
inabilitadas e abertura do envelope de proposta das empresas habilitadas, no dia 20 de Janeiro de 2020, ás 09:30h (Nove horas e Tinta Minutos), na Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, Alcântaras-CE. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas 

pelo telefone (88)364(1-1(133. Alcântaras —CE, 15 de Janeiro de 2020. Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milagres - Aviso de l.icitação- Processo Licitatório N' 2020.01.10.001 - Pregão Eletrônico N°1)01/2021). 
0 Pregoeiro clii Prefeitura Municipal de Milagres/CE, torna público, que estará realizando na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll. 

cmrg.bi  . por intermédio da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL), certame lieitatório, mia modalidade Pregão Eletrônico N" 001/2020. cujo objeto 
consiste mia Pi'estaçào de Serviços no Transporte Escolar. conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura 
musicada para o dia 27 de Janeiro de 2020, às 09h:O0min. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir cio cima IS de Janeiro de 2020, 

às 0911:00min. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br , por intermédio da Bolsa Licitações e Leilões tio Brasil 

(BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3553-1255. Milagres/CE, 14 de Janeiro de 2020. Francisco Jailes Vasques Medeiros 

- Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 

ENERGIA DOS VENTOS X S.A."Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Renovação cEm Licença de 

Operação - LO pais Central Geradora Eólica - CGE Ventos do Horizonte, localizada mio município dc Aracati/CE, mia BR 304, Km 64. s/mf', Córrego do Retiro, 

com validade de 10 anos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas tias Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE. 
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entre o juiz que atua no reco- sistema judiciário. "0 ponto ne-i 

ml 	lhitrtento de provas do que será gativo, que é questionado, é a 

o responsável pela sentença. rência dos juízes nas comai-cas 

Juliana Mota, promotora inte- Já não há juiz suficiente da ma' 

grante do GT e coordenadora neira como já está, então agron 

o 	do Centro de Apoio Operacional de preocupação écomà isso será 

Criminal, considera a medida é efetivado. É imediato isso, então 

inconstitucional por avaliar que o Poder .Judiciário teria que te 
rtgues do Nascimento Cardoso- Pregoutro(a). 	

ela diverge do modelo de siste- verba, tempo, e.mais servidores' 
dedo Ceará- Prefeitura Municipal de Russas - Aviso de Liciiaç8o . Modalidade: Pregão 	moa jurídico brasileiro. 	 não é só pensar".  
enetat 140  PP-0100012020-SEINFRA. Objeto; Aquisição de lanho vegetal de (cajueiro), paro 
ter as neceus/dedes do Matadouro Público Municipal, de responsabilidade da Secretaria mie 	"Essa medida é incompatível 	Um outro grupo de trabalho t  
msb-utura e Serviços urbanos, em conformidade core as eepodticaçães e quantidades 
tantas no Tannu de Referência, anexo ido Editei. Tipo de Ucilação: Menor Preço por Lota. A 	com o Sistema, pois essa figura 	no âmbito do Conselhd Naciona{ 
issãode Pregdocomrnumrica aos interessados que no dia 28 dejarreiro de 2020, ás 08:00 horas, na 
daCsmissãodaLicitaçdo,entardmncebeodoosanvetapasdePtopostadertmeçoseHabuttação. 	existe em países que adotam o de Justiça CNJ), discute a im 

— 	sistema processual misto, o qual plementação do juiz de garan -' 
o Brasil não é adepto' afirma a tias. O órgão afirmou,naúltimrl 

na 
do 	protnotora. Segundo Juliana, na segunda-feira, 13, ter t'ecebidq 

os 	percepção penal, outras medi- g  sugestões sobre o tema, qu 
[ai

das inclusas no pacote não cau- no , foram enviadas por meio d 

13, 	sem muitas divergências por já consulta pública na Internet no 
mie 	

serem aplicadas na prática. dia 50 de dezembro e encerra ,  

"Alguns pontos eu já aplicava das em lio, de janeiro. Esse GI 
ai 
in, 	na comarca em que atuo, corno também funcionará até hoje. 

o arquivamento entre Polícia No âmbito do Ministério Pú- 

rio 	Federal e MI-1, que já era real, e .o bllco, a Procuradoria Geral da 
1h) 	

acordo de não-persecução PC- República se manifestou con 
nal" completa.' proposta para que a medida  

os 	Juliana considera que o pa- tenha mais tempo para ser im-i 
fta 	cote auxilia tio empoderamento plementada por etapas. Além 

do Ministério Público. Todavia, disso, .o órgão solicitou o juiz do 

dó 	ela aponta que as equipes de garantias não seja utilizado 

do 	trabalho possuem um 	curto pe- processos no STF no STJ e ei9 

os 	ríodo de adaptação, visto que a casos de Lei Maria da Penha ou 
no 

nova legislação já entrará em no tribunal do júri. 

O Pregoeiro do Municlpio, juntamenIPcorrr a CPI, nem Rol/licor o r-úrnerodo PregOu Eletrônico 
0312019.PE-SEPGRI, cujo objeto b a aqsisiçrio de pneus, cárrraras e protetores destinados  [roia 
dese/culos de Diversas Socretarius do Município de Var)at. Cede se-lã 03101 9-PESEAGRI. lê 

Ia-se: "0312020'PE-SEAGRI corrlqiurtose O OflO 2016 Øara 20W anteriormouto publicado. 
Informamos que trata-se de atecnia 5 número anledorrr:eete informado. Maiores informações 
poderão ser obtidas unto a Comissão Porerarrento do Licitação. Varjota-CE, 13 da janeiro da 
1020. FranctseoFatb LtraLapos- Pregoeiro Oficial. 

Estuda do Ceará - Municipio de Trairi - Estrato de Contrato W 20190617 - Tomada de Preços 
14° 08.019/2019-TP. Objeto; pasimerrtaçlto oro intertranadicoa Anarúda Moda filiei/tu Burbusa no 
Município da Trulri/CE. Contrataria: V2 Engenharia e Adrnirristruçrio LIDA inscrito no CNPJ N 
13.571.23010001-52: como natorgtobal de R$ 498.035,33 (quatrocentos etl000ntae oito nút, triste 
e cirrcorrrttis e trinta e rês centavOs). Dotação Orçarnarttdria da Secretaria de tirlracafrutura: órgão 
- 08 Secretaria de trrtraestrstrira, Unidade orçaninntáriu - 01 Secretaria de Infreestrutura. 
Projolo/atividado - 1.019 paimenlsção de Vias e Logradouros públicos, Ctasslticaçlo econômico 
-4.4.00.61.00 Obrrisemestalcmçties. Subelereneto--4.4.90.51.fiti Outras obras eirrstalaÇ0øs, Fonte 
ttn rocarsot 151000600 Outros Convênios da União: representado pelo Secretário Wilton Jorge 
Linhares e de outra lado a eerpr003 V2 Engenharia o Administraçdo LTDA Inscrita no Ct-IPJ N 
09.586.69110001-84 1  representado pelo Sr. Luis Curtos Ribeiro do Vate. Vigtinciu do contrato. 
20/12/20196 20112/2020. Data do Contrate: 200e dezembro cto 2019: 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucumbo, O Presidente da Comissão 
Permanente do Licitaçôeu do Município de Mucarebo/Ce comunica aos interessados o 
resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços 14n  1110.0112019, cujo objeto ri a 
contratação cia empresa para conntnição de sistemas de abastecimento da água nas áreas 
rurais e comunidades tradicionais do Município de Mucanrbo - Coará, O resultado da fase da 
julgamento de propostas da licitação supro da seguint forma: Empresa: lidar Construções e 
Serviços E1RELI, corri o valor de 14$ 1.743.952,00 (Neto milhão e setecentos e quarenta e três 
mil rrovecentosecinquetriau doisreais). Desta/urina fica abertoo prazo recursal previsto errArt. 
109, inciso 1, alínea tf da Lei de Licitações vigente. Demais inforrrraçõfrs na Prefeitura A Av. 
Construtor Gonçalo Vidul, SIN - Ceotro/Mucambo - CE. 14 da Janeiro de 2020. Francisco 
Oreie deAtnsoidaAauiar- Presidente. 

Estudo do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte -Aviso de Suspensão Sir 
Dia da Tomada do Preços N. 2019.09.10.01-SEMASP AComnissão Permanente de Lirátaç/ 
do Município de Juacairo do Pior-te/CO, torna público para conhecimento dos interessados qr 
encontra-se suspenso Sino O/o o rornadade Preços 14. 0 2019.09.10.01 -SEMASP, otsjotivande 
corrtrat.açtiode serviços especializados na elaboração de projetos pura adequação oespediçs 
de certitcação de conformidade do sistema ele proteção contra incfindioe pão/cade acordo co 
e Lei N 13.556 de 29 de dezembro de 2014, de interesse da Ser-reteria de Meto Ambiente 
Serviços Públicas do Município rio Juazeiro do Norte/CE, tendo oro vista que a Secrettu 
Municipal de Me/o Ambiente e Serviços Públicos (SEMASP) atio repassou as informaçõr 
necessárias para que a Coer/ontio Permanente do Licitações; pudesse responder todos 
apantsmeotos constantes rio Pedido de Esclarecimento do Eng.. Francisco Assis Paria 
Juazelro do Norte/CE, 06 de janeiro de 2020. Wagner Vieira Vidai - Presidente 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da Jati - Aviso de Licitação - Processo 
Ltcitatórto 14' 2020.01.08.001 - Pregão Presencial. O Pregoeiro da Prole/virra do Jati/CE 
torne público para conhecimento de todos que no dia 28 de Janeiro cio 2020. As 14h:00min 
estará recebendo Envelopes de Habititapãoe Proposta da Preços pura a licitação do oblato 
aquisição de combustíveis. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal das OOhOOmin ás 1121h00rnln. JatitCE,14 de Janeiro do 2020. Francisco Flávio 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ira/ti -Aviso de Licitação. O Mrmrricipiocta Trair 
atraobs da(o) Fundo Municipal de Educaçilo por mteroerddto de(a) Pregoeiro(a), toma púbtnc 
que ás 06.00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020. fará realizar licitação na mnodatidudó PregO 
Presencial N°05.0/0/201 0-PP SPP, tipo manar preço, para aquisiçtiode gêneros alimenticio 
destinados a atender as necessidades da nreretlde escolar da Rede Municipal de fiou/na 
unto a Secretaria tio Educação de Trairi-CE, de acordo com o quedetennirra a teglstaçã 
viçãmrte áreoltoar-se ou saia daCorrrissãode LicilaçtiodaPreteit&traMurrlctpaldmuTroid/CE.( 
irocealmento Ilcitatória obedecerá ao disposto na Lei Euderat n1/i0.52012002, Lei Federal 
1.865 de 21 da junho de,151/3, e suas altoraçrsvv posteriores que me foram introduzir-Ou. 
Odrtal a seus anexos encontrara-se á disposição dos interessados ou sota da Comissão 5 
ir-i lação, no Ao. Miguel Pinto Ferreira, 355, Pianalto Norte, Trairt/CE, a partir da pubticuçár 
deste Aviso. no horário de expediente. Trair[/CE, 14 cio Janeiro de 2020. Kenned' 

lado do Ceará -Prefeitura Municipal de Macarntso - Aviso de Licitação. O Pregoeiro de 
trlctpio terna púbticoqrre 004/a 28 deJaeeirode 2020 An 10:00 horas, estará abrindo licitação 
da/dado Pregão Eletrônico 14' 1001,0112020, cujo objeto á o Registro do Preços visar 
isição do futuros o eventuais do material médico hospitatar, medtcactentos e inruome 
firalar e amntrutatorlat para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e do Hosp 
rricipat de Município do Mocambo - CO. O Editei estará disponível nos após esta publteaçáo, 
áriudoatoedimontoao público de 06;00hàs 12:00h. infoeirações pela fone: 0'88-3654 ti. 
no endereço A Ai. Construtor Gonçalo Vidal, o/o, Centre. Mucumbo - Ce. 14 de Janeiro 

lado do Ceará -Prefeitura Munictpatde Pathurmo -Aviso de Lidtação.A Prafuiiurutoentri1 
Pultrano comunica aos interessados que no próximo dia 27 de juba/rode 2020, As lOhOOmn 
arA abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial 14'. 2020.01.13.01, cujo objeto 
sstçãode cembusttvetue derivados de peb'tslnoparaaiondirmsentoas UnidadesAdmiolatratin 
Pailrarmu. O editatcumnpletu estará á disposição ires dias úteis após aula publicação no horá 
08h00mirt ás 12h00min noenristeçor da Pinte/tora Municipal mie Pateeno à Av. Possidràr 
reto, 330. Centro. PaI/raso-CO, CEP; 62.910-000. MariaVanusia da Silva Sauna -Preuoeti 

nsenclot 14" OOá/2019-SRP. Objeto: seleção de melhor proposto para Registro de Preç 
indo tutores e eventuais cnniroiaçoen para aquisição de ténis para distribuição grata 
1/cedes aos abanos da Rede Pública de Ensinado Município de CaniedAsCE. Oleoie do decta 
Inabilitar a empresa industrio e Comercio de Confecção Estilo Vicioso EIRELI, par nada 
poedndcr eis atendimento Diligência Instaurado. A Prorçoratru Oficial da Prefeitura de Cante 
na público, pare conhecimento de todos os interessados gire o prosseguimento do certame 
Ano dia 21 dejaneito de 2020, ás lOhOOmle, em sessão pública urde será anunciado resulta 
crerlcncianiensto e seruo abertas ao propostas de preço rtoslicitantes parttctpanten.Assim fie 
os intimados no temia da Lei. Maiores informneçõús podem ser obtidas na norte da t'releitura 
titio ir 07:30h Aol 1:30h, ode 13:0Db às 17:00h durante sadias úteis. 14 do janetro de 20: 
uritanoda Freitas Alvas - Prertoelro Oficiei doMunictplode CanindélCE. 

escoou os I.eara - rrero,m,a ...-P., se ronum - mies se Lmclraçao. is rmerjuerra ou 
Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Fortim - Aviso de Licitação, A Pregoeira do 	Moeicipio de Fortim comuoica aos tntorotsados que no eia 280e Janeiro de 2020 às Oah3Omiu, 
Mueictpiodo Fortimnicomunicus aoairrtnreauadosqUonodiu 28deJueeirode2020, As 13h30min, 	EotorO abrindo lIcitação na Modal/iludo Pregão Presencial 140  1401,0112020-PiolF, cujo olrjete é e 
astará abrindo, licitação no Modalidade Pregão Presencial N °  1401 .02/2020-t'MF, cujo objeto mie 	Registro de Preços para eventual contratação lrmctalrrdo serviços compreendendo: produção, 
contratação de empresa para prosfaçdo de setv/çosdepubliçaçóeo oficiais no Imprensa escrito, 	ommjanlzaçiio, omrmnrerrlaçanu odecomaçsopara realização do eventos no Município de Fortim- CO. 
unto es Diversas Secretaries do Muntcipio.de Fortim-CE. O Editei aclarA II disposição nu Saio 	o Edital estará á disposição nu Sala da Pregoeira o Equipe de Apolo'rtou dias úteis no horário de 
da Pregoeira e Equipe de Apoio nos dias úteis no horário de 08h00mln às 14h00rnln e nos situo: 	Ofihtiønmimr As 14h00meln e nos silos; wnw.icrn.ce.gov.br , htlps:/ltort/m.ce.goo.br/lcilacao.prmp.  
www.tctn.ce.gov.br, htfps://fortim,tst.gon.trr/lmc/Iacao.Php. Aurelite Mantos da Silva Lima - 	 AuretttaMariins da Silva Lima—Pregoeira. Fortim/CE, l4de Janeiro de2o2o. 
PregoeIra. FortutelCE, 14 de Janeiro de 2020  

Estado da Ceará - Prefeitura Municipal do Caucaia - Resultado da Composição cIa Valores 
Estado do Ceará - Consórcia Público de Saúde interfederutlnodo Vaie do CurU — CiS VALE - 	 - Pregão Presencial 14' 2016.10.17.081. A Comissão de Pre gão do Prole/lura Municipal de 
Estrato do Quarto Aditivo ao Contrato n' 00312016-02 TP. Coutratirirte: Consórcio Público de 	Caucaia, locuiizoda na Av, Coronel Correia, 1073 - Porque Soledade, por creio da Pregoeira, 
Saúde irnlenferierativmmdo Vale mIO Curo -C1SVALE.01rjetrs: Cuntraiaçlrrdus serançosde assessoria 	Theitia lotaria Silvo, rios atrtus do Procmruuo Licitutótio PP. 2019,10.17,001 cujo objeto A o 
e consultoria nas áreas do ccntabttidnoe, junioao Consórcio Públ ico do Suada l.'ntoriederotIoo do 	Registro de Proço para filtres e eventuais coniiralaçons de empresa para aquisiçou do 
Vale do Curu CISVAt.6. Vi08,mcne: por 12 (doze) meses, crrmrtaties a parti, de 27 de druzeembre de 	umnifurmntes oocolares, para atender as necessidades da Secretario Municipal de Educação, 
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A Prefeitura Municipal de Itarema-CE, através das diversas Secretarias 
cornurvca aos interessados que no próximo dia 28 de janeiro de 2020, às O9fr, estará 
abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial N 002/2020-DIV, cujo Objeto é a 
Aquisição de cormhnstivel e derivados de petróleo para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Municipio de Itarerna-CE. O Edital completo estará à disposição 
após esta publicação, no endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima, N 48, 
Centro, Itarema-CE, ou nos Endereços Eletrônicos: www.tce.ce.gov.br\Iicitacoes  e 
semva.ilarerna.ce.gov.br . Mais informações pelo Telefone: (88) 3667.1133. 

Itarema-CE, 14 de janeiro de 2020. 
INEZ HELENA BRAGA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 2020010902-TP 

O Presidente da Comissão de Licitação do Municipio de Jaguaribara - CE, torna 
publico para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 31 de Janeiro de 2020 às 
09:00hs, na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de taguaribara, localizada na Rua 
Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento Menor Preço, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria de apoio 
administrativo na área de controle interno da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE, o 
qual encontram-se disponiveis no endereço adora, no horário de 08:00hs às 13:00hs. 

Jaguaribara - CE, 13 de janeiro de 2020 
GEOVANE DA SILVA ALVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE lATI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Processo Licitatório Nv 2020.01.08.001 - Pregão Presencial. 
tI Pregoeiro da Prefeitura de lati/CE torna público para conhecimento de todos 

que no dia 28 de Janeiro de 2020, às 10:00mirr estará recebendo Envelopes de 
Habilitação e Proposta de Preços para a licitação do objeto aquisição de combustíveis. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal das OOhOOmin às 
i2hü0inin. 

Jati/CE, 14 de janeiro de 2020 
FRANCISCO FLÁVIO DA SILVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 1/2020 

A trrnsissão Permanente de Licitação torna público que estará realizando na 
modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2020, cujo objeto é a aquisição de veículos O (zero) 
Em, tipo nnicro-ônibus, padrão escolar, destinados ao atendimento das necessidades da 
Secretaria de Educação Básica da Município de Lavras da Mangabeira-CE, conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Estando aberto o prato para 
cadastramento de propostas até o dia 16/01/2020, OBhOOmin, abertura das propostas rio 
dia 28/01/2020, às 08h15mirr e a fase de disputa de lances no dia 28101/2020 às 
lOIrOOmiir, estando disponível pelos sitios eletrõrsico www.bbmnetlicitacoes.com.br  e 
https://licitacoes.tce.ce.gon.br/. Maiores informações no Setor de Licitações, na Rua Hilda 
Augusto, n° 196, Centro, Lavras da Mangabeira-CE ou através do e-mail 
cpl.laorasce@gmail.com . 

Lavras da Mangabeira-CE, 14 de janeiro de 2020 
JOAIt BEZERRA DE ALMEIDA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 07.001/2020 PE 

A Pregoeira da Prefeitura de Maranguape-CE, torna público para conhecimento 
dos licitantes e demais interessados, que do dia 15 de janeiro de 2020 a 03 de fevereiro 
de 2020 até às ORE (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
referentes ao Pregão Eletrônico N 07.001/2020 PE, Tipo Menor Preço por Lote, tendo 
como Objeto a Aquisição de material de consumo para modernização do Centro Vocacional 
Tecnológico )CVT) de Maranguape: apoio a extensão tecnológica para a inclusão social e 
desenvolvimento sustentável, de interesse da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social do Munidipio de Maranguape-CE., no Endereço Eletrônico: mmw.bIl.org .br-"Acesso 
Identificado no 1mb - acesso publico'. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 03 de 
fevereiro de 2020, às 091h (Horário de Brasilia) e o Inicio da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 13h do dia 00 de fevereiro de 2020 (Horário de Brasilia). Quaisquer 
informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (0811 às 12h), e 
poderão ser solicitadas através do Telefone: (85) 3341-1131. 

Maranguape-CE, 14 de janeiro de 2020. 
RAYLSE RAFAELLE JERONIMO LIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 112020 

PROCESSO LICII ATÓRIO Nu: 2020.01.10.001 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Milagres/CE, tona público, que 

estará realizando na sede da prefeitura, através da plataforma eletrônica 

mwva.bII.msrg.hr , par intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame 

licitasório, na modalidade Pregão Eletrõnico N 9  001/2020, cujo objeto consiste nu 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, conforme especificações 

apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para 

o dia 27 de Janeiro de 2020. às OYh:Oomin. O inicio de acolhimento das propostas 

comerciais ocorrerá a partir do dia 15 de Janeiro de 2020, às 09h:00min. Maiores 

informações e entrega de editais no endereço eletrõrsico: www.bll.org.br , por 

intermédio da Bolsa Licitações do Brasil )RLL). Informações poderão ser obtidas ainda 

pelo telefone (88) 3553-1255. 

Milagres/CE, 14 de janeiro de 2020. 

FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS 

dar drro,orrm,, ruim ru, ve,ii,rdo ,,o oodrmoçu eier,õo,Cn 
b,/a,,ro,rr,r,dadohr,,,i. Crio ro,bgu ossomtrotitststva 

A Pregoeira Oficial do Município torna público que no próximo dia 28 de janeiro 
de 2020, às lSh, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Presencial N SS-
PP001120, cujo Objeto é a Contratação de serviços de locação de equipamentos de 
informática, com suporte e assistência técnica in-loco fornecimento de insumos e 
consunriveis necessário á irão interrupção dos serviços (exceto papel), visando atender de 
forma satisfatória o andamento dos serviços administrativos da Secretaria de Saúde de 
Monsenhor Tabosa-CE. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados nos 
dias úteis após esta publicação, das 128h às 12h. 

Monsenhor Tabosa-CE, 14 de janeiro de 2020. 
NElA ARAUtO DE SOUZA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PP002/20 

A Pregoeira Oficial do Município torna público que no próximo dia 78 de janeiro 
de 2020, às 09h, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Presencial N GM-
PP002/20, cujo Objeto é a Contratação de prestação de serviços especializados de 
publicação legal era Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Ceará e Jornal de 
Grande Circulação junto as Unidades Administrativas de Monsenhor Tabosa. O Edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação, 
das OBh às 12h. 

Monsenhor Tabosa-CE, 14 de janeiro de 2020. 
NElA ABAUlO DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 

AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL N 912019 - SESA 

Objeto: seleção de melhor proposta através de registro de preços para a futura aquisição 
de medicamentos, material médico hospitalar, odontológico, laboratorial, instrumentais, 
equipamentos e outros materiais de consumo, destinados ao funcionamento do Sistema de 
Saúde, deste município, de acordo com as especificações e quantidades constantes rio 
termo de referência. A Comissão de Licitação comunica vos interessados que a empresa 
MEDDONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ITDA - CNPJ n° 69.366.326/0001-33, 
interpàs recurso da fase de habilitação e, que fica aberto o prazo para a apresentação das 
contrarrazões por partes das demais empresas interessadas, em conformidade com a art. 
109, parágrafo 30  da lei 8.666/93. Maiores informações através do fone (883422.1381) das 
08:00 às 11:30 horas. 

Morada Nova-CE, 14 de janeiro de 2020. 
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços 
Pregão Presencial No 2019.11.29.002. órgão Gerenciador: Secretaria de Educação. Cultura 
e Desporto - Morrinhos/CE. Finalidade: Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de material didático livros para atender as demandas da Educação Infantil Nível 
II, III, IV e V e Ensino Fundamental nível lt ao 99  uno da Rede de Ensino do Município de 
Morrinhos/CE. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados 
a partir de sua assinatura. Preços Registrado: 8$ 1.741.445,64 (bom milhão, setecentos e 
quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). 
Empresa: J de Oliveira Sampaio Distribuidora - ME; C.N.P.J. nu 32.739.990/0001-70, 
representada reste ato pelo Sr)a). Janaimra de Oliveira Sampaio. Francisco Elicio Cavalcante 
Abreu - Ordenador)u( de Despesas, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 	 Lp RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS No 1110.01/2019 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de 
Mucambo/CE comunica aos interessados o resultado da licitação na modalidade Tornada 
de Preços NO 1110.01/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de 
sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais e comunidades tradicionais do 
Município de Mocambo - Ceará. O resultado da fase de julgamento de propostas da 
licitação supra da seguinte forma: Empresa: Lider Construções e Serviços EIRELI, com o 
valor de 8$ 1.743.952,00 )Hum milhão e setecentos e quarenta e três mil novecentos e 
cinquenta e dois reais). Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, 
inciso 1, alínea "b" da Lei de Licitações vigente. Demais informações na Prefeitura à Av. 
Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centmo/Mucambo - CE. 

Mocambo - CE, 14 de janeiro de 2020 
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda, através da sua Comissão de Licitação, 
torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO 
DE PREÇOS autuada sob o n 0  2019.12.27.01-5RP, cujo objeto é a Futura e Eventual 
Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades das diversas Secretarias 
do Mumricipici de Nova Olinda - CE, conforme especificações constantes no termo de 
referência, tipo menor preço, com data de abertura marcada para o dia 29 de janeiro de 
2020, às 09:00 horas na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Perimetral Sol, 
S/n. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da Comissão de 
Licitação, em dias normais de expediente, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou através 
do telefone (88) 3546-1605. 

Nona Olinda, 14 de janeiro de 2020. 
LEONEL CASTILHO ODES DE SOUZA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO No 2019.12.09.002-TP 

(Repetição) 

A Prefeitura Municipal de Pacajus, através da Comissão de Licitação, localizada 
na Rua Guarany, xn 600, Altos, Centro, em Pacajus-CE, comunica aos interessados que mio 
dia 03 de fevereiro de 2020 às 13:306, realizará licitação na modalidade Tomada de Preço 
No 2019.12.09.002-TP, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de 
pavimentação em pedra tosca na localidade Tucum de intreresse da Secretaria de 

000ornerio açiioadx air!ramnn,eore roomono,o MC o' 2.200.2 dr ma/uv/moom, Ice 
mi 	vIna dh, 	Co,, u,,ie-irr-n, , 	Brasil 


