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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Boa Viage4.d'" 
- torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 19 de junho de 2020, às 08:30 horas, na Sede da Prefeitura, localizada à 1ça 
Monsenhor José Cândido, n° 100— Centro - Boa Viagem - Ceará, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, tombado sob'ül°. 4 
2020.05.28.1-TP, como seguinte objeto: contratação de empresa para execução de recuperação de estradas vicinais em toda zona rural do Município de B —..- -° 
Viagem-CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, fone: 0.88-3427.7001 no horário de 
08:00h às 14:00h e no site do Tribunal de Contas dos Municípios www.tce.ce.gov.br . Antonio Raimundo Alexandre dos Santos - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. A Prefeitura Municipal de 
Catarina, através da Comissão Permanente de Licitação, toma público que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o n° 003/2020 
- SMIU, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras de conservação do sistema viário urbano (recomposição de pavimentação em 
paralelepípedo), na sede do Município de Catarina - CE, conforme especificações contidas no Anexo 1, do Edital. Tipo Menor Preço, com data de abertura 
marcada para o dia 18 de junho de 2020, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo telefone (0XX88) 3556-1167. 
Catarina - CE, 03 de junho de 2020. A Comissão. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Saúde - Aviso de Tomada de Preços N° 03/2020-SESA. A Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 19 de Junho de 2020, na sala de reuniões da Comissão 
de Licitação, sito à Praça dos Três Poderes sino Bairro Mingas - Cruz-Ce., a documentação de habilitação e propostas de preços para a Tomada de Preços 
n° 03/2020-SESA - Reforma do Hospital Municipal de Cruz —3° Etapa. O edital poderá ser obtido junto a Comissão, no endereço acima, das 07h30min 
às 1 1h30min, de segunda a sexta-feira e nos sites: https://oficial.cruz.ce.gov.br  e www.tce.ce.gov.br . Cruz, 02 de Junho de 2020. José Ednaldo Alves de 
Sousa - Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 

ITAREMA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 13.234.214/0001-74- NIRE 33.3.0032586-7 - AVISO AOS DEBENTIJRISTAS - A Itarema Geração 
de Energia S.A. ("Companhia") comunica aos titulares das debêntures em circulação da 3° (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Unica, da Companhia ("Debenturistas") que passará a realizar 
toda e qualquer publicação de atos e decisões que envolvam interesses dos Debenturistas nos seguintes veículos: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 

.

e Diário Comercial, ambos que circulam no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2 de junho de 2020. ITAREMA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
Alexandre Lima Nogueira - Diretor. 

*** *** *0* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de MilhA - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitações do município de MilhA torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão n° 2020.05.28.22.PP.17MS, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e 
odontológicos, junto a Secretaria de Saúde do Município de Milhã. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 17 de junho de 2020, às 09:00hs, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, 406, Centro - Milhã - CE, das 08:00 às 12:00hs, ou pelo 
telefone (88) 99628.1534, e nos sites: www.tcm.ce.gov.br  e www.milha.ce.gov.br . Milhã(CE), 28 de maio de 2020. Mirma Quezia da Silva - Pregoeira. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Mucambo/Ce comunica 
aos interessados o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços N° 2002.02/2020, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca nas localidades 
de Canafistula, Malhada, Bom Jesus, Chapada, e Muriçoca no Município de Mucambo. O resultado da fase de julgamento de propostas da licitação supra da 
seguinte forma: Empresa: CM Serviços e Construções LTDA, com o valor de R$ 1.914.341,01 (hum milhão, novecentos e quatorze mil, trezentos e quarenta 
e um reais e um centavo). 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 - Centro. Mucambo - CE, 02 de Junho de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Mucanibo/Ce comunica aos 
interessados o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços N° 2002.01/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para reforma do Hospital 
Senador Carlos Jeressati na Sede do Município de Mucambo - Ceará. O resultado da fase de julgamento de propostas da licitação supra da seguinte forma: 
Empresa: Brandão Construções e Serviços EIRELI - ME, com o valor de R$ 303.851,61 (trezentos e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e 
um centavos). 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 - Centro. Mucambo - CE, 02 de Junho de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

.

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato de Contrato - Pregão Presencial N° 002/2020/PP. Extrato do Contrato de 
Prestação de Serviços na Modalidade Pregão Presencial N° 002/2020/PP. Contratantes: Secretaria de Educação/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente/ Secretaria de Saúde/ Gabinete do Prefeito. Contratada: SERAP - Serviços de Assessoria Pública e Privada LTDA - EPP, Pessoa Jurídica, 
CNPJ N°25.433.181/0001-70, com sede à Rua João Cordeiro n° 1545, sala 03, Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.110-301, vencedora no valor total de 
R$ 120.240,00 (cento e vinte mil, duzentos e quarenta reais). Data do Contrato: 09 de janeiro de 2020. Data do Extrato: Pedra Branca - CE, 10 de janeiro 
de 2020. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna público, que fará realizar 
licitação, na modalidade Tomada de Preços, autuada sob o N° 2020.05.29.0IFG, cujo objeto é a contratação de empresa para recomposição de estradas 
vicinais e pavimentação em pedra tosca— Rua Principal Lagoa dos Crioulos no Município de Salitre/CE - PT N° 1068867-57, Tipo Menor Preço, com data 
de Abertura marcada para o dia 19 de junho de 2020, às 08:30 horas na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça São Francisco, S/N. Os interessados 
poderão obter informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, no horário de 08h00 às 12h00, ou, através do telefone (0xx88) 3537-1082. Salitre/ 
CE, 02 de junho de 2020. Antonio Erivelto de Lima Carvalho - Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Homologação - Tomada de Preços N° 2020.02.05.02. A Secretaria de Saúde do 
Município de Tejuçuoca/CE, a Sra Jocelma da Silva Barreto, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação 
cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a contratação para execução dos serviços de reforma da coberta do Hospital no 
Município de Tejuçuoca-CE., vêm homologar o presente processo administrativo de licitação, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo 
da legislação vigente, fica o presente processo Homologado em favor da empresa: YT Construçoes EIRELI, CNPJ N° 29.417.319/0001-07, com o valor 
Global de R$ 299.370, 10 (duzentos e noventa e nove mil e trezentos e setenta reais e dez centavos). 

*** *0* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Homologação - Tomada de Preços N° 2020.02.05.01. A Secretaria de Esporte do 
Município de Tejuçuoca/CE. a Sra. Maria Clezenilda Cruz Matos Bernardo, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão Permanente 
de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a contratação para execução dos serviços de construção de quadra 
coberta na localidade de Barra do Caxitoré no Município de Tejuçuoca-CE., vêm homologar o presente processo administrativo de licitação, para que produza 
os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo Homologado em favor da empresa: YT Construçoes EIRELI, 
CNPJ N°29.417.319/0001-07, com o valor Global de R$ 537.150,00 (quinhentos e trinta e sete mil e cento e cinquenta reais). 

*** *0* *0* 

rs 
FSC 

MISTO 

LFsçc128031 



. 	 . 

nilhito. novecentos o quatorze mil, treze5tos e quarenta e um reais e um centavo). Desta darei 
os aborto o prazo recurso[ previsto rio Art.109, inciso t, alínea b da lei de licitações vlgentr 
)amais informações na PrefeituraéAv. CoastrutorGonçalo Vidal, SIM - Centro. Mucamtro- Cl 

licitações do Município de MucamboiCe comunica aos interessados o resultado da licita 
modalidade Tomada de Praças f4°2002.0112020, cujo objeto é a contrai ~de empresa p 
prma do Hospital Senador Certos Jeressati na Sede do Município de Mricambo - Ceará 
ultado da fase cia julgamento da propostas da licitação supra da seguinte dorme: Empre 
rndâo Construções e Serviços LIRELI .- ME, com o valor de R$ 303.851,61 (trezentos e  
oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta eum centavos). Desta forma fica abertooprr 

ursal previsto noArt. 109, inciso 1, atines "b datei de licitações vigente. Demais informaç 
Prefeitura á Av. Construtor Gonçalo Virtai, SIM Centro. Mucambo - CE, 112 de Junho 

stsdo do Ceará- Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Retificação de Licitação - 
csncorrêacia Pública W. 19.0011)2020 - CP. A ComIssão Central de Licitação da Prefeitura do 
arecanaú-CE, torna público para o conhecimento dos interessados que o Edital da Concorrência 
Itaica W°. 10,006)2020- CO, com fins à contratação de empresa para prestação de eersiçoú de 
rrenclamánto integrado do sistema de iluminação pública do Município de Maracanaú, a ser 
alisada ás 10:00 (dez) horas do dia 13 da julho de 2020, teve alterações em alguns subiterrs de 
sltunrento convocatória, em razão do adiamento de abertura de licitação ocorrido anteriormente, 
esse modo, foi modificada adata de vista, prevista rio vubitem 3.5.2.1 deforma onde se l& '3.5.2.1W 
visita deverá ser agendada junto à Secretaria de lrrfraestrutura, devendo ser realIzada, coirfanne 
sciptinado pela citada Unidade Gestora, até ás 14:00 (quatorze) horas do dia IS de maio de 2020, 
do(s) proltsaiorral(is) responsãvel(is) técnico(s) da empresa', lata-se: °3.5.2.1 - Aviaria deverá ser 
lsndsds junto á Secretaria de lnfraeatrutura, devendo ser realizada, conforme disciplinado pela 
Leda Unidade Gestora, até ás 14:00 (quatorze) horas do dia 08 de julho de 2020. pelo(s) 
Õflssional(ts) responsável(s) técnico(s) da empresa'. Além disso, teve alterações na date de 
arasentaçéo de garantia, na rnodaltdadecauçflo, prevista no subitem 4421 deforma onde se is: 
.6.2.1 - Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá entregar à Comissão Central de 
citação, até às 14:00 (quatorze) horas do dia 18 de maio de 2020,0 original, devldamente pago e 
,ttenticado, e ser recolhida junto a Unidade As-ecadadora/Teaourarla, em some da Prefeitura 
lunictpal de Maracarraú, sito á Avenida II n ° 250, Conj. Jerelssati t. do Município de Maracanarti - 
eará' teiaae: '4.8.2.1 - Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá entregar á Cotnissã 
entra[ de LicItação, ale às 14:00 (quatorze) horasdodtaø8dejutrode 2020, ooriglnel, devidamente 
sgo e autenticado, a ser reoáhidojunto a UnidadeAsrecradadora/l'esoriraria, em nome da Prefeitura 
icrikipal de Maracanaú, silo à Avenida II n. 1  250. Conj. .Jerelssatr 1, do Municipio de Maracarraú - 
está'. O Edital e sues retificações, bani como seus anexos devetão ser retirados na sede da 
missSo localizada é Avenida II n°150. Conjunto Jereissali 1, Maracanaú, Ceará, ou pelo alto 

elrõnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Maiores informações poderão ser obtidas 
sssoalmermteou pelo telefone (85) 3521.5168, no horário de 8:00h âs 14:OOh. MaracanaWCE, OZde 
afio de 2020 -Janaina de Deus Pires Talxelra-Preside~ da Comissão Central de Licitação 

da Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato de Contrato - 
tal N° 0011120201PP. Extrato do Contrato de Prestação de Serviços na Modalidade 
lei N° 00112020/PP. Contratante: Secretaria de Finanças. Contratada: Inter 

Rua Or. José Vitorn° 108-A, Bairro de Fatiota, Fortaleza/CE, CEP. 60.04O630, vencedora no 
tal de R 27- 800,00 (vinte e dois mil  sitacentes reais). Data do Contrato: 09 de janeiro de: 

iípai cçmnunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade Preç 
mico n° 04/2020-SEAG, cujo objeto & aquisição de gás tkUe1reiio  de petróleo porá 
lerias MunIcipais, o sistema receberá ci cadastratnento dospropostas até  dia 18de jur 
20, às 08:00tt, a abertura e classificação das propoatssSatã àx08:lOh, a disputa de tant 
partir das 09:00tt (horários deBrasdia), O edital estará à disposição dos interessados 

úteis após esta publicação no alta: www.btrmnet.com.br , ticitacoes.tce.ce.gov , 
a.ce.gov,brlticifecoes e no horário de 08:00 ás 12:00h e das 14:00h às 1709/is, na Rua ir 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacaturba - Aviso de Abertura de Propostas de 
Preços- Concorrência Pública N'11.00212020-CP. A Presidente da ComIssão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Pacatube - DE, torna público para conhecimento dos 
interessados que a abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas na Concorrência 
Pública N' 17.00212l32t)-CP cujo objeto é a prestação de serviços de urbanização da Unidade de 
Pronto Alerrdlrnento- UPA- Pode i, ocorrerá no dia 04 de junho de 2020 às 101'SOnitn. Quaisquer 
informações poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3345-2300. Pacatuba-CE, 112 de 
jonhode 2020. lera Lopesd.Aqulno-Presidente. 

stado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - EdrMo 
sigamento - Fase de Propostas de Preços - Tomada,,lite Preços 145  2020.83.30,1-TR 
emissão Permanente de Licitação do Município de Dep. Irapuan PinheiroiCE fores público 
sultadordojuigarnento da fase de proposta de preços da Tomada de Preços trt 1 2020.03.30. t.T 
jo objeto é a contratação de empresa para execução de obra remanescente do distra 
rntratualdaconstruçáode uma quadra coberlacom vestiário, padrão fride, naEEB São Caetsn 
> sitio Riacho Verde do Município de Dsp, Irapuan Pintreiro/CE. conforme Projeto Bâsico/Terri 
sReferliricieem anexo ao edital. Empresa com sua Proposta Classificada: 1 °  Lugar: C.R.PCos 
xrslrução a Prestadora de Serviços EIRELI - CNPJ: 02.567.115710001-29; 2v  Lugar: Abrt 
znslruçltes Serviços Eventose Locações EIRELI EPP- CNPJ: 12.044388/0001-1 7;3 1  Lugar: 
TCorrstruçõeae Locaçõea de Mão de Obra CIRELI ME - CNPJ: 18.413.04310001 -64; 4 1  Lugt 
tJ Construções e Serviços EIRELI EPP - CNPJ: 10.932.12310001-14. Empresa Vencedor 
RPCasta Construção  Prestadora de Serviços BIRELI, como valor global de R$ 145.506, 
entoe quarenta  cinco mil quinhentos e cinco reais e vinte e sais centavos). Portanto fica abem 
prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109. inciso 1, letra ci. da Lei Federal N° 8.66619 
alores informeçõesna sede da comiasãode licitação. Dep. Irapuan PlnheirolCE, 02 de Junli 

ssldente da Comissão Persitánente de Licitação do Município ,  de Beta Cruz/CE, em cumprimeqtc 
Ratificação procedida pela Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido dO 
rceseo de Dispensa de Licitação 14 °  0842020-FMS. Objeto: contratação erniergenclal, coei 
demento no Art. 24, IV, da Lei 8.666/93; Aut. 4° da Lei 13.979/2020 alterada pela MP 14' 
512020; Decreto Estadual N ° 33.510 de IS de março do 2020: Decreto Legislativo N°546 dei? 
abril de 2020 e Decretos Municipais N°013 de 17 de março de 2020:016 de 30 de março de 
20; 017de01 de abril de202ø;l)l9Dei3da abril de2o2o; 021 de 22deabrllde2020;023de08 
maio de 2820; 026 de 18 mato de 2020; 026 de 21 do maio de 2020, pera aquisição Imediata de 
les rápidos Covld-19 100/1CM pera o enfreniamento da emergência de saúde pública do 
sortãnctalrrtemaclonal decorrente do Novo Coronsvírus - Covld-19 no ãmbito do Município de 
Ia CruzJCE, através da Secretaria de Saúde, emfavorda empresa Primo Comércio de Produtos 
dtcos Hospitalares - EIREL1, CNPJ N ° 23.192.49410001-59, pelo valor global de R$ 145.000,00 
sito e quarenta e cinco mil reais). Fundamento Legal: Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 e sues 
aroções posteriores, art.4 1  da Lei ri* 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela medida 
tvlsraia rtn  9262020; decreto estadual n°  33.610 de 16 de março de 2020 a 33.519 de 19 de 
iço de2020;deoreto fegislativon 1 546 de 17deabrtl de2020edeo'etosmuniclpsls ri' 0I3de 17 
rnarçode2020; 0I8de30demarçode2o2Pr 011deOI de abril de2o2o; 019de 13 de abril de 
20:021 de22rleabritde2ø20;Oã3de05de maio de2ø2o;O2Sde lé maio deZOãO; 026de21 de 
lo de 2020. Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão Permanente da 
ilação, Manoel Rotsertg de Paula Junior, e Ratificaria pela Secretária de Saúde do Município de 
teCruziC8. Srs. MeiriaCáliaAreúlodeCssvalho. em Dl delunho de 2020. 
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alado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Safes - Aviso de Licitação - Pregão 
letrõnico 194  0412020.SESA. Pelo presente avies, e em cumprimento a Lei 10.52012802 e suas 
lerações e ao Decreto 10.024/2019, a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Campos 
ales, comunica aos interessados que realizará Pregão Eletr'Snico N°0412020SESA, cujo objetoé 
aquisição de 02 ambulâncias tipo a da simples remoção, de acordo com o Convênio 141í20 t8, 
ira atender as necessidades dá Secretaria de Políticas para Saúde do Município da Campoti 
nies/CE. será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrõnico, sendo o Cadastramento das 
'apostas a partir do dia 04106/2020 até 181062020 às 12:00h (horário de Brasília) no sit 
I.org.br, Abertura das propostas 1810612020 ás 14:OOh (horário de Brasília), es fase da disputà 

lance no dia 18108/2020 As 15:00 h (horário de Brasília). O edital completo estará e disposr$o 
re interessados nos dias úteis após este publicação rio horário de 08:00 às 12:00h, no endereço 
Comissão de Licitação na Travessa \rrcenteélaxandnnoAlertcsç 1 andar, 5/e, Centro. Campos 

slss e silo: w'ew.tcrs.ca.gov.br/tce-murmictpios e no portal de licitações da Bolas de ticilaçõese 
rilrlea (BLL) rio silo: bll.org.br, para vemitcpção de informação e alterações posterioras. Campos 
alas, 02 da Junho de 2020, Carta Marlaøltveíra TInibó-PreoeIra. 

atado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Seles - Aviso de Licitação - Pr, 
letrônico 14° 0312020-SESA. Pelo presente aviso, e em cslrpprlmento a Lei 10.520/2002 e 
iterações e ao Decreto 10.02412019, a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caí 
ates, comunica aos interessados que realizará Pregão Bletrôàtco N ° 03/2020-SESA, cr4O obj 
aquisição deito ambul*nálaéposde ámples remoção e um veiculo ,  depasselo, capacidade 
5 pessoas, de acordo com o Termo da Ajunte 03712016, para atender as necessidade 
ecretaria de Politicas para Saúde do Município de Campos SaleslCE, será realizado licitaçi 
lodsrldsde Pregão Eletrônico, sendo o Cadasirareento das Propostas a partir do dia 04/06/ 
á 18106/2020às 08;00h (horárIo de Brasilia)rlo silo blt.org.br.Aber'ttlrsdas propostas 181061 

08:30h (horário de Orasilia), es fase de disputa de lance no dia 18108/2020 às 0930h (hc 
Brasilia). O edital completo estará a disposição doa Interessados nos dias úteis após 

blicação no horário mie 88:00 às 12:00h, rio endereço da Comissão de Licitação na Trav 
icente Alexandrtrio Alancar, 1' andam a/a, Centro. Campos Saies, e alIe: trwvrmtcrltce,gov.ta 
unicipros ano portal de licitações da Boina de Licitações e Leilões (BLL) no alta: blI.org.br , 
rlllcação de informação e alterações posteriores. Campos Salas, 02 de Junho de 2020. 
arte 011valra'tlmbó-Pr.aostra. 

do do Ceará * PrefeItura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Licitação. A Comissão r 
ção da Prefeitura do Município de Boa Viagemni-CE - torna púfllico, pera conhecimentO dt 
rasados que no próximo dia 19 de junho de 2020, ás 08:30 horas, na Sede da Prefeitur 
tarda à Praça Monsenhor José Cãndldo, a° 100- Centro - Soa Viagem - Ceará, esta 
ando licitação na modalidade Tomada de Preços, tombado sob o 140  2020.05.283-TP, com 
iate objeto: conlraiaçéo de empresa pare execução de recuperação de estradas vicinais e 
zona rural do Município de Boa Viagem-DE, o qual encontra-se na Integra na Sede 
iaséo Permanente de Licitação, no endereço acima citado, feria: 0. .88-3427.7001  no horár 
1:00h às 14:00h ano silo do Tribunal de Contes dos Munlctpiosvw.tce.ce.gov .brAntoa 
mundoAtexandra dos Santos -Presidente daCPI- 

do do Coará,-  Prefeitura Municipal dø Barbalha - Aviso de Licitação - Tomada ti 
os a' 2020.08.02.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeltur 
cipal de Barbaifta!CE, no uso de suas atribuIções legais, toma público para conhecimen 
interessados que estará realIzando na sede da Prefeitura. Certame Licitatório 
alidade Tomada de Preços tombada sob a a' 2020.06.02.1, cujo objeto és contratação 
pos de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica no Corredor 
a Luzia (Sitio Lagoa), via de acesso ao Sitio Morro dos Ventos (Estrela) e vis de acesso 
Farás ao Sitki Pinhão, através da Secretaria Municipal de lrtfraestrutura e Obras 

alha/CE, nos termos do Contrato de Repasse MAPA n" 890810/2019 celebrado core 
Econômica Federal, conforme especificações apresentadasjuratoao Edital Convociatór 

Is anexos, com recebimento das envelopes de Habitltaçãoe Propoalasde Preços mercar 
o dia 19 de junho de 2020, às 09:00 horas -  Maiores informações e entrega de Editais 
da Prefeitura Municipal, sito no(a)Av. Domingos 6. Miranda, n° 715- Lot. J. dos pês-Al 
egria, Barbalha/CE, ao horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-245 
olha/CE, 02 de lontro de 2020. Raimundo Emanoel Bastos de Caldas Neves 

para altera 04, R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e Oito mil reais) para o liam 05, e R$ 50400,00 
!j 	(cinquenta mil e quatrocentos reata) para o Itero 06. Fundamento Legal: Art. 4 4  do Lei n° 13.979, 
- '1- de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela medida provisória n 2  926)2020: decretos estaduais ri'
.J 	33,510, de 1.— março de 2020, en°33.519, de 19 de março de2020: decreta legislativo n' 545. 

de 08 de abril de 2020. e decretos municipais n°505, de 17 de março de 2020, e n°525, de 12 de 
j 	maio de 2020. Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão Permanente de 

9 	Licitação, Wagner Vieira Vidat,e Ratificada pelo Secretario de Saúde do Municipio de Juazeiro 
j 	do Norte/DE, Si, Antonio Lucimilton de Souza Macedo. Juazeiro do NorteiCE, 02 de junho de 

2020. Wagner Vieira Vidal -Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

- 	 , 	 -- 	 tal 

IA 	
-: 

,.. 


