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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de Julgamento. O Município de Baixio/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público qCe for 
concluído o julgamento final do Pregão n° 2020.03.10.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - Panorama Com, de Produtos Médicos e Famiac&ntjço 
LTDA, vencedora junto aos lotes 1, 2, 3, 7, 10 e 11, Via Medicamentos Comércio e Consultoria em Saúde LTDA, lotes 4,5,6,8,9, 12, 13, 14, 15, 16, 
e 18, por terem apresentado os melhores preços na etapa de lances verbais. As empresas vencedoras foram declaradas habilitadas por cumprimento integral 
às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da CPL ou pelo fone (88) 3539-1221. Baixio/CE, 24 de março de 2020. Francisco 
Aldo Ferreira Alves - Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Carnaubal - Aviso de licitação. A Prefeitura Municipal de Carnaubal, através da Comissão de Pregão, 
torna público pala conhecimento dos interessados, que no próximo dia 08.04.2020, às 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial 
N° 2603.01/2020-SRP. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades das 
diversas Secretarias do Município de Camaubal. O edital estará disponível nos sítios http://www.licitacoes.tce.ce.gov.br  ou https://www.carnaubal.ce.gov . 
br/licitacao.php ou nos dias úteis na Sala da Comissão de Licitação no horário das 07:30hs às 11 :3Ohs, na sede da Prefeitura à Rua Presidente Médici, o° 167, 
Bairro Centro. Carnaubal - CE, 26 de Março de 2020. João Paulo Miranda Albuquerque - Pregoeiro. 

*** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Coreaú. A CPL, vem informar aos interessados o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da Licitação 
ria modalidade Tomada de Preços N°001/2020 - INFRA, cujo objeto é a implantação de pavimentação asfaltica, conforme projeto, em diversas ruas da sede 
do Município de Coreaú/CE. Convênio N° 1 10/Sec. das Cidades/2019 - MAPP N°4224. Ficando classificada a empresa: Construtora E & J LTDA - única 
habilitada do certame. O resultado estará disponível na sala da CPL, bem como será divulgado no Portal de Licitações do TCE/CE no Site http://municipios. 
tce.ce.gov.br/. Ficando a partir dessa publicação aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, com fulcro no Ai -t. 109, Inciso 1, Alínea "B" da Lei N° 
8.666/93. Coreaú-CE, 24 de março de 2020. José Maria Moreira Filho - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Adiamento - A Comissão de Licitações do município de Icó toma público que a licitação na 
modalidade Chamamento Público n°0 1/2020-CH, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Aquisição de alimentos da agricultura familiar, lei n° 11.947, 
destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar—PNAE, inicialmente marcada para o dia 13 de abril de 2020, às 08:30hs, foi -a adiada em virtude de 
atraso nas publicações, para o dia 16 de Abril de 2020, ás 08:00hs, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisca Alvcs 
de Moracs, s/n, 1° andar, Gerência, lcó-CE, das 07:30 ás 11:30 no sitc:www.tce.ce.gov.br. 24 de Março de 2020. Claudio Ferreira dos Santos - Presidente 
da Comissão de Licitação 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Adiamento - A Comissão de Licitações do município de lcó toma público que a Iicitaçào 
na modalidade Tomada de Preços n° 13.0 l/2020-TP, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Contratação de serviços de engenharia para as obras de 
reforma e ampliação da Escola Lourdes Costa, localizada na rua Ilídio Sampaio, s/n, no Município de Icó/CE, inicialmente marcada para o dia 07 de abril de 
2020, às 08:00lss, fora adiada em virtude de atraso nas publicações, para o dia 13 de Abril de 2020, ás 08:00hs, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada na Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1° andar, Gerência, Icó-CE, das 07:30 ás 11:30 no site:www.tee.cc.gov.br. 18 de Março de 2020. 
Claudio Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação na Modalidade Pregão. O Município de Pentecoste, através da Comissão 
de Licitações, torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação tia modalidade Pregão n° 2020.03.16.13-PP-ADM, do tipo Menor - 	 -, 
preço por bem, visando o Registro de Preços para aquisições futuras de peças e acessórios originais ou genuínos, destinados aos veículos automotores das , 

Diversas Secretarias do Município de Pentecoste. A realizar-se dia 08 de abril de 2020 às 09:00hs na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. MISTO 

Moreira de Azevedo, S/N- Centro - Pentecoste - Ceará, maiores informações das 08:00 às 1 1:3Ohs pelo telefone (85) 3352-2617 e no site: www.tem.ee.gov . ppp,&zo 
br. Pentecoste - CE, 24 de março de 2020. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Pregoeira. 
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*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Chamamento Público N° SS-C11004/20. O Secretário de Saúde do Município de Independência 
- CE, Sr. Antonio Edi Vieira Coutinho, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 27.03.2020 a 31.12.2020, no horário de 08:00 às 
12:00 horas, estará realizando Chamamento Público, para Credenciamento de Pessoa Jurídica para realização de Ultrassonografias, conforme especificações 
constantes no anexo 1, parte integrante do processo, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Rua do Cruzeiro, 244, Centro, em Independência - CE, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo portal do 
TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes . Independência - CE, 26.03.2020. Juliana Loiola Barros - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana - Aviso de Adiamento - Pregão Presencial N° 002/2020-CMJ. O Pregoeiro da Câmara Municipal 
de Jaguaruana comunica o Adiamento do Recebimento da Documentação de Proposta de Preços e Habilitação do referido certame, cujo Objeto é: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de licença de uso de módulo (arrendamento) e manutenção de sistema informatizado de Contabilidade. 
Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência e Folha de Pagamento, junto á Câmara Municipal de Jaguaruana - Ceará, para o dia 13 de abril 
de 2020, às 08h, no mesmo local, por motivo da pandemia do covid- 19. Mais informações podem ser obtidas no site: www.tcc.ce.gov.br/licitacocs . Antônio 

José de Almeida. Jaguaruana em 2410312020. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - A Comissão de Pregão, localizada na Avenida Pedro Sampaio, n° 385, 
Bairro Divino Salvador, Mcruoca - Ceará, torna público o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 2603.01/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 
DO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE, que realizar-se-á no dia 08.04.2020, às 09:00 horas, Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, rio 
horário de expediente ao público, das 08:00 as 14:00 horas, ou aeessar o endereço eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.eov.br/. Meruoca - Ce, 24 de iriarço de 
2020. D'Avila de Araújo Vasconcelos - Pregoeira da Prefeitura Municipal de Meruoca. 

*** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso do Termo de Revogação - Processo: Tomada de Preços N° 2002.0312020. Objeto: 
contrataçào de empresa para a construção de quadra descoberta no Distrito de Poço Verde no Município de Mucambo - Ceará. A Prefeitura Municipal do 
Município de Mucambo - CE, comunica Aos Interessados que, Resolve Revogar o procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços, verificou-se 
a necessidade de Reformulação do Projeto Básico e Orçamento, com este ato fica aberto o prazo recursal e facultada vistas ao processo na forma da Lei. 
Ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste ato, nos termos do Art. 109, 1, "e" da Lei n°8.666/93. Mucambo - CE, 24 

de março de 2020. Cleylton da Costa Sobrinho, Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, localizada na praça Anastácio Maia, N° 40-Centro-Orós/CE, comunica aos 
interessados que no dia 07 de abril de 2020, às 09:00hs (horário de Brasília), estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2020.03.23.01 -SRP. 
Objeto' Registro de Preços destinado à contratação de serviços de mão de obra complementar, por hora trabalhada, destinada a manutenção e conservação do 
patrimônio público, junto as Unidades Administrativas do Município de Orós/CE, tudo conforme anexo 1. O edital completo estará disponível no endereço 
acima, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br . Ou pelo o Portal das 

Licitacoes: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-mufliciPioS/ . Orós/CE, 23 de março de 2020. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Comissão de Licitação. Fica sem Efeito a publicação do dia 23/03/2020 que circulou nos jornais 
DOE. DOU e Jornal O POVO - Concorrência 2019.11.28.001 - Com Objeto: contratação de empresa para reforma da Secretaria de Educação do Município 
de Aquiraz. Nova data de abertura e de início do prazo recursal será publicado. 
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do cio Ceara - Prefeitura Municipei da Trairi - Acres ele Licitação, O Munlcipio rio Traio, 
rés da(n) Autarquia Municipal do Transito por intermddio do(a) Pregoeiro(a), torna pObtico que 
realizar Ocituçio na modalidade Pregão Eletrônico N 0  13.001r20204'h SR11, para registro de, 
os, tipo menor preço, para aquisiçdo de equipamentos e materiais permarrenlua, destinados a 
rqui6 Municipal de Frdiúto do Município de TrairilCE, de acordo com o que determina a 
laçOs vigente, a realizar-se no sitio eletrônico www.ticitacoese.com.br  iniciando o 
Cimentos das propostas no dia 27 de março de 2020 às 14:00h. a abertura das propostas de 
cru será no dia 00 da abril de 2020 às 15:001h. procedimento ticitalório obedecerá ao disposto na 
rederat & 1052012002, Lei Federal a 0  9.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
eriores que lhe foram introduzidos. O Edital e seus anexos encontram-na á disposição dos 
assados nasalada Comissão da Licitaçlo, na Av. Miguel Pinto Ferreiro, 356, Planalto Norte, 
VCE, bem come nos Sítios elelrõrnicoswww.licitacoos-e.com.br, tMtps:I/licítuc009.tce.cegovbr. 
ilwww.trrrirt.ce.gov.br . TretrtlCE 24 de Março da 2020 Kennedy Rodrfguee da Nascimento 

Lado do Ceará Prefeitura Municipal de Tratri .Avio de Licitação, O Município do Trair), 
avós da(o) Secretaria de Educação por Intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que fará 
rtlzar licitação na modalidade Fração Etatrõnlco N 0  05.00312020-PE SRP, para registro de 
ços, tipo menor preço, para aquisição de veiculo de tração mecânica, destinado a Secretaria de 

Fucação dâ Município do Trairi/CE, do acordo com o que determina a legislação vigente, a 
dizer-se no sitio eletrônico www.ticitacoes-o.com.br  . tniciarrdo o acolhimentos das propostas no 
27 do março do 2020 às 14:00b, a abertura das propostas de preços será no dia 08 de ata -li de 

20 às 11:00h. procedimento licilalôrio obedecerá ao disposto na Lei Federal a 10.52012002, Lei 
dera[ n°8,666 de 21 da )antro do 1993, e suas alterações posteriores que lira foram introduzidas. 
Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na sala da Comissão do 
ilação, na Au. Miguel Pinto Ferrelra. 358. Platto Norte, Trate/CO, bem corno nos sitiou 
rtrõsicos swcw.licitacoes-e.com ,br, tntlpsffiicitacoes.lce.ce.gOv.br . http:llwew.trairl.ce.gov.br - 
alrl/CE 24 de março da 2020. Kennedy Rodrigues do Nascimento Cerdoso -Pregoeiro(a). 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tlenguá — Secretaria de Saúde - Aviso d 
Pregão Presencial No 06/2020-SESA-SRP. A Prçteitura Municipal de 'flangcâ comunica ac 
Interessados que estará recebendo até às 1h30min do dia 06 de Abril de 2020, na sala 
reuniões da Comissão de Licitação. eito ãAv. Moisés Moita no 785- Bairro Planalto - Ilangur 
CO, a proposta de preços o documentação de habilitação para o Pregão Presencial no 0612021 
SESA-SRP - Registro de Preços Visando  Futuros  Eventuais Serviços de Recarga de Toner 
Fornecimento do Tenor, Fotocortctutor e TIritas para Impressoras Destinados à Diversa 
Secretarias do Município de Tianguá-Ce. O edital poderá ser obtido Junto ao Pregoeiro, ri 
endereço supracitado, nos dias úteis, das 7:30h às 11:30h o das 13:30b As 17h e no eu 
licitacoes,tcece.gov.br. Tianguà'CE. 24 da Março de 2020. Tiago Pereira Andrada 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Tiaflguá - SeCretaria do Trabalho e AseletÔn 
Social - Aviso de Pregão Eletrônico N °  042020-SETAS-SRP. A Prefeitura Municipal 
Ttanguá-CE, por meio do Pregoeiro Oficial, tomam público que se encontra á disposição 
nternesados o Edital do Pregão Eletrônico N°. 0412020-SETAS-SRP 0  ID n° 808389, que 
como objeto o Registro de Preços visando faturas e eventuais aquisições de Irás de lanct 
destinada a Secretaria do Trabalho o Assistência Social do Município de Tiangu&-Ca. O Ed 
poderá ser obtido no Cite do Banco do Brasil através do endereço eleirôn 
hltp:/twww.11citacoes-e.corscbrou https://llcttacoos.tco.ce.gOv.br/. O recebImento das ptopos 
através do a/te do Banco do Brasil dar-se-á alô às 17M5mln do dia 26103/2020. Abertura 
Propostas: 0810412020 ás 08h30min. Inicio da Disputado lances às 13h45m1n dia 08104/21 
(horário do Brasilia). Solicitações de esclarecimento acercado edita[ deverão ser enviadas 
endureço eletrônico de e-mail: llcllaCaOCplt©gelait.cOm . Tiago Pereira Andrade 

Estado cio Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito -Aviso de Licitação - Tomada 
Preços NI 04,00112020. O Prrrstdnnt da CPI- torna público para conhecimento di 
nleressedos que, neste dia 13 de Abril do 2020 ás O9horas, na Sede da Comissão de Licilaçõr 
localizada .i Flua Pauto Marques, n°378, Centro- CEP: 62.170-000 - Sito Benedito- CO, esta 
realizando sessão para recebimento e abertura doa envelopes com documentos de trabilitaçi 
e propostas do preços para o objeto: contratação de empresa especializada para reforma 
adaptação da Escola Menino Jesus para as instalações da unidade descentralizada t 

Universidade Estadual Vale do Acarau - UVA na Sacio do São Benedito/CO. O edital e ser 
anexos encorntc'atn-se disponíveis no endureço acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo sll 
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). São Benedito/CE, 20 
Mnrcrn de 20311. Rnnatdø Lnbn Damasceno - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal do São Gonçalo doAnrarante -Aviso do Suspensão. 
Modalidade: Pregão Presencial -Tipo: Menor Preço por Item - Edital W 2020.01.27,001 P. O 
Município do São Gonçalo do Amar-ante, através da(o) Secretaria do Educação por intermédio 
do(a) Prerjoeircn(a), comunica a todos os interessados que a licitação na modalidade Pregão, tipo 
1-tenor praça, registro de preços visando a tutora aquisição do bancos tipo de praça, destinado a 
atender as necessidades da Secretaria de Educação cio Município do São Gonçalo dOAmarente' 
CO, de acordo com o que determino a legislação vigente, a realIzar-se na sala da Comissão de 
Licitação a qual eslava marcada peru o dia 2410312020 Os 09:00hs, ficará Suspensa, lendo em 
vista a Situação Epidemiotogica e de acordo Decreto Municipal 434812020, e considerando as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde - OMS. desta forma assim que a situação 
melhorar será rapublicado o processo. O procedimento licitatôrio obedecerá ao disposto na Lei 
Federal n' 10.52012002, Lei Federal e' 8.666 de 21 de junho de 1993, o suas alterações 
lnoulenr,r,1s riria lhe foram introduzidos. O Edital o seus anexos encontrem-se il  disposição dos 
i,rterussvdcrs nu saia da Corrnissào de Llcnlaçôrr, na Flua Ivolo Atcantara. N' 120, a partIr da 

utrlrzaçào rirrote Anelo, f lo lnsrárionle expediente. São Gonçalo do Amaranto - CO, 24 de Março 

Estado rio Ceará - Prefeitura Municipal de Trairí -Aviso de Licitação. O Muiiicipe trair). 
urrando da(o) Secretaria do Saúde por irirornniidirn do(i) Prcqocnirv)rn), lsrnrrr lrCli'lrccr quo lemo 
reulizar liciluçôrr Ira nnrndullnlsdo Pregão Elulrórnicv 14' Oli.00472020-PE SRI', sorri re5lstra 1-te 
preçou, tipo menor preço, para instalação com aquisição do cerrlrois de or crrrrdur:iorrado, 
destinados a Secretaria de Saúdo do Monr,cirvio te Trairi/CE, do acordo corri o qrnr. dolnrnnina a 
logistziçáo 'IicJerrne, o realizar-se no rui0 oternr)niCo v,e,Wlicitacaos-e.cr,m.hr . iniciando o 
âCOitlirnonttus das propostas no dia 27 dennvnrço de 2020 Ou 14:00tr, asberturo d:ns propostas riu 
preços serilncndia 08 de abril de 2020 Os 10:000 procedimento licitelório nrbndecerá ao disposto 
na Lei Federal ri' 10.520, 12002, Lei Federal ri' 8.666 do 21 de junho de 1993, c' usas alterações 
poslsniorrns que lhe torstn Introduzidos. O Edita] e seus anexos erlcootram-se ,  à disposição dos 
interessados nra sola da Connissão do Licitaçáo, na Au, Miguel Pinto ferreira. 356, Plísrnali0 
Norte, Trairi/CIE, bom como nos sitiou eletrônicas Www.licitocoos-o.com.br , 
hltps://licilecoeu.tce.crr.gov.br  , http://erssw.trairi.ce.gov.br . Tralrl!CE, 24 do março do 2020, 
Konnody Rodrigues do Nascimento Cardoso - Pregootra(a). 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tralri - Aviso do Adiamento de Licitação. O 
Munictpio da Trairi, através da(o)do Gabinete do Prefeito por intermédio do(a) Pregoeiro(a), tonta 
público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico t'R 00.003l2020PE SRP. para registro 
de preços, tipo nrenrtr preço, para aquisição de lanches o refeições prontas, destinadas á atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Trairi, junto às demais secretarias municipais o sues 
unidades administrativas do Municlpio do Trairi-CE, de acorda como que clelerrnirta a legislação 
vigente, s realizar-sono sitio eletrônico wssse.licitu000s-n.r.onn.br ,que teve soa primeiro aviso do 
adiamento modificando  as delas do cetlaare para Cadaslrlrenento das Propostas: Inicio: 20 de 
março de 2020 às OfihOOmIn (Horário de BrasIlia). Término: 02 de abril de 2020 ás 08tn00mln 
(Horário do BrasIlia). Abertura das Propostas: Inicio: 02 ele abril de 2020 às OBhOOmia (Horário de 
Brasília). Sessão de Disputa do Lances: Inicio: 02 de abril do 2020 às 09h00min (Horário de 
Brasília), passa a ler suas datas apresadas da seguinte forma: Cadaslramenlo das Propostas: 
Início: 27 de março de 2020 às 08h00mia (Horário de Brasilia). Término: 09 de abril de 2020 às 
28h:30mia (t-tordriodn filrasills). Ahratlrmra rias Propostas: Inicio: 08 de abril de 2020 ás 001h30min 
Horário de Brasília) Sessão de Disputa de Lances: Inicie: 08 de abril do 2020 às 08:30min 

(Horário de Brasilia),as modificações originam-seda não circulação do aviso de adiamento iniciat 
aro iodos os motos em que se deu a publicação do edital. Tralri(CE, 23 do março de 2020. 
Kennedy Rodrtejueu do Nascimento Cardoso - Preooelro(a). 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aracoiaba - Aviso de Licitação - Modalidade: 
Tomada de Preços - Tipo: Técnica e Preço - Edital N° 2020.03.17,1.C. Objeto da Licitação: 
contrataçárado empresa especializada uns assesooria e cortsoltoria contábil especializada, pura 
prestar serviços junto a Câmara Municipal do Aracolaba-CE. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Araceiaba. comunica aos interessados que 
no dia 27 do abril de 2020 às 12:00 (doze horas), tia saladas sessões da Câmara. localizada na 
Ao. da Independência, N° 134, Centro, Arecciaba - CO, estará recebendo Envelopes de 
Habilitação 1, Proposta Técnica *2» e Proposta da Preço 3 para o objeto acinte citado. Os 
interessados poderão lera obter o testo integral do edital no Paço da Câmara Municipal, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente o no Portal das Licitações dos Mus)olpicns 
(TCE). Aracolaba/CE. 23 de marçode 2020. Antônio Vieira da Silva - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Muniaipat de Aquiraz — Comissão de Licitação. Fita som Efeito a 
publicação de dia 23103/2020 que circulou nos jornais 13010. DOU e Joaral O POVO - Conrcorrrimncia 
2019.1120.001 - Com Ob)eteecontralaçào do empresá para reforma da Secretaria do Educação do 
Município deéquiraz. Nova data de abertura uda iniciado prazo recsrsat será prAticado. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso da Modificação de Edital - 
Pregão Presencial N° 024/20201PP.AConmnissáo de Licitação da Prefeitura do Município ele Pedra 
Branca-CO torna público, para conhecimento dos interessados, em virtude ao Decreto Municipal n° 
0232020 e da Preventçáo a precaução ao contágio do COVIO-1 13, que fura prorrogado para o rtiu 08 
de Abril de 2020, ás 06:30 horas, no Setor de Licitação da Preto/tora, localizada á Rua Fartusalo 
Silva. 5/a. Centro. Pedra Brannca/CE, a licitação eu enodalintada Pregão Preseecial, tombado sobe 
1-1° 02412020/PP. conto seguinte objeto: Contrataçaorle serviços a serenr prestados na consultaria 
em tecnologia da intonnsaçào, (referente aos sistemas infnrnnatizados do Ministério da Cidadania, 
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social) e assessoria técnica junto ao Cadastro único e 
Programa Bolsa Família O qual enconlra-se retificado na íntegra no Setor da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima citado, fone: 0.68-2101.1462, no horário do 08:000 
às 12:00h e dar 14:00h és 17:00h erro silo do TCE hltps://ww'w.Ice.ce.qov.bn/. Anno Everline de 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte-Estrato de Julgamento - Tomada de 
Preços N°2020.02.17,1 - A Comissão Perunrarrente de Licitação dcc Murnlcipicn de /-lonizorrte torna 

pública co resultado do jrrlgornrertto de Tornnirds de Preços N °  2020.02.17, 1, cujo objeto é o 
telorrmna e rrnnpliaçáo da E.M.E.F. Dione Pessoa no Municipio de 1-torizoste/CE, coo/arena projeto 

irésir.o. A Comissule analisou os doc,crnierrlris aproiuentsdos, frente ás exigências editaticimrs O 

frente ás exidnciss da Lei Federal 0  8,66683 e suas alterações. bem como frente  ás 
considerações rIa snátise técnica cio enngunhntro da municipio, decidindo por unanimidade pelo 

Horbititoç.Orn da onrproso 01< Ennpreendisrentos Construções e Serviços LFDA. A Comissão 

analisou a proposta de preços apreserrtsdrm. frente às exigências edilalicias, e diante da or,álise, 

decide. por unanimidade, declarar Clessilicada a ernrpresa 01< Empreenrdirnrerntou Cccrnslruçdes 
e Serviços. LTOA corri avelar global de R$ 163-1.728.83 (1 (um milhão, trinta e Ctruntro mil, 

setecuntrno o vinte e oito raiais e nitrintu e rés centavos), a qnreer se reuornrerrda r1ioe seja 
adjudicado oubjelo da licitação. Maiores irrtorrrraçr)err curo a CPL polo lnlelorm )85)3336.1434. 
Horizonte/CE, 24 dor março de 2520. Oinqra Lr,ln Leandro Silva -Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruuna - Aviso de Adiamento - PregOol 

slado da Corará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso ris Licitação. O Murricipio de lrr 
rases da(o) Szcrtoria de Saúde 11111  rrlsnr,réd.rr do(a) Preitlreirri(a). torso público qrre 1 
cilizar icirrr'1ilo ou muodalirladu Prnrj,lir Elrirrõrrico N' 06.003i2020.PE SRP, para ragislro 
'eços.uiunt men'.rr riamos, pura nquisiçao rie veicula 'lo tração nr,rcirrrca, des. olinrudo a Secretaria 
a/ido do Manricit/io ele Truiri/CE, do Acordo com o quir dumter,nrcma a legislação vigente, o lcuauízrrr 

sitio elctrúurico www.lirritacoes.x.r;suni,br - umricianrlir rr acolhimentos das proPostas no dia 27 
urrçu de 2020 às 14 00h. ii abertura das propostas rIo preços será no dia 06 de abril rIs 2020 
3.001h. princerlimenrto lir.iialório oberieceri ao nuispssro ira Lei Federal ir 0  10.132012003, Lei Ferir 
'6.603 dr, 21 do janto de 1993, e urnas zireraç6es pøsrerinres riun lhe iorarrn inlnrrrtuzirtoa. O Fd 
seus anexos encontrem-se O disposição dos inrlaresooelOO na Salada Comissão de Licitação, 
o, Miguel Pinto Ferreiro. 350, Planalto Norte, TrairiíCd. 11cm como nos sitias etetrdrrir 
ew.lucilacOes-e.Conrn.tnr, lrtIps://Iicitaones Ice cv gou.br , hltp - /(www.Irairi.ce.gov.br . Trair//CO 
o março da 2526, Kennedy Rodriquasde Nascimento Cardoso - PreooIro(a). 

fado do Ceará - Prefeitura Municipal de l'rairl - Aviso de Julgamento de Habilitação 
macia de Preços N °  10.001I202134p, O Presidente do CPI. do Tralri torna público par 
thecimenlo dos interessados O resultado do julgamento da Habilitação para a licitsçd 
me referida, cujo objeto é a construção de 05 (cinco) poços no Município de Troirí/C) 
clara Habilitadas: Pilares Construções, Comércio e Serviços LTDA- OPP, Inscrito no CNF 

27.226.46410001-00, Curti Enquadramento de Pequeno Porto-EPP; Construtora Beija-Fli 
)A EPP, inscrito rio CNPJ N09.586.89110001-84. sem enquedrenmtenlo de nnicroempres 
ou Empresa de Pequeno Porte-EPP. Inabilitada: 000 System Engenharia Geologia 

is Ambiente LTDA, inscrito no CNPJ N° 10,157.651/0001-43. com  enquadramento cl 
roemprnsa-ME. não apresentou demonstração do resultado do oserctcio - ORE 
cumprindo os itens 3.12.; 3.4.1.1.; 3.4,2.1,; Ficando disponíveis vistas ao processo 
a-lo o prazo para a interposição de recursos referente à decisão de julgamento do 
ttmenloe de habilitação. Trairi(CE, 24 de março de 2920. José Cleandro Araújo Sllvc 
idento da Comissão Permanente de LIcitação, 

itado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá . Resultado do Julgamento 
ibilitação, A Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio da Comissão Permanente 
átaçulo, torna público o resultado do julgamento da fase de Inabilitação da licitação 
ndatldade Tomada de Preços ri*  0412020-SEINFRA, cujo objeto é a Contratação doo serviçm 
construção de praça no Bairro Santo Antonio, no Município do Tmanguà-CE. Licilantn 

tbililadsn: Sertão Construções Serviçoi e Locações LTDA-ME: Brandão Construções 
irviços EIRELI - ME; R & O Construções e Locações EIRELI, por terem cumprido todas 
Igéncias nditállcios. Licitantes Inabilitadas: .1V Edificações e Empreendimentos LTDA - M: 
e descsmprnmenlo do item 4.1.11l,'b", JBV Construções Empreendimentos e Comeré 
RELI, 4.1.111'b, Fica aberto aprazo recursal, previsto noAri. 109, inciso, alínea "a« da Lei 
itaçôes. Caso trás seja impetrado recurso após conclusão do prazo recursal, fica a Sessão 
nertura das Propostas de Preços marcada para o dia 07 de abril de 2020 /os 06h:30nini 
dores informações na salada Comissão de Licitações, localizada na Av. Moisés Moita 00  7) 
Bairro Planalto -- Tiatnguú-CE, 24 do março do 2020. Oold Junlor do Nascimento 

Ido do Ceará - Prefeitura Munlcipai de Pedra Branca . Aviso do licitação - Preg 
andei N° 02512020/PP, ACennisnilo dor Licitação da Prefeitura do Munlcipio cio Pedra Brarrr 
torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 07 de Abril do 2020, ás 09: 
e. no Sebe de Licitação da Preleitura, localizada à Nua Furlunalo Silvo, e/nu, Centro, Pec 
calCE, estará realizando licitação eu modalidade Pregão Presencial, tombado sob o 
211201FF, cornn o senjulnmle objeto: Objeto: Aqrnislçàa de Sistema de Monllorannenlo por cãmern 
licenças, spoiação assistida, bem como serviços de instalação com infrrnestrulcmra 

oras, servidor da imagens, projeto de lausrmlane,enitmo prelinnirnar e escapo, sete dias por soma 
manutenção e assistência técnica preventiva ou corretivo dos equipamentos, ore conformida 
as especificações e condições descritas uno Termos de Referência que integra assoes 1 den 
il. Justificativa: Os serviços de Viqíláncla Eletrônica têm por finalidade connrplernoelar 
Inicia convencional nu defesa ao Fali inmnônrio do Mamnicipio de Pedra Bronca. constituído 
móveis o imóveis próprios ou de terceiros, bom como e segurança dos servidores e dennio 

-criou emtm geral ilUC se utilizam dessas innstatoçôeo. O prazo da controlo será da data 
rotura aIIm 31112120200 eslimrna-se no valor de 11$ 407.470,33.Oquol encontre-se na íntegra 
rda Comissão Permtsanrente de Liniclação, no endereço acima citado, fone: 0,88-2101.1492,1 
dedo 08:OOh às 12:00h e das 14;00h às 17:00ti erre sua do TCE hltptu:lAv.lce.ce.gOv.b 

m,,u,.mçmpat OU Rnu0,mIUu'r-,v.UuU0,, 101 "1 OU lU'095" 

Processo; Tomada de Preços N° 2002.0312020. Objeto: contratação do ennnpresa para aj 
construção de quadra descoberta no Distrito de Poço Verde no Município de Mucarnbo - Ceará,j 
A Prefeitura Municipal do Município de Mscarntno . CE, comunica Aos Interessados que.( 
Resolve Revogar o procedimento ticilatôniu na Modalidade Tonnmado do Preços. verificou-5n s( 
necessidade de Reformulação do Pnujoto Básico e Orçamnnlcr, com oslo ato fica aborto o preto) 
recxrsal e flmcullada vistas ao processo na turnnna da Lei. Ficando concedido  prazodeMe)rsco)) 
dias úteis, a contar da publicação deste ano, nos ternnnou do Art. 109, 1, c da Lei ri' 6.66fi/9'4.j - 
Mocambo - CO, 24 de 10março de 2020. Cteyttomn da Costa Sobrinho, Secretaria dl 
tntraestruturaeUrbanismo.  

Estado riem Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Extraio de Jutgamatb - Fa de, 

Habilitação - Tomada de Preços N°2020,03,04,1, ACorrnissâo Permanente o Licilsçãu drn 
Mxrmicipirr (te Horizonte torna público o resultado do julgamento da torre de habilitação d' 

Tomado, de Piegas N° 2020.03.04.1. cujo objeto riu pavirnuulaçdu.l von podfri'tósca orI 
drsersao ruas dos trairros Ganrmeleina, í..arjr,ímnima e Caciucmnmira, corntoninrrr projeto básícnt, -  - 

Comr,issçrr rrum:mi,ccuri os dncuumronnlos r)imresimuntarlos. In emito às exigências euiilrslicias m2 frente ás 


