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Estado do Ceara - 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°2002.01/2020 - cujo objeto é a execução da obra de construção de 01 (uma) praça 
localizada no Sitio Norte, no Município de Alcântaras-CE, conforme projeto básico de engenharia, que realizar-se-á no dia 09.03.2020, ás 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 sítio http://www.tcni.ce.gov.br . 
Alcântaras-Ce, 20 de Fevereiro de 2020. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL. 

,_JJcI 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapajé - Extrato de Julgamento - Fase de Propostas de Preços - Tomada de Preço N°2020.01.14.1 - 1'I'. 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de ltapajé toma público o resultado do julgamento da fase de Proposta de Preços da Tomada de Preço 
N°2020.01.14.1 - TP. Após análise das propostas de preços da empresa habilitada, foi declarada vencedora a seguinte empresa: Construtora Fernandes, com 
o valor global de R$ 163.927,44 (cento e sessenta e três mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos ). Portanto fica aberto o prazo 
recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 1, letra "b", da Lei Federal N°8.666/93. José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação— Tomada de Preços n°2020.02.19.2. Realizará a Licitação cujo objeto é a 
contratação de serviços de engenharia a serem prestados nas obras de construção e reforma de diversas praças situadas no Município de Jardim/CE. Abertura: 
II de março de 2020 às 09:00h. Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, Sito na Rua Leonel Alencar, n° 347 
- Centro. Jardim/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555-1772. Jardim/CE, 19 de fevereiro 
de 2020. Alberto Pinheiro Torres Neto - Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará — Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que no próximo dia 
09 de março de 2020, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n° 0712020-SEAG/SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para 
eventual e futura aquisição de materiais permanentes e de consumo para diversas Secretarias. O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis 
após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br , www.vicosa.ce.gov.br/Iicitacoes,  no horário de 08:00 às 12:00h e de 14:00h às 1 7.00hs, na Rua José 
Siqueira, n° 396. Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 19 de fevereiro de 2020. 

*** *** *** 

S 	Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Quixelô - Aviso de Licitação —Tomada de Preços N° 2020.02.19.1. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação do Município de Quixelô/CE, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços n°2020.02.19.1. Objeto. 
Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de exames laboratoriais, visando a complementação à Rede Assistencial de Saúde 
do Município de Quixelô/CE. Data e Horário da Abertura: 09 de março de 2020, às 10:00 horas. Informações: Comissão de Licitação, fone (88) 3579-1210. 
Quixelô/CE, 19 de fevereiro de 2020. Luiz Mosca de Abreu Neto— Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** ** 	*** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação. A CPL, toma público que estará realizando Licitação na modalidade Tomada 
de Preços n°2020.02.19.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do C.E.I. Padre Argemiro, localizado 
na Rua 07, Bairro Novo Mauriti, Município de Mauriti/CE. Abertura: 10 de março de 2020 às 9h00min. Maiores informações e disponibilização do edital 
na sede da CPI- ou através dos endereços eletrônicos: mauriti.ce.gov.br  e/Ou licitacoes.tce.ce.gov.br . Mauriti/CE, 19 de fevereiro de 2020. Maria Dayila 
Felinto Braga - Presidente da CI'L. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARA— PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE —AVISO DE ANULAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°04.002/2020- 
I'PRP — OBJETO: Registro de Preços, para Futuras e Eventuais Aquisições de kits de livros destinados a alunos e professores da rede municipal de ensino. MISTO 
de interesse da Secretaria de Educação de Maranguape-CE., através da Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve: ANULAR por razões de ilegalidade, tudo nos termos do art. 49 da  
Lei n° 8.666/93, o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 04.00212020-PPRP. Maranguape-CE, 18 de Fevereiro de 2020. A Pregoeira. F8CG126031 

*5* *5* 5*5 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo — Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia II de 
Março de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço 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 Edital estará disponível, no horário de atendimento ao 
público de 08:00 às 12:00h. Informações pelo fone: 05*88 — 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, sln°, Centro. Mucambo — Ce, 19 
de Fevereiro de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

5*5 *5* *** 

. 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia 12 de 
Março de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços N°2002.03/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para a 
construção de quadra descoberta no Distrito de Poço Verde no Município de Mucambo - Ceará. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ai) 
público de 08:00 às 12:00h. Informações pelo fone: 05*88  —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 19 
de Fevereiro de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar— Presidente. 

55* *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo— Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município toma público que no dia lO de 
Março de 2020 ás 10:00 horas, estará abrindo 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 Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público 
de 0800 às 12:00h. Informações pelo fone: 088 —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mocambo — Ce, 19 de 
Fevereiro de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

*5* *** *5* 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Crateús - Aviso de Revogação de Licitação - Tomada de Preços N° 00I12020/TP. A Câmara Municipal de 

Crateús-CE torna público aos interessados que a Licitação da Tomada de Preços n° 001120201TP, cuja sessão faria realizar-se às 08:00 horas do dia 21 de 
fevereiro de 2020, no Plenário da Câmara Municipal, localizada à Rua Carlos Rolim, N° 73, Centro. Crateús — CE, fica, conforme decisão circunstanciada 
inserta no processo licitatório e a partir do presente ato, Revogada em todos os seus termos, para conhecimento dos licitantes e de quem mais Interessar. 
Cralcús-CE, 19 de fevereiro de 2020. Edigar Rodrigues de Sousa - Comissão Permanente de Licitação. 

*** *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação. A Prefeitura de Porteiras/CE realizará Licitação Tomada de Preços fl°  

2020.02.19.1. Cujo objeto é a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de recuperação de Escolas Municipais em diversas localidades 
do Município de Porteiras/CE. Abertura: 10 de março de 2020 às 09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca n°. 16, no horário de 08:0011 às 12:0011. 
Esclarecimentos: Fone (88) 3557-1254 (R-21 1). Porteiras/CE, 19 de fevereiro de 2020. Franceilda Tavares dos Santos — Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL. 

*** *** 5** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL—AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N°021/2020 

— AMA — Central de Licitações. Data de Abertura: 0610312020, às 09h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais 
Aquisição de caminhão tanque novo, 0km, ano de fabricação 2019 ou superior, diesel, tração 4 x 2, acoplado com tanque pipa elíptico de no niinimo 8.000 
L. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.uov.br , (ACESSE — LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, N° 1.250,4° andar. 
Fone: (88) 3677-1157 e 1254. Sobral-CE, 19 de Fevereiro de 2020. O Pregoeiro - Evandro de Sales Souza. 

*5* *** *** 
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Estado da Ceará - Criara Mi icipal de Bole Cruz - Aviso, cm Licii;rçdo. Par a .• ralha cc 

F'ahecu da CPL, Pairo, 1' C) que reara:.rrú Lia çhs cc rrr dedo Trardir ria PreçoaN". 

?020 03.0q aOi.Tri, 1120: t•.'lrvrar Preço ch.h, para csrrlrataç2o dv represa copochiluarla rio 
rir eçOo dc serviços corri irccri'icrrrc'ntCr, l rrtarjhrii 1  craairtcriçfi') e clipririe tócrrico de 

doeres parir cccl role do silO ritúdui ç'err çoroircierior d carrtrrúria, haspi'daçteci, e liceaças ria 
hiSteirtil (Is i Piiitiaçito cc ciloihO .SIC di, rsrrrl'r riria e lei do ACOSSO a Io(rsrniaçúo - LAI, o 
eisthrrri, rio riuviricriu, iodos em piarírforcra wrrtr, e sistema para Goreeciarnerilo EletrôniCO se 
Daircicelso - OCO, e vivente pare eperuciurr2ç0o o elaboração da para (otite d 
trrtdernrrrrtír. e torram prechrdrre cato á Ciiiear Marrirtipiri de Bate CrirriCE, cor coelorerideri, 
coro o projeto hilorrio. corri ctdte rio orrtrerja CIO onveíaçsn e abOrtara da seastio rio diii 
ti110310020, úvtiThhir, GEditat esiâ ir dispoaiçüo dosietorirsedss te sola da C,FL.,eituedO na 

idutt Capitão Mçuol Loçrob, 1511, Centro .'. Imole CruzlCearil. Beta Cruz (CO), lOdo Fevereiro de 
2020. Cecilia Carril de Maria -Presidonte da CPL, 

Estado cio CourO COroara Municipal dii Bela Cruz Aviso de Licitação. ('rir intornlbciio do 
Prtrvirleritrr ria CPL. It.Çna público que rea!iearh Liaitaç0ui no irsrdetirtadrr Tonrurdir de Prurçon Pia. 
2020.03.10.001 -TP, tipo: Nlrrrrjy Preço Glrri,at, para currtroiaçiio ria esrprrrmr especichaurila era 
enplanicrçdo, custarrr/zaçdo e capeciiirçàrr, para ilcetrciareorito Unir direito do croa, incluindo 

oreriutenção e suporto tórunioa em sotiwaro do goronciírmorrto do sito oficial e aplcoh005 e 
SOltWard do Votação eletrônico da COmem Mueicipai de Bole Crue/CO, cai conformidade ramo 
projeta tidsice, corri Cita rio entrega de envolopuro e rnlrenturar da serr0o eu Ole 10/01312020, do 

00.00b O Ediiat está à disposição rires rntcr0050rlcrs ria caia da CRI., situado ira Rita CapirOir 
tativrd i nues. 150 Cniilrb -Bela Cruz/Ceer/r. Camila CarJde Maria . Presidente daCPL, 

atado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chavai -Aviso de Convocação do Segoni 
atacado para Aprcoenteç90 de Anroetra - Pregão Peceonciei N  00.00112020 - PR 
requeiro 'te Ctravtil - Cd torrei 1eibFcri que ore face da reprovação das anronir, 
aresorlisdas pare o late t -. (irupe dl. polo Empresa E Borrhardo de Sousa-ME, convoca 
irprarta Ónrega t)Istiitrriidnra de Produtos flhimentteias EIRF.Li para vproacnteraniootra pa 
rota 1- Grupo dl ria prazo nvúoiiiio rira 2(dois) dias Útcis. Maiores inlerrriaçôso poderão o 
tidaS (curto a Cainisão do Pregão, na Rija Tonante Manoot Otlniøio. v/n', Centro- CHAVAI 

E, no hortirio do 07ii30ieinr do 13h30rrrie. Chacal - CO, 19 de fevereiro de 2020. And 

Estado de Ceará - Prefeitura Municipal de CCucia - Aviso de Convocação para 
Demonstração de Carnpostção do Vetores - Pregão Ptouariciat 140  2020.0127.002. Ir 
Comissão rIS Pregão da Prefeitura Municipal de CiiCeie, por areia da Pregecha. Ttr,doo Mri 
Sulca. verta Convocar, rios autos do F'rucsmo LicilatônQ PP. 2020.01.27.002 cujo objeto é o 
Registra rira Preços para turtclrue e eventuiitis prestações de serviços gráficos - conferuçhcr de 
cercOs rio 1PTU para otrrrrrter as noansoidades ria Secretaria da Finanças F'iarrojarriceto o 

Orçamento do Município da Ceric,ni e/CO, a nn'rprrroa Motogretica e Comercio de Papeis, LTOA 
EPP, Ctassiticaáa eirr 2' IliBar coar eaiorurritdriir rio R$i),20 (vinte zenimuvout cc emprueutAR P 

te Liriru - ME Classiíicurrie cil 3 1  Lugar coei vetor unitário do RS 0,211 jvirile o oito conteeost, 

para que eprosrirrterrr soas e'eurpusiçônrs de pruçree oIau outros dmrrcumeritrie purtirrontes pare 
tanta, tarefa trai vista que a empresa PC Cosera Santos Papelaria Etf101..t classiFicaria ocr 1" 
lugar irãi, caprrrrrcee ao actor eu prazo detoirrtirroniu para uprasurnrzr sua r',crnrprrsiç2rr de 
catares. Asorrrprcsas ier(iori primo da 48 horas, ri partirdeste publicação, puro epraseirtarorrr ou 
documentas cornprotraiórioe que dariro,islreirr condições do foerecirrreinlur das produtos 
liciltidar (Ao. Coronel Correia, 1073- Parqrrrm Striertôde(. CaucaialCE, 19 de fevereiro de 2020, 

Tbairia Maria Silva - Progootra. 

Licitação Tentada de Preços PIO,  09112020-TP. APtitsidante de Comisatio do Licitação rio 
COiríridé-CE torna público para coirtiecirrierrio dos inatrssadoO que, rio próetrrro dia 20 de 
Fevereiro de 20211 às ldtibljrrrin, ira sede de Cton'iissiiri do Licitação da t'rcfoilura do Caem-Já. 
localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros, SN, macularia Cenceiç0o,Caeuitdà-CE. 
estará realizando a atrsoão de Pr0050guierorttO Licitação, pata rãzOo da Constatação de 
oriúatopos ti duas areprilsas quorrilo lotem abortos nodia riu aeaaão anterior, ira intuito de dá 
melhor cidncia troo interessados o transparência nos atou, a cotiria000 decido convocar os 
interessados tora participarerri rIo prossoguirriuntri da aeS000 pública para abertura dos 

envelopo ,  das oniprosas: t -POS Cotrstruçô'aa e Serviços LTDA-Mth e 2.Mrtelrrbrao Serviços 
EIREL1 EPP. as tnsseras protocolaram 'Joas erivrslapeti iro setor de Protocolos rio dia 10 deste 
erosmo mOo para e licitíiçãa tsr modalidade Tooruda do Propor. Cujo Irtijotir à ir corutruitiiçôia rlrr 
seroiçrrs de errrjinrihar'iu pira earrr:irção dia ri'cspriruvç0r da paviírroiileç:to em retIra coca vii 
divorses vias íii'rhodas (Souto e itrutritira) vir luiriurciçrio de Cunirrrtir-CE do irrlerouuco ria 
Socreturrir Municipal da Dr,vonooloireeriio tJiltieio, lirtr3rrsiririlira e Sirreiçuro Públicos ,  dc 
Município de Criiuutrh/CE, crssl'anrrrrr eopracilrr:açi'ícs r;oirtiuiuss rio Traroro rIa rlctoiôircirr 

conrstarrte rtriArr,rvu Ido Edital, o qeSí v,rcvuríre.sO uiisltvniOral eu' orr'Jcr aço ôcilrra, ira lrc'iiniarle 
(ilIr:trtrruis Ci-. rltlreoreiv. Lia Vieira ertinro.ÁPrusidentz. 

...... 

M 

Estado rio Ceará - Praleitora Monicip;rt de iturururjil -Aviso de Liruliurçile - Pregão Etvrrririioo 
14' 2020,02.10.1 -PC SRI'. O Pr,mrtaciro da Prc'churs Mirriclirar di' trapo/à - (N'usO, rir ao trilídirSi, 

 rls,i,.r.ls'rr.)ít',i.i ti, t-t.iIOl'i 

(Oferta dia Curará - Pr'etrdtsiut htuiicltid nin Jardirrr - Aviso d'a Licitirçuli, - Pi'vlianr ri' 
21120.02.19. t. Li Prur a.micr Olithoi dii MuoiC'trir ri(,' .tarrlur'r, tio Copid. torce Vhmica. triO 
asirrrà rrre izOudur, Ira corta da Prslcitare, cnurlareo Ilcitatórlur, ira irredal:utade Pregão o' 2020.02.l'J. 1 
lui tipo pravourrirI. cujo otrjrtur á a Côolraluiçãri de oraisiçoo trrrrr,u,'ruio . e5iteci:rli,'c1rlôs a !,o ,0M 

frrosturuto'i (iria às (aurchas cor trataria ria viloorabuirdanlr' sociurl, por irrlenindri'e da Secretaria rtv 

AtuSi'Jtêrrci:i 5acil rio Mrrniiruilnio do Jardim/CE, confraritre octrccifrceç'3a3 .iprsoerrts.Jas (Oslo tra 
Edital Crurr'rocstório o surtiu urreaso, coar tecrdrimerrta diii oilvirkrtras contundo as pratuoctes 

ieuciuiio e e dirculearrrltaçlo ria trabiliturçtlui rrrer,mcida pare a dia 10 do Março de 2020 às 00h11) 

horas. Maioioa ielornasçôco o onbcço do editais, na sorto ria Caniis:iutcn Pererusorite da Licitaç0o. 
sito rira Ruir Lirrrrrol A1ercmirn, ir" 1370 - Centro, JuntirníCE, ria trai/crio de 07:30 ris 11:30 buras. 
iilourrruçriirc poderão acrobático abada pela telefono (38j3555-1772. JerdureiCE. 19 de Fevereiro 

ris 2020, Alberto t'inheiroTorres Neto-Pregoeiro Oficial do Murricípto. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da itapajó - Entraria da Julgamento - Fase de 
Propostas de Preços - Tomada da Preço 1402020.01.14.1  -TP, A Coreissito Permanente de 
l.iaitaçôOri) Município dia ítapur(étarrrc p000coo resirlrario cmojritgeerastn da fase de Proposta 
rIO Preços d.eToerntla do Preço 14 0 2020,01.14.1 TP.ApÕo on/aliso doo propostas de preços da 
otrnpreaa irabilitada, Icri declarada vencedora a seguinte ernpreoo: Construtora Fernerrdea, 
corno ealarqlotrai de R$ 103,1127,44 (cento o sessenta o trás rtril e novecentos a curta e sete 
reais o querceta e quatro centavos). ('oriento fica aberto aprazo recrirsal, conforme ptor.nitrlu 
na, l iço 109 irrr'uisur 1, tetrab", ria lei Federal N'O.fihi€illt. José Mac DowotToixotraAzovado 
Neto - Praeidento da CPI.. 

Estaria do Ceará -Profelirira Municipal de ttapaj& -Aviso do Licitação -Tornada do Preços 
142020.02,13.1 . TP. Atarnutura: O9ctnr,irnirçodo 2020 OoOO.00 irr,ilrs. ulgarnerrto: Menina Preço 
Global. Objeto: CrrelrateçOo (te 1i050aa (urtdlcia lacre executar a reforma da Praça Pública do 
Jauro 00 Mur'nislpio ria ttepejrh, conformo espocilicoç'305 contidas tio projeto básico. 
lirforereçãrrs: rtiveinirlu Aidorrkn Pernira de Meto, 353'- ftrnirro: Pc. t.irrre, ttapajé/CE os foca (85) 
33413.1015 de 08:00 ás 12:00h rns polo sito icww.tr:rrr.cnt 1300.trr. José Mao Dowet Teixelra 
Azevedo Neta-Presidente daCPL. 

Estado do Comi - Município de Cantndé - Solicitação de Amostras - Chamada Pública N 0  
elOi2OlO-OP.APueaklsrria(ia Comissão do Licitação itiaCairiirdúi-CE arrr,r por reeiodeste, solicitar 
que a Cooperativa Cearansede Produtos Faeriiards. C(IPJ n'21.128.10110001-12, uprinsenrte ao 
amestras doo proriulus csrilierpio itzrn O da edital cio clrarnranrroeto cujo objeto: eqniisiçãe de 
gánrorou alirrreotimuios riu Agricultura Familiar e da Errnpreirnul'u-Jrrr Familiar Rural, para o 
at,nrrdinreeto ao Programa Nacional deAuimeritaçeo Escolar - PNAE no Maraiclpmo doCaeisdh-CO, 
até adia 111 de nrarça ria 2020 riu, oraria da Conrrinrrttia cio Licitação loeuirzanta na Lanço Frinircioco 
Xtnairar de Merlaireo (111.1, Imaculadaoirceíção, Carrir,duniOE, derueti, o trorániu do aopvdierie rue 
nbde07:30ús 13:'Jütiurus. LijrVieira Martins. À Presidente dia l9rle fevereiro de 2020. 

Apresentação das Amostras ,  Secretarie de Educaç5o. ACemissão ão Licitação da Proteu 
Msaicipst de Oroalras, locali4ada ria Rua Vereador lotarcolimto Olavo, 770, Bairro Centro. te 
público que. cernsitlorando ri reta epreseataçtlnn duns amostras, rue pense doa iíciterr 
c.taaoiFir,edoa erra terceira lugn, r para os Itens 01 ao 33, convocamos; ou hcitarrin,s classiFrrcaclos 
etapa de linces tia cortante para afircoeritilreln, até ri dia 210 tin Fevereiro do 2020. asAorrasl 
dos itens ofertados, conformo *rstobirlormittra o lIvre 0.10 do Edital (Io Prnae0o Presencial 
2211,0112019, cujo objiria 8 a aqoisição de gôriruros ôlirertnlicios (para cano tr'Jtieo de 20 
uirrusiír.adoa os atc-rrdiirrurntra dos Prgrararurs de Distribuição ti,) Meisaricia Encetar da Rede POIS 
Martícipai do Erroinro do MunIciplo de Grcnniroo10E, rio rrrritroOOobilidurdo da Secretaria 
Etirrcaçs'j. Desde (ã,no dia 03 de Março Um 2020, 0009:00b, Oca marcadas sessüa, rra saia 
Coe'du-ráe de Licitações deste Município, objetivando: 1 -a diuulguçtlo do resultado do avalia1 
rias amostras; 2 abertura dos envelopes ia julgamento da habilitação rtrrs licitunles que tiver 
suas arrroslras aprovodas, rospuitarido, serirpre, dl ordr,rar de classitiimuçulo das prspsot 
Groairos-Ce, 20 da Feoeroiro do 2020. Wesltey Rodrigues Feijão - Pregoeiro Oficial. 

Estado do Coará - Prefeitura Municipal do Fortim - Chamada Pública 140  00112020-SME - 
CHP, A Coieissão Perrrranente de Licilpçao da Prefeitura Munricipzrl de Psrlirn - Ceará, torna 
público, pura cooirvcimrrrarrlo rico irrtorossados, que ria prdruirvro dia 37 do Março de 2020, Lis 
QO:30ir (rrsue itoros e trirrru, rrrirrrstoo), irordris de Brasiiiu/DF, estará reelumurirdo ir aboitrira drrs 
dscsiseiCos'ite lr.sl'rihlaçúco e propasta dv preço rio pror'.eursui Cirinrirur, l,, Puirtica, tornibadre sob cri' 

0011202'l-SIttL - CHR visando à Clrjvnnad,r Pút,rllcuv a aquuisiçhio cio erleerori aíinrorrllciss, 
dirirlanireirlir ria uir1iiiuuilrrra tuirrniiiar. eito nrnnprirenrilrrdar Fairritiur llniturl, destiniadsa aoalerrdurrrinrrlo 
rir, Preujrarrr:r P14011 dur,rrlto o aro rio 2020, os Murrnicpio do Fortim -CE, cooírtrirsa osprucihcurçuies 
couriiutus rua ierrru,r do rurtervirci:, o demais arrrraes. o qiruni iroiurivlrur.sra riu irreuJra sur seito da 
Corrrmssõo ris Lkàluçitru, siiuionitr e Vriu, da lrac,  Bloco O, ri' 40 - Corrirtr -' Frnrtiio-CC. Auru-lila 
Marfins da Silva L i  a '-PresirlonrtadaCPhdoMiinicíplo. Fortinmr. l9de toveroirode2020. 

Estunulo da Ceará - Prztelrura Murnicipal rira Deputado Ira puarv Pinheiro .Asiso,lv Licitação 
- To,rrado cio Preços ti' 2e2e.02.t7.1-Tl', A Ciurriisstia Prmrrreiracto de Licitação ris íreteiluira 
IslUeiciriuri drr Ocprdurtui irapruar ('irvlreima «- Ceurrhr. iuirrrmr público, para coni'eirr.i;oemia dos 

urut:',.uc'rdouirir rtiuilliI'm iai,rrç,'irir'2t170. Is Oulir3hirrini, rrr,r,rrui rr'ur!i,lrr,isilmilacáur. 

stsnirr do Comrrá -Prefeitura Mininicipol rIra Moimamlao -Aoiuo de Licitação. O Presidente 
r:iuuiçiio ul'rsto tilrnriiruipir.0 (ri'rrur p'iuuicia que rira (li,) ti mdv tulorç.r uru 2020 ás 10:00 trotara, estu 

uriç, luiuiluçhr na mnrryhilliduiuhr.r Timrar:rie de Preço P1' àitu32.0212020. cujo, objeto, di 
1u,rirttbritoçhr) taii iuoortr tasr;ui nra:s lirralirlurdos dir Carrelistaita. 1,rurllrrrda, Elite, Jesus, Chutei 
Miii içoce rir Mrniricfpio rira Moc.jiribru, O Edital ostentO niisitooivet, 

 
tio Irar000 dq atendimento 

ásiiurode 00:O0ds 12.00lr. irií:irrrruuçôoc polo fone: 0"88- 303.3 ri'Jd, atino ensdeceçeã iS 
ri ir) Gcrirp riu lei s a 	rIra (duo-ninho -Co 19 rir. Pavoro,rO de 2020 FcunCls 

Estado cio Coará - Prefeitura Muniolpai do Mnrcursi,à - Avive de Licitação. O Presidernta a 

Lícilaçáo deste Mruoulcltà.0 barrei púbuicriqao Cedia lá
rni 	

rinlaltVço de 2020 Os 10:00 haraã,eoteráçãninÇ 
tcírrrçL'to ira rnrnrdeliitcetor Taurrlrr um 14' Preços 2002.0312020, cujo ralqvtia da rn cuntrabrçt)ode eninpro 
lixa  r-,orrntruçtirad'aqiradrcr iteacicrmscta no Distrito da Poço Voeis ria Muirvuipici de Muctinrrtno -Cas 
O ESital estará dispi'eisnst rins horário dii utmrndirsenteao p'r'irritrs drr 00,000v 12.001,. Invfarneraçôaa 
traeo: O80 - 365.0 1133, ei, nau marrdemeç'a à Ria Coirstr'unlra' CteeçLrls Viclal. 5/ri. Cotrtro, Mn,cambo - 
Cp. 19 do Peeerotrode 2020. Francisco Orniolo doAtrnoidaAonul,r - Presidente. 

udo da Ceará - Prefeitura M,nrnictpzrt cio Mrrca,nbra - Aviso de Licitação. O Proeid(rrnto' 
:oçãrrdestnrMteaiclpio Orrrrapnituhcn;rtua rio dar 10 de Múrçri de 2020 às 10:1)0 moras, estará abért 
IçAs aa nmodctíulado Tcrnudra cio l'rogos 14' 2002.01,2020, tarjo objeto dl a contçuloçao rir, rurnprri9 
a reforme de Hocp'rcrt Sr.'eadrrr Cortas Jrrrusoal) na Seriado Muni c ípio de Mucaerie,t - Ceará, 
atestar/a dàç'contvel, ias iror-ámiu de atrrulrtirrirrlta 00 pLnbrico ria 80.00/ao 12:OOlr, tvfarnraçrles piaui - 

m:0' 88 -3054 1133, em no nrelemeçmr à t(nua Cansl'stdr G'ooçurto Vruicri, sue, Contra. Mucannba - 
19 do Fevereiro rira 2020. Francisco Orézio deAheetdaAoatrrr « Presidente, 

arir, do Cearà - PreFeitura Mrnnicipat rIa Maurltt -Aviso de Licitação A CPL da Prefrsiiu 
rilcipai do Maun)t'OCE, no uso do arras otribruçOes legáis, torra público, que estará reaIjzen 
sua sede, idcitirçt'i-a no naodurlktada Tomada de Pisrçrro rir  2020.02.16.1, cujo objeto 
trulrnçilo de empresa naruerrrhrtia.mnnl,a para prootaçoo cio oerviçno dia cooervaçiO 
rrnntenrçãO preventiva e correnia'a duna eniuiparaerdou de ctrpt:rçuo o otoeoçtlna doa sintnnas'r 
sirtirnrrrrlri tIo água cmii riiemrrsas localidades do Mrrriicltnio  rio fitusritiírfE. Abertura: 09 
rço do 2020 és 9iri00urirs. iitnlortis informações cri sede da Cl'L, silo na Avenida Du, 
indo, 55, S'arrirrluu, no lrorà,-'cr rios Bit Ao 12tr. MaurltiJCE, 1[1 de fevereiro de 2020. Mo 
rita Fatiota I3raa - Presidente da CPI., 

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de M,nca,sbo '- Aviso de Licitação. O Pregoeiro de 
1.lulnictpie toma piitruicoqun nradiadôdrr Merçode202oãs 10.00 floras, eslerin airnindrahcilaçite 
irisutatidaute Pruijão l"rrroerrcuiel 14°  1002,0112020, cujo objeto é a comnirutirçEnra da entpreaa li 
eoecirçiiru doo srmrliços tia imnatulação rio arlriiremaotuu elotrllmniroro trace oirbra nnonitorainse, -rto 
iiroue cerrtrunl da sede do Município de Mscarnntio'. CE. O Erlimol e,slrá eilspçrsivat, na horário 
vrairdiieemnto tiO público ia 09:0011 ria 12:00h, initarrrroçbus pelo ferre: ô'•Eui - 2654 11311, ou 
eedaneço O lima Cinaslrsntar (hooçalovidal. orrru, Crmatr'a. Mucarrsbe - Co, 18 de fevereiro do 20 
Francisco Orncto de Almeida Agvtar-Pregoeiro. 

Esta,lr, da Ceará - Prefeitura Municipal de Miruriti - Avioo de Licitação, ACPL torna pilbl 
qtrrr calará realizando Llcit.sçhanra 

 

modalidade Tornada de Preços n0 2020.02,l9.1, cujoobjo) 
a ceiitmatunçuio rtr oerriiços do eragonimeria parara escoação de elrrv dia reforma do C.E.i. Pai 
Arçjoreiio, loca lizado uro Flua 07. Bunirro Nova hlaurlii. Murriclpiri dia MeuuritilCE. Abertura: 10 
nrrarçrndrr 2021)àsfltmü0rrnirr Meiomesirrtsrrrra;õosr.'dis1toruiimilizaçSe dnrerliral niusecleda CIL 
através das endereços rrletrúiaicrrs: erurarili.ce.gov.br  o/ou hiciloccroa.tce.ime.gov.br. MauritlIC 

19 de fevereiro do 2020. Mirria DeytIa FelOnia Braga -PresIdente de CPL. 

ttstatta do Ceará - Prefeitura Mr,niclpal de Martlirôprnlo - Aviso de Licitação - Tomada 
Preços PC 12.00112020 - TP, A Presidente de CPI dv Martinópate/CE, toma público pu 
ruenrlrecintrunitu rires intorossacles que, ao prôxurmira ilha 03 11v reunrçr, de ,  2020 ás OOttOOmlnn, 
Sedo da Corrrissão localizada a liv. Canhão Brita,' SIM", Ceintro, Marhrnlrpolo - CO, 031) 
reaticurrda Liciirrçóo mmmi Modalidade Torrtirdu da Preçris cujo objeto é a crnelralaç0s de norvut 
técrrtcs orrr gnsBo do projetas, diagriõstice. r.'labureçào e aplicação de rtírcirtaa pare 
pr'agruerr da ações imrtn.'oJl'ods de capacitação o tieinrairucrrto e do cormviv/aracla social 
cr.rmarrii-ària para as lãrruulías atraetiidos nos oorviços Ii pmautranmnu.ro sócio-assistenciais 
1it50ici1iiO ponlitui1srntirs (la Proçtramo Bolae re,rn.ulia, cOrri o rrt'(ralivnr de irrrmius8o produtiva, p1 
orrru,çâa de emprego e rorudu, r,'muirteruerr açõoa n:ureplrunielr.rrris tira tnncrutrarrna previstas 
portaria ri rmlictnroum destinurtias u,rts irdole'ucorntno era Corrtlitui irem e l.oni qnie rar'tieipnenrn do sare 
de Prsteçito cuidaI ir admntr.ruucraemeo eu, Cunmrprinaarontr,' de nrnudidas súcio educativas do Iiberdn 
oscicrides e rira. prestaçdun de serviço a coreuqidudir do MorlirrópolelCE, corafoni 
ospracirrumrrçuiims do Nicoir 1 di, Eri.lau, e qual eoco-rirO.so rticticrntvrrl no endereça ,  acirmií,,1 
acçjtuod:a.lrnira a seulo.feira nG ,horário CíS 00ln00rmriri as 1 2li00,rnir. Martirrópznte - CE, 20 
fevereiro do 2020,Insgrld Gonries Moreira - Presidernte da CPL. 

ria Ceará. Cánrare Manricipal nte Guuramastra,rrja -Asiso deAbertinra rias Propeota&é 
- Terrnaria civ l'raçes 14.' TP00217020.CMG. Ob(rrlo: c:ririliurirnção eia emprl)o/r - 

Vida as trreslaçõo do soraçiro de assesoaria;u corrsuOariui orrr irisrketirrq digital palsi 
ririeeto e rearrrlrnr írroiarr'.ur das rrudhns sociais irsrirriu.a'rsur's miii CSiriunr. Municipal dv 
Omit:r. 'a:a_siizu,çaa de uumr'rirs o ruOlicias do  srte uunnaitacranmat rIa Cõinru,ro. &arvui,iss '0* 

a. trc'uluç'iri, mrrrriuiuri.rruorrirnitui e pmuiiiiruu';.àrr dci mrraiurui,rI Li,, ri oisiu,il. '.1v ieremessn Idas - 

d,r (tr:nr,ririiurirrm,',uiLO tarrrr ,moirnnl ar , íurisrrrrr,r:mi 'nir s'vur rkrs oi,ssUi'o :eluOvrhs rlun 


