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Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte -  CPSMLN - Pregão Presencial N°002/2020 - Tipo: Menor 
Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte, localizado na Rua Napoleão 

Nunes Maia, s/n - Bairro José Simões, Limoeiro do Norte, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial N° 
002/2020 cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha a serem destinados a manutenção das atividades do Centro de 

Especialidades Odontológica— CEO e da Policlínica junto ao Consorcio Público de Saúde da Mierorregião de Limoeiro do Norte, sendo a fase de disputa 
de lances iio dia 28/01/2020 a partir das 09:00li. Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público 
das 08:00 às 12:00h, no endereço acima citado ou através do portal de licitações doTCE: www.tee.ce.gov.br . Limoeiro do Norte— CE, IS de janeiro de 
2020. Italo do Nascimento Farias - Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paeajus - Secretaria de Iiifraestrutura e Desenvolvimento Urbano - Aviso de Republicação de Licitação. 
A Prefeitura Municipal de Pacajus, através da Comissão de Licitação, localizada na rua Guarany, n° 600, Altos, Centro, em Pacajus-CE, comunica aos 
interessados que no dia 03 de fevereiro de 2020 às 09:00, realizará licitação na modalidade Tomada de Preço N° 2019.12.09.00 1 -TP, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializaada para realizar pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas no Bairro Bangué etapa 03 de interesse da Secretaria 
de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Pacajus/CE. O edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no 
horário de expediente ao Público, ou pelo Portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br . Pacajus-CE, 13 de janeiro de 2020. Sara Wânia de Menezes 
Pedrosa Leite - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Guaiúba - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n°2020.01.07.001. A Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara Municipal de Guaiúba-CE, torna público que às 8h (oito horas) do dia 31 de janeiro de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

localizada a Rua Teu. José Ivanildo Nocrato, S/N, Centro, nesta Cidade, estará realizando licitação para contratação dos serviços de profissionais em 
prevenção de perdas junto a Câmara Municipal de Guaiúba, conforme especificações em Anexo do Edital. Modalidade: Tomada de Preços. O Edital da 
Tomada de Preços e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste aviso, 
no horário de 08:00 às 12:00 horas. A Comissão. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020-DIV 
- A Prefeitura Municipal de Itarema-CE, através das diversas Secretarias, comunica aos interessados que no próximo dia 28 de Janeiro de 2020, às 0911. 
estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial N" 002/2020-DIV, cujo Objeto é a Aquisição de combustível e derivados de petróleo para 
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Itarema-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\hicitaeoes  e www.itarema. 

ce.ov.bt -. Mais informações pelo Telefone: (88) 3667.1133. ltai'eina-CE, 15 de Janeiro de 2020. Inez ilelena Braga - Pregoeira Oficial. 
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DETURURU—RESULTADO DE HABILITAÇÃO—TOMADA 1)E PREÇOS N°2511.01/2(119 

- A Comissão Permanente de Licitação torna público o Resultado da Habilitação da Tomada de Preços N°2511.01/2019, cujo OBJETO é a Contratação de 

empresa para executar os serviços de construção de Praça no Entrono da Ai-eninha na sede do Município de Tururu. Declara HABILITADAS as Empiesas: 

DTC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, JMAR CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, PX3 - CONSTRUÇÃO E 
------ 	LOCAÇOES EIRELI-ME e B&C EDIFICAÇÕES EIRELI- EPP. Fica Aberto Prazo Recursal previsto Art. 109, Inciso 1, alínea "a" da Lei N° 8.666/93. 

Mais informações: (85)3358.1073/3358.1002. Tururu-CE, lO de Janeiro de 2020. Jorge Luiz da Rocha — Presidente da Comissão de Licitação. 

FSC *5* *5* *** 

MISTO 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão N°2020.01.14.1. A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/ 

CE, torna público, que será realizado Certame Lieitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Aquisição de oxigénio gasoso medicinal destinado ao 
atendimento das necessidades do Hospital Geral do Município de Farias Brito/CE. Data e Horário da Abertura: 28 de Janeiro de 2020, às 09:00 horas. Os 

FSC'C126031 interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel. n° 87, 
Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbritocegov.br  e www.tce.ce.gov.br . Maiores 

Informações: pelo fone (88) 3544-1569. Farias Brito/CE, 14 de Janeiro de 2020. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*_Â_* *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, 
s/n, Bairro Centro, torna público o Edital de Tomada de Preços N° 1501.02/2020 - cujo objeto é a(o) pavimentação asfáltica na estrada Sítio Santa Rosa/ 
Boqueirão no Município de Alcântaras-CE, conforme termo de ajuste 095/Cidades/2019, correspondente ao MAPP 3359, celebrado entre a Secretariadas 
Cidades e  Município de Alcântaras, conforme projeto básico de engenharia em anexo, que realizar-se-á no dia 31.01.2020. às 09.30 horas. Referido edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 17:00 horas ou no sitio http://www.tcm.cegov.br . Alcântaras-Ce, 

15 de Janeiro de 2020. Charllys Alcãntara Soares - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Secretaria de Assistência Social— Pregão Eletrônico N° 2019.11.27.001 - Aviso de Adendo. 
A Pregoeira Oficial do Município de Aquiraz torna público o 1° Adendo ao edital do pregão supracitado, que tem como objeto o Registro de Preços para 
a aquisição de cestas básicas a serem distribuídas às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Termo de Refei-êitcia. O novo texto 
encontra-se a disposição dos interessados na sede da CPL, nos sites http://www.aquiraz.ee.govbr , http://www.tcm.ce.gov.br  e www.bllcompras.org.bm . Em 

função das alterações efetuadas as propostas virtuais serão recebidas até às 08h00min (horário de Brasília/DF) do dia 06 de fevereiro de 2020 no endereço 
www.bllcomprasorg.br . Aquiraz - CE. 14 de janeiro de 2020. Vânia de Souza Pinheiro - Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Mõnicipio torna público que no dia 28 de laneiro de 2020 

às 0:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 100 1.01/2020, cujo objeto é o Registro de Preços visando aquisição de futuros 
e eventuais de material médico hospitalar, medicamentos e insumos hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e do 
Hospital Municipal do Município de Mueambo - CE. O Edital estará disponível nos após esta publicação, no horário de atendimento ao publico de 08:000 

às 2:00h. Informações pelo fone: 05*88  —3654 1133, ou no endereço à Av. Construtor Gonçalo Vida], s/n, Centro. Mucambo - Ce, 14 de Janeiro de 2020. 

Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Tomada de Preços N°2019.10.16.001. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Aquiraz torna público o iesultado, do certame acima com objeto: contratação de empresa para execução do fechamento/urbanização do canal do Município 
de Aquim-az/Ce. Após as análises, foi declarada a classificação de todas as licitantes, sendo declarada vencedora do certame a empresa JI' Sei -viços e Locações 

EIRELI, com o valor de Rã 617.233,50 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Ata disponível do cite www.ice. 

ce.gov.br. Fica aberto o prazo i-ecursal, com fulcro no ai-t. 109, 1, b. Maiores informações serão obtidas junto à Comissão de OlhOOmimi às 12110011ini. Aquiraz 

- CE, 14/01/2020. Presidente. 

*** *** *** 
ESTADO 1)0 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TAROSA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N" 

GM-PP002/20 - A Pregoeira Oficial do Município torna público que no próximo dia 28 de Janeiro de 2020, às 09li, estará realizando Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial N° GM-PP002/20, cujo Objeto á a Contratação de prestação de serviços especializados de publicação legal em 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 08h às 12 1 h. Monsenhor Tabosa-CE. 14 de ,Janeiro de 

2020. Nela Araujo de Souza - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Pres idente da Comissâc

am  

L7/SPs flmUrflaÇSiPYO erroVessormarrr t00)' , P'0°4  e U4SUO,POJ de 1 P.JOPPOP*PP. 1 1001P59d0. 

Permanente do licitações do Município de Mucarrrbo/C8 comunica aos tatrrressados o - 
resultado da licitação na modalidade Trítr,ada de Preços 34' 1110.0li2019, colo rítmjdto 	1 stads de Coara -Prefeitura Murrlctpat da Macarnbo -AVISO de Lioitaçdo. O Prepoariro de 

rurais e comunidades tradicionais do Município do Mucanrbo - Coará. O resultado da ías de 	
modalidade Pmgflo Eletrônico 34' 1001,1)312020, cujo objeto é o Registro cio Preços niaai' 

julgamento de propostas da licitação supro da seguíntsd forma: Empresa: Lidar Construções e 	
aquisição de tuiuros a eventuais cio nraroriai mefítico hospitalar, medicamentosos e rnsurr 

Serviços EIRELI, com o valor de P10 1.743.952,00 (Hum milhão e setecentos e quarenta e três 	I respitalar estmulatorrat para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e dm) t'tosp 

coetralaçto de empresa para construção de sistemas de abastecimento de água nas arcas 1 ,4uniclpistcmapúhticoqnie cedia 20deJanemrorie2ø2000 1000 horas, estarrúabdndolmcitsção 

tsr)) rrovecermtoseciirquormtae mtnis(esiS). Dentaforma Oca aberta a prezo recursal previsto At 	Municipal do Município do Mocambo- CE. O Edital estará disponível nos após esta publicação, 

09, inciso 1, alínea tf da Lei da Licitações vigente. Demais informações na Prefeitura áAv. 	hoíário doatondimentoco público de 0&O0hàs 12:00h. lnlomrnaçõnspetát000; 0 -88 -3654 II, 

Construtor Gonçalo Vidai, SIM - CestrolMucurmbo - CC. 14 de Janeiro de 2020. Francisco 	na nu endereço à Ao. Construtor GoeçainVidal, 0/o. Centro. Mocambo - CO 3  14 de Janeiro 

Oróclo deAtmeida Aauiar - Presidente. 	 2020. Francísco0réclo deAtnretdaAgalar-Pregoetro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juacetro do Norte -Aviso de Suspensão Sino 
Dto da Tomada do Preços 34 °  2019.09.13.01-SEMASP. ACernissão Perrrraimenttr de Licitação 
do Município de Juazeiro do Norte/CO, torna público para conhecimento dos interessados que 
encontra-se uuspmersa Sina Cio aTornadade Preços N°2019.09.30.01 -SEMASP, objetivando a 
ccrrrtratcrç13o ste serviços especializados na elaboração de projetes para adequação o eupodiçáo 
dscorlifrcaçilo de c,unformidadedo eSteres da proteção contra inc0ndioü pânico de acordo com 
a Lei l-P 13.558 de 29 de dezembro de 2014, de interesse do Secretaria rÃs Meio Ambiente e 
Serviços Públicos do Município de Juazeiro do Norte/CO, tendo oro viola que a Secretaria 
Municipal de Moo Ambiente e Serviços Públicos (SEMASP) não repassou as informações 
necessárias pare que a Comissão Permanente de Licitações pudesse responder todos os 
apontamentos constantes iro Pedido de Esclarecimento do Eng. Francisco Aneis Farias. 
Juazeiro do Norte/CE, % de janeiro da 2020. Wagear Vieira Vidat - Presidente da 

Estado, da Ceará - Prefeitura MunictndI do Jati - Aviso de Licitação - Processo 
Ltcttatónto N°2020.01.00.001 - Pregão Presenciei. O Pregoeiro ria Preteitúra de JatilCE 
torna público para conhecimento de todos que no dia 28 de Janeiro do 2020, ás 1 4h:Oümín 
estará recebendo Envelopes do Habilitação o Proposta do Preços poro a licitação do objeto 
aquisição de combustíveis. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal das OOhOOmln ás 12tm00itnin. JattlCE,14 de Janeiro da 2020. Francisco PtãvIo 

Estado rio Ceará - Prefeitura Municipal de Pathano -Avisa de Llcttação,A Preteítr.rraMsmrlrrll 
de Poltrano comunico aos interessados que no próximo dia 27 de janeiro de 2020, às lOhOOm 
estará abrindo licitação ira modalidade Pregão Presenciei 34'. 2020.01.13,01, cujo objeto 
aqsisiçãode combustíveis e derivados de petroloopara atendirpientoan UetdadesAdministrativ 
de Poiliarro. O editalcornpletoestarã à disposiçãonoa dias úteis após esta publicação ao horli 
de Oilhltsmin ás l2hottrsin no enCareço ria Prefeitura Municipal de Paftrano à Ao. Possidér 
Barrete. 330. Cedro. Palharro-CE. CEP:02,910-000. Maria Vanoelada Silva Sonsa -Pren,oetr 

Estado do Ceará - Prefeitura Muntolpai de Cant,rdó - Aviso de Prosseguimento - Pragá: 
Presenciei ' 34" OOtt/2019-SRP. Objeto' seteçâo de melhor proposta paro Registro de Preço 
visando futuras a eventuais csntralaçdns para aquisição mOa tênis para distribuição gratuit. 
destinados aos alunos da Rede Pública de Esoinorlo Mavlciplode CorrlvdélCE. Chiste ds decinã 
do Inabilitar a empresa industrio e Comercio de Confecção £5010 Vicioso E1ItELI, por nada to 
respondido ore stendlamevto Diligência Instaurada, APregrv'rtra Oficial ria Prefeitura de CaVlnd: 
torna público, para norlheclnrento do todos os interessarIas que e prosseguimento do certame u 
dará sadia 21 dojaveiro de 2020, ão lOhOOmlr'r, em sessão pública onde será anunciado rvruultaá 
do credcnctornanio e serão abortas as plúpostas de preço dos licitantes participantes. Assim tear 
todos iebnrodos ria Is/marre da Lei, Maiores lsforrsaç)tós portem ser obtidas na cede da Prefeitura rio  
horário do 07:30h ás 11:30h, edo 12:00h às 17:00h durante os dias úteis, 14 de Janeiro de 202€ 
Cteuritana de Preitos Alces -Pregoeira Oficial do MarrtctpiodeCantndótCE. 

. 

talo do Coará. Prefeitura Municipal de Trairi -Avisode LIcitação. OMusicipio do Trai, 
vds da(o) Pondo Municipal do educação por istenrnnddlo do(a) frregcmeiro(a), torno púlmlic 
do 00.00 Ircirasdo dia 27s1e Jannoirude 2020. tara) reaiízarilcitaçáo rra rncda/dadúPreg/ 
mencisi N'OS.O 1012019-PP SPP, tipo menor preço, para aquisição de gênerooalirnonmticic 
'modos a atender ao necessidades do nreronda escolar do Rode Municipal de Ermsimri 

a Secretaria mie Educação dq Ttairt-CE, de acordo com oqoe detenrmimna a logislaço 
priVa reaútLar-ue na 5ta daCorrmiosSodrs Licitaçãoda'Pr'sfeitltra Murícipai de TrairilCE, 
medimeoto ilcitatónio obedecerá ao disposta na Lui,t/aderata0 1 0.520/2002, Lei Federal 
1) do 21 dmnjmlnlío cio 11/93, e suas alterações posteriores que me foram lrmtrocluziduv. i 
ai a seus anexos encontram-se 'a disposição dos interessados na sete da Comissão d 
ação, na Ao Miguei Pinto Ferreira, 358, Planalto Norte. Treiri/CE, o partir da publicaçO 
o Ando, no horário de eopediunte. Trairl/CE, 14 de Janeiro de 2020. Kenr,od 

.., ..e 00 sear,, - r,o,erIurd rrrur,mc,poi rie noun,ln,—r',vrsr, IW --v-- eiuod,rudmlo, rretjas 

Presencial NO PP-0108012020-SEINFRA. Objeto. Aquisição de lenha vegetal rio (cojuoíro). para 
atender as necessidades do Matadouro Público Municipal, de msponsabiíldado da Secretaria de 
mntraeslautura e Serviços Urbanos, em conformidade coem as especificações, o quantidades 
constantes no Tonno da Referência, anexo Ido Edital. Tipo de Licitação: Manar Preço por Lota. 1/ 
Çormntssos ria pregão comunica aos irmterassados que no dia 28 de janeimode 2020, dv 00:00 horas, na 

ala da Comissão de Licitação, estará recebendo os envelopes da Proposta de Preços e llabrtitaçav. 

Estado do Ceará - Preldttera Municipal da Fortim - Avies de Licitação. A Pregoeira de 
lede do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Aviso 

	

de Licitação. A Pregoeira do 	IMseiolpio do Fomlim,r comunicas aos interessados que no dia 28 de Janeiro de 2020 ás O9lm300rin. 

	

niciplode Fortimcomunicaaoslnteteasados quettciditr28do Jaseiroda2020, es l3Ir3Orsin, 	leoturã abrindo licilaçlo na Modalidade Pregão Presencial 34' 1401.01/2020.PMF, cujo rmtrjeto ó 
orá abrindo licitação os Modalidade Pregão Presenciei N° 14O1.02/2O20-PMF, c5t0 objeto 	Registro de Preçov para evsmrtttat contratação 	serviços compreendendo: 1rrovlsiçàm, 

	

rtratoçãa de empresa para prostaçãode ser-arçoede publicações oficiais na lrnprensoencrita, 	organIzação, ormravrerdaçso e decoração para realização dO tIveetOs no IrtIlsIcIpio de Fortim- CO, 

	

da 	 iroãmrl,trlo 

	

loas Diversas Secretarias do Município de Fortime-CE. O Edital estará disposição no Sala 	o Edital estará á disposição ria Sala da Pregoeira e Equipe deApoto'nos dias úteis rio horário de 

	

Pregoeira e Equipe deAt,,,inm nosdiasrálels no horárlode OOh(t0mtn às 14h00mln o noosiles: 	08h01,tminr às t4hü0rnín e nos silos: www.tcm.ce gon.br. titlps:/Ilsrtirn.ce.çov.br/licitacoo.pinp.  

	

'metem cc oou.br, httss:/jfortim.ce.çton.lmr!llcllocao.php, Aureilte Machos da Silva Lima - 	Aur,rtltaMartiee ,taSitoa LIma-Preenaira. PnritmICE. 14deJanalrode2020. 
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entre o juiz que atua no coco- sistema judiciário. "O ponto ne- 

lhirrtento de provas do que será gativo, que é questionado, é a ca-
is o responsável pela sentença. rência dos juízes nas comarcas!  

Juliana Mota, promotora inte- Já não há juiz suficiente da ma-
C grante do GT e coordenadora neira conto já está, então a gran- 

do Centro de Apoio Operacional de preocupação é COmO 550 seed 

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

o inconstitucional por avaliar que o Poder Judiciário teria que te 

ela diverge do modelo de siste- verba, tempo, e mais servidores1 

- ma jurídico brasileiro, 	 não é só pensar'  

"Essa medida é incompatível Um outro grupo de trabalho' 

com o Sistema, pois essa figura no âmbito do Conselhd Nacional  

existe em países que adotam o de Justiça (CNJ), discute a im- 
- 	sistema processual misto, o qual plementação do juiz de garan- 
'a o Brasil não é adepto' afirma a tias. O órgão afirmou, na última

promotora. segundo Juliana, na segunda-feira, 13, ter recehidq 

percepção penal, outras medi- 	sugestáes sobre o tema, qu 

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

sam muitas divergências por já cotsu1ta pública na Internet n 

serem aplicadas na prática. 	dia 30 de dezembro e' encerra- 

'a 	"Alguns pontos eu já aplicava das em io de janeiro. Esse G'1 
na comarca em que atuo, como também funcionará até hoje. 

o arquivamento entre Polícia 	No âmbito do Ministério Pú-' 
o Federal e Mil, que já era real, e o blico, a Procuradoria Geral da 

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

Juliana considera que o pa- tenha mais tempo para ser im- 

o cote auxilia no cmpoderamento plementada por etapas. Alén 

do Ministério Público. Todavia, disso, o órgão solicitou o ui dd 

O ela aponta que as equipes de garantias não seja utilizado en 

trabalho possuem um curto pe- processos no STF, no STJ e em 

ri ríodo de adaptação, visto que a casos de Lei Maria da Penha ou 
nova legislação já entrará em no tribunal do júri. 

Q 
(3 	y 1  

JLk1e. 	 .i 	Jôái 

lado do Ceará Prefeitura Muercipal de Varjota -Aviso de Retificação - 34/erreru do Pregão, 
'regoeiro do Municipio, juirbrmevle cci'r e CPL, odor Reliíicaro vi/mero do PregOø ElerrOnico ir' 
2019-PE-SEAGIII, cujo objeto é a ,rqutriO30 do nesse, cômarao o prol0torns dostirrodou a trota 
vaiculssdr, Oivrrrrsrs Socrotortas do Município de Varjata. Cedo so.ld "03/ 2019-t'E-SEAGRI 1  
o-se: 03/2020-PE-SEAGRI' corrigio'Jo-so o ono 20I0 °  pa'o 2i/20 aoleriorrncolo pubilcodo. 
omanioo que talcos i/o atecnia o número anteríorrrrannte inifonsadu, ti/atores informações 
torSo saí obtidas junto a Comissão Pormarnornte do Ucdaçâo. Verjbta-CE, 13 de janeiro de 

Estado do Ceará Município de Tralri «Extrato de Contrato W20190617 	da Preços 
)4C  OB4O18120l9-TP, Objolo: panimentaçâo oro iotertravadooa Aneolda Moda Eíiozíta Banbusa no 
Vunicipto do .Troini/CE, Contratada: V2 Engenharia e Administração LTDA iniscrile no CNPJ N. 
13.571.230!0001.52: como valorgtobai,deRO 490.035,33(quatrecentoSe noventa e oito mil, trinta 
o çiecortntrtsa trinta e Irás centavos). Dotação Orçamentária da Secretaria de tr,traeelrutura: Õtqdo 

013 Secretaria de tnttaootrutura, Unidade orçamentária - 01 Secretarie de lntroeutrrrtura, 
Projnlo/atívidamte - 1019 puirnentoçâO Os Vias e Logradouros públicos, Classlllcaçâo econômica 
-4,4.1)0.01.00 Ohrassinutal0000s, Subelnrneots-4.4.00.51.99 Outras obras OiOOlalaÇôeu. Fonte 
do recurso: 101000000 Outros Convênios do União: representado pelo Secretário Wílturm Jorge 
Lintrares ode outro ledo a aerproua '/2 Engenharia 'e Administração LIDA Inscrita no CNPJ 34' 
09.500.09110001-84. repmeoerrtado pelo Sr. Luis Cortou Ribeiro do Vale. Vidncia do contrato: 
20112120194 2011212020. Datado Controtá: 20tta dezembro de 2019: 

Estado do Coard Prefeitura Municipal da Cau ala Resultado da Co posrção ele Valores 

	

Estado doCeara - Consórcio Público de Saúde letertaderatteo de Valeste Curo -.CISVALE - 	 - Pregão Preser,ciat N°2010.10,17,001, A Cornisôrr de Preçho da Prefeitura Municipal de  	" 

M I S SA . Extrato do Quarto Adtt co ao Contrates 0031201602 TP Contratante: Consórcio Público de 	Coocaia  localizada na Ao Coronel Corrr,ia 1073 Parque S dedade por meio da Pregoeira, 	_nt's-  - 	 CONVITE 	1 SSA 	11 7 1A 

	

'piano limiertemierat o, mE Vil rIo Cure CISVALE Oiqetis roetrataçãlr os ser ç mdv is ,rmor -r 	i'huib MSilva,, 	 O's auto do Prumos o Lruttrlório PC 2019 10 17 001 esta objeto ó o 

	

e conssllo,ia nas amas de cor,tabitslase. minto ao Consórcio Fdbl:cO de Saude lntorfederatioo do 	Registro de Preço para tutsrmrs e evormtuaís csmrnlralações cio empresa para aquisição de 	"o: ".' 	' ' 	'', ' 'r Vi dá ' «"''' 
V lo ml Cnru CISVAI lo V ji' o tsr 12 (doze') meses 	tonto a 	trôo 27 ded ar i mhro de 	u fio r m.n, colaras para abrido es rl'ca s lides da Secretarie Municipal de Educação , 	. 'I'Ii 	c c_ 	a 	1 	1S 
iflrC e -si ,i------ 	,p 'snirm Oe.e,ee flot,'IeAe, rOtJÁÇru, Ccn,ptotr,ridí,d,l Asesrs.sôna 	 . 	 '." -' ' -'-«..-'-'-' '.'- ............. -.-.--,,.-,'-------------- ,.e.c-,-_,,,..._,----- uuo,Oz'r;,c  


