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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras—Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha. - 
s/11,, 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 Sítio Norte, no Município de Alcântaras-CE, conforme projeto básico de engenharia, que realizar-se-á no dia 09.03.2020, 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.tcni.ce.gov  hr. 
Alcântaras-Ce, 20 de Fevereiro de 2020. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapajé - Extrato de Julgamento - Fase de Propostas de Preços - Tomada de Preço N°2020.01.14.1 - fl 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Itapajé toma público o resultado do julgamento da fase de Proposta de Preços da Tornada 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 CI°L. 

*** *** *** 

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 às12:00 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° 07/2020-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 á disposição dos interessados nos dias úteis 
após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br , www.vicosa.cegov.br/licitacoes,  no horário de 08:00 às 12:00h e de 14:00h ás 1 7:OOhs, na Rua José 
Siqueira, 11°  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 Quixelõ/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 Moses 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 Tornada 
de Preços n° 202002.19.1, 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 CPL ou através dos endereços eletrônicos: mauriti.ce.gov.br  e/ou licitacoes.tce.ce.gov.br . Mauriti/CE, 19 de fevereiro de 2020. Maria I)aylla 
Felinto Braga - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

ESTADO 1)0 CEARÁ -  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE— AVISO DE ANULAÇÃO— PREGÃO PRESENCIAL N°04.00212020- 
Pl°RP - OBJETO: Registro de Preços, para Futuras e Eventuais Aquisições de kíts 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 8.666193 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°04.002/2020-PPRP. Maranguape-CE, 18 de Fevereiro de 2020. A Pregoeira. FSC'C128031 

*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 ás 10:00horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N°2002.02/2020, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca nas 
localidades de Cariafistula, 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: 088 —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. 

. *5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município toma público que no dia 12 de 
Março de 2020 ás 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 ao 
público de 08:00 às 12:00h. Informações pelo fone: 088 —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. 

*5* 5*5 *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia lO de 
Março de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços N°2002.01/2020, cujo objeto e 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 publico 
de 08:00 às 12:00h. Informações pelo fone: 088 —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Muca,nbo - 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° 00I120201F1`. A Câmara Municipal de 
Crateús-CE torna público aos interessados que a Licitação da Tomada de Preços n° 001/2020/TP, cuja sessão faria realizar-se ás 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. 
Crateós-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 ii °  
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 08:00h as 12:00h. 
Esclarecimentos: Fone (88) 3557-1254 (R-2I 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° 02112020 

- 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 mínimo 8.000 
L. Valor do Edital: Gratuito, INFORMAÇÕES: Site: ww.w.sobral.ce.aov.br , (ACESSE - LICITAÇÕES) e  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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filado (toe e<""á - coara Municipal de Ideia Cruz - Avios de LicoçOn. Por ato: 

rst 	rta CPL, topo pab;cr) qse mofa orá LioitrrçOa ao 'irtil de Tr ouda 0 Preços 1 1  

(20.03.13/ 001-TP. ti(tm: tIo ar Preço Glo0t, para CorIataçdcrde rpr000 asp 	ala ao 

eçdd (Itt aeriçroo coro iiceflc 	.010, 	ap(t 001. trio rnçiii O troO.' tifonicu do 

;islrnrrl:; para contrato rio tOla citOiol cear florrois trricrr do montadOs, h 	ridogron, o cavçrrtt (lo 

Ostttrno 	ittørooçtio ora tOor dIa EtC de artar.'tmn corO a Lci do Acuado a Inter açOs - LAI, o 
-tomo do ouvidoria, todos um platotlorrtta meti, o sistema para Gcrevdamorrto Elrrtmórtico de 

)crcuotntoto - (lEI), e sOrteiO para øpa(aCiiritrliitçdO o olaboreçeo dor para tulipa rio 
rorgorrnr:vto. o urrara pr.na:aulon jorrt0 ir Coirnzrra Murtioipod rir' 11m1 Crrro'íCti, ore coatanrnrdartnr 
001 o projeta bíioicc. coro Otto de onIroiju nt ensebop.05 e alumiara dor sessão ao di2 

Ittí03.'2020, /rstlíl:tbotc O Edital está á disposiptio dos irrlorrrssordott oacotartíiCilL..ailusdcraa 

flua Capitão Miguel Lupas, 153, Cedi- ttetrtCrrrztCoorr. Bota Cruz(CC), itt de Fevereiro de 

Estaria cio Coará - Câmara Municipal de Ideia Cruz - Aviso do Licitação, Por ntorrodctio ria 
'rordrterrtr do 

 
CPI. lormi pátabícir trino rootizorir Liuilaçàrr nu nrrrrtabirtarle Trarrn:rrte do Preços N. 

W20.CO. 10.00 1 -TP, tipo: Montar Preço Globâl, para coatratoçiio mie os presa osprrciatiaolla cm 
arrptarrtsçdO, cuslotnizoçito e copocitoção, para iicvrbciâreerrto de direito de uso, incluindo 
snorrrutc'nÇitcr e super!' td.roeisO um software do gordndiafllrtfl!O do sito ottcirrt o nplicoli000 o 
solta-raro de votaçtio rdrrtrônkrrr da COmera Municipal de Bota Cru'CE, em contormirlado com o 
psrjrrtnr t,dstao, coro data de estrIOu de envelopes e abertura da casado eu DIa 111103/2020 (is 
09 OOh. O Edital está á rltoposiçOn dos interessados na sala ria C.P.L., situado na Rua CapiGo 
Miguel Lrrpeu,150, Ceniru -Belo CruzlCeará. Camila Carol de Marta - Presidente daCPL, 

Estado do Coará - Prefoilure Municipal de Ciraval - Actuo de Convocação do Segundo 
Colocada para AprosuntaçOu de Amostra - Pregão Proricrrctal NO 0100112020 - P1'. 1) 
Pregoeiro da Ctiavat - CO tonta pát.dico que ora face da rrtprovaç8o dos amostras 
epteuorrtrrrtos para o lote 1 -. Grupo 01, pata Empresa E Bnrriardn do Soava-ME, convoco e 
tinrpr000 Õntogs Divtbiotdora da Produtonflhimenftctos EIRFLI raro oprosonturomoutrol para 
atolei .. Grupo Cl. no prazo rr.áoirrro Cri 2(dois) dias Úteis, Maiores irttsrmoçõnrs podarão ser 
obtidas jarda a Comiesoto do Prop3u, na Rua Tenente Manorit Otimpio, 510', Corem- CHAVAL-

CE, no horário do 07tr30r11t1 ás 13tn30mint. Chavai - CE, 19 de fevereiro de 2020. André 
Gomos deAradjo - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cancelo - Aviso cio Convocação para 
Domorrutraçio da Composição do Valores - Pregão Proaorrciai N° 2020.01.27.0112. A 
Comissão rio Pregão da Prefeitura MunicIpal de Cauceia, por moto da Pregoeira. Ttrulsa Maria 
Solva, num Convocar, riso untos do Processo Licitalôrio PP. 2020.01.27.002 cujo objeto é o 
tfiogislmo do Preços poro futuros o eventuais prestações mie serviços gráticcns - corrfecçfin de 

carnás de IPTU poro ateador as necessidades da Seeretatiti da Finanças Planejamento e 
Orçarrrnnnlo rio Município de Caucnte/Cii, a surpresa Motogmaticun e Comercio de Papeis LTDA 

EPF Ctassi0cadem 2' Lu.'j,rr moer valor unitário ria R$ 0,20 (sinto cenlauus) ao empresa AO P 
do Litro - ME Classificada em 3/ Lugar coei Setor unitário de RS 0,28 (vinte o oito coptovos), 

para que,  apresentem outro coerposiçio de preços e/au outros birrcumerrtuo purUlentos poro 
tanto, tendo nor viste qne a ourprona PC Cosrrto Santos Papelaria EtREti cioseitiadu nor 1 

agir rvio co'Øparoceu nu Setor 110 prazo dottrrrnirradu para apresentar sua rrrrrnqrcsição de 
valores. As empresas lelOs a prazo do 48 horas., a partir desta publicação, pare a1rresovlarenit ou 
documentos contrprolrutdriva que damanratrurlr condições do fonrc,'ntinrurrlo dos produtos 
licitvdoo (Av. Coronel Correia, 1073- Parque Sotdadrnf. CerrcaiatCft, 19 de fevereiro de 2020, 

Thaisa Maria Silva' Pregoeira. 

Estado do Ceará - prefeitura Municipal de Canindá - Aviso de Prosseguimento clv 
Licitação - Onerada de Preços N. 00112020-TP. A t'rmrsidorrta do Connissfio do licitação rir.' 
Canirrd-CE lorrra p/rtatico para conhecimento rios irrtvressodoo que, no próximo dia 28 do 
fevereiro de 2020 iii lQtrflirvtin, ria sede da Comissâo do Licitação dor Proíoilura de Canindú. 

localizada no largo Frarrcincr, Xoeier de Madeiros, ENi,  macularia Conceiç.00, Caoirtdé-CE. 

estará realizando a sessão de Prosseguimento Licitação, trota razdo da constelação de 

onáctopos rt duas empresas que rrào foram crbortos rodia da 000380 anterior, no intuito do dá 
rttotlror cifivoir, aos ímntoçeusados e troôspsrõnciu nos elos, a cottrissdo decide convocar os 
r1etessarlaa para prirticiporrolo rio prosseguimento da Sn.'0920 pdtdirra poro abertura dos 
anvntopos das carprasira: t -eCO CorislruçSov e Serviços LTI)A.ME o 2-futontablsv Serviços 
E-ltlELt .EPFf tra rorssnrtas prolocobaran seus omnntopvs rro autor riu Prs.'trrcatadtio dia 10 doure 
atasnto rttds porco ticitoçOõ na modalidade Tostada de Prcçoá. cujr.r rttqelo ir o cotrtrataçficr rIr.' 
serviços de eaíiarrtroria adro envemiçio civ rnnrrropmrraçfic' dor poraiio"rrtonç:to cru toidta loaita eu: 
diversos cimo p(rt.'t'cos (Serro e Uratnilas) no Mrrrrncipio do Cornirtd/-CE de itrlsrosrro elo 
Sucreiarirr tatornoicipal da Doaon olvimamnbo Urbano, irntrorrslnortr,ru ri Se.'-iiç.'rs PüL'trcrs mt 
Município da Currirodd/CE. ccoofunren.' rtspocilittaç0cs conitirt,no a') To0tvio dr Rrotorifrrciu 
iciri.' Grito ttrrAanoao t da Edital, eitiirai .'nirrtsittte-rraotlsit(n'nioat au oordororçoscirtir, ao trotárioblh 
(.'/tt:toorio (is 1ttti30.'vio. Lia fiteira Martins, Àprnrsidurnie, 

rw riu dormir .Prefeitura Municipalde llop,njri 'Actuo rio Lisit,nçiirr .PregOo Eletrr)mnise 
 2020.02.1 0.1 -PE SRI'. O Proori,orriro do Pre.'rritriro M.'r.'ridilrorl drr (apojO Cpar,i, Porro roiobifca

t CrirliorOirrOrrili) mirra iitl.'rr0'tOOr:iti(O, rli.r 00 ;tr/ruii.'ioi dia 09 (lo Li,.' o, rir 202ii_ ((O 14:00h  

l.intatto mIe Coará - Proleitanor Momaiiir.iI ode Jorrrtioro - Avisa ria Licitaçio, - Prr.'çtiio n 
2020.02.19, t. O Pmoporrirro orir:iut rt.'t Muroicpi'r rio .tornlf.'r, tioboil.'.' rio CornO. faria pObico. que' 
orará mnra:iza'irt:r, no sede da (rrolcitura cç:i'Ooeo ticilulória, n.'a irredutrtocla Pirqhl,m e' 202(1.52.10.1, 

,to iÍti presencial, ciojo ctrjoto á a Cuali,rI:nç5io dv s'au'içoo turtuioirir.iu mri1rcci:rlii.oirlud (O bttrroilt 

ptesb(ir.lrO.; i.i(tiO (Os taisilius rim aolado ria uo:Iiiatatoilidurlrr social, por iitormOrfdiu mIa Secretaria de 

ArosiOi'Srrttií.' Sox:i:rt do Miriici1tio cio Jardirrr/CE, coritororre aopucil'rcoç'3-aa ,opruoeirtor'ta3 jO3/O mro 

Edital Cmoa'roo.otbfrio rr soas 0110505, criar rocubimsrrlu dos orrvotops cunitorodo as proposlas 

:oorrui000iO O 01 dorcimirte.'rtaÇirr ole trabibitaçLlo ritarcodo poro O dia 10 do Llzrço do 2023, Os Ofiáltt 
horas. Moiitos ioiorn.'oçõso e entrego do editais, ler sorte ria Comisoolcr Permr,,rvairlu do LicitaçOo. 
Orla mia Rira t,mvarvt ,"nhrrreorr. ir' 370 - Cmnrtlrrm, Jarolirrr(CE, ira horárioda 07:30 ás tl:20 irmos. 

utorirnooçtiea pOdrSrTrO turabtidas aluda pulo telefone (n305 3555-1712. JardlrniCE, 09 do Fevereiro 

de 2020, Alberto Pinhei,oTor*es Nulo-Pregoeiro Oficial do Murticipto. 

tistonio do ComO - Profaitura Murrícipot tIa ltapajrl - Extrato de Julganirernio - Fase de 
Propostas de Preços -Tornada de Preço N°2020.01.14,1 .TP.irCotriiss8o Pormanontiode 
Liciiaçtlo do Mnreicipio do itapa(ô torrra púSlico o resnnttario do jlnIgannrltrlo de fato mio Ptr.rposta 
uno Preços daTanrmoiltt dv Praça N°2020,01.14.1 -TP.Api'rs av/r1í58 rias propoolas de preços ria 
rnrrrpr050 livitililada, tot declarada vencedora o seguinte ernprooe: Comnotrutora Fvrnarndes 
cora o vatorgtot.'aI de R$ 103.927,44 (cesto e sennerrto e trás mil e novucerrlos e atole e sete 
reais e quarenta e quatro centavos). Portanto fica aberto a prazo recersal, conformo preceitua 
uarnioo 100, inr:isuii,letra'b,dn L.niPeetrmrslN'8.6ti6ItLi. José Mac0owafToleelraAzovaclo 
Neto- ProeidontedaCPL. 

Estado do Coará -Prefeitura Muréclpal de ilapajá -Avias da Licitação -Tentada do Pregos 
142020.02,13.1 - TP. Alroriurri: 08 ote ntirnrçs drr 2020 ris 1)0:00 Irr,rmrs, ,lutUarnetntrr: Menor Preço 
Global. Objeta: cnnlrafuç8o de 1ioosoo jmnrtdica para executar a reforma da Praça Pública do 
Juoro no Manielpio cia ttapajrf, cooformmr aspacifictrç0es contidas no projeta básico.  
tnforereçltirnr: Asr.'itlda Anriornio Punrita te Maio, 353'- Bairro: Pc. Lince, ttapajiiCE ou fone (ES) 
334010 15 rio 08:00 8s 12:001 rIm pelo sire voww.lrrrnm,co.11oubr. José Mao Domei Teixeira 
Azevedo Neto - Presidente daCPL 

Estado de Ceará - Município de Canindá - Solicitação de Amostras - Ctranruda Pública 14" 
0t012018.OP,APoesktarnlotia Corniurioda LicitoçãorloCauin.'nl/o-CE uunr irem rnieirndeste. solicitar 
riae ou Coo1rara1ioa Cearzrraedn Produtos Famdiorrds, CNPJ n'21.128,10110001.12, apresente as 
vnrostros dois tvoninmtos corniornsne iirmnr O da enrnai do ctrmroranrne,mto cujo ooirto: aqeisiçtto do 
gêneros atiirrevtiráos da Agrirsátara Fairoilior e dor Enrrpreonnoile'Jor Forrritior Rural, micra o 
ateerinrteetrr ao I'rnqrOrrra Nacional daAtirnontç3o Escalar- P1410 rio Manictpio da Can'rrrdmPCE 
utri o dia 10 do nrrcrça da 20211 na meda do Corrrissito da Licitação toeutizad,-r no Lampo Francisco 
Xstur riu Mrndeiras 504, Imrnaeatamtor .snicn:çllo. Cvmnir.'rIiriCE, rtarorrnnn a lormoirra de oupeCiorle que 
édnfl7:3Our, 13:30 fiaras, LiVioima Marlinrs.A Presidente dia 19 de fevereiro de 2020. 

Estado rio Ceará - Prefeitura Municipal de Grnairau - Aviso de Convocação para 
Aprésnuntaçile das Amostras - Secretaria de Educação. AComissii, de Licitação as Ptcfoiiuma 
Mrriocíjroi de Groaiuona. localizada nor Rua Voreondrmr Marcolirno Otavo, 770, Dniimo Crvnrtro. torre, 
público que. considorondo e não 9prrr000taç0rr dos amostras, ibm potra das timoiiarnles 
crasoifiondos em terreiro lugar paro ou Itens (ir ao 33, c0000carntems os licitantes rolornrsiflcadnn na 
etapa do taurcas do cortttmrro pana tcpr050rmtaramnr, atiro dia 213 do Fevereiro de 2029, ou Arnrormtras 
tios itens ofmrnlados, ceroforreso ostebvtooririnm o morrI hill) rio Ertiiol de Prorção Frresenr,lol ri" 
2211.0112010, cujo objeto 8 a eqaisiçOor de oj0rnnrrus atirrrsnticios (para o ano loire de 2020) 
riitutirrudo.'o ao vtonodirrrmrto dos Proogranrrau de Distribuição de timtelrttrdcl Escolar da Rede Pública 
Mur/cipad ele Ensino eia Murriclpto do Gnrrntiaoldft, do reoponeabitidoda da Omicmetutia de 
Ednrcação. Desde á, nodia 03 de Marçode 2020. às 00:OOtr. fica rrrorcada ir 505500, na sola do 
Comiusão de Licitações desta Município, objririuorrdo: 1 - a di'd(ilgaçOo doo resalteolo de uealivçáo 
das annoatmesl 2- abertura dos erreoiopos o julgamento ria habuitoção dos licitalries que tiverem 
suas arrnoslres aprooudurs, rospoitaimolo, serripre, á ordem riu classificação das propostas. 
Groairos-Ce, 20 de Fevereiro do 2020. Wesiley Rodrigues Feijão - Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará - Prefeitura Mcmmnlcltrei de Forllme - Chanrcado, Pública 14' 00112020-SME - 
CHP, A Coraissílo Pvnrmmaeerrtn de Licitação da Prefeitura Munnicipol de Forlmno - Cear-à, bIrra 
público, para corrtrecimrrerdo mios ioteresuoudmrs, rinoom rio pr/oviirimr ruir 17 do Fotarçi, do 2020, ás 
00:301t (rroae horas e itiinnta mvirmarss). herdnio de Otasiiia.°DF, estará tOoltzo»r.'do ri vhoitmira dos 
.'.locrminsrntos'du irahiFbaç0o opro1iosi.m do ia orça do processo Ct.'orrmrait.m Publica, tombado sob o nnr 
0011f2020-SUE - Cl IP, oisanrdo, d Crrrvrtucbr Pútitieon o qooisiçiio ria midrierias olinrorrticicra, 
el(r.'.'ianmrelrla da aqrii.-uttrnra tomnmr/iur. e bIt r.'inifironr.'rinlvuiror Po,rtniiiotr Rmrral, d's1it.'adria ao ateimdirrruimto 
elo Prmr0ranros PNAE dn.oraute o armo de 21120, no l',lorrriçtpro rIo Fortim-CE, czroiuuor.'a aalorbCiScirÇOos 
eor'irliotuu no hnrrn,ni eta relererrcia e dmniroomíno amo.'01ro. o qual mnmnioimonlrrr.si.' moa íniborJru .'na uraula miem 
Conrrisuoio rlo Llolttnç0o, sirriotdoo a Vrl:, da Pira. Bloco O. o .' dii - Crrsirrr -. Fortim - CE. Aurelita 
Martirnida SineaLiinrr - PresiderrlvdorCPLrloMommrictplo. Fortim, Ode fe'oereirode 2020. 

Estado do Ceará - l'mefohlura Mannielporl mie tOrpalodo lmapu,rnr f'inrtrrmiro -Aviso ole Licitação 

lm.'nmrada do Preços N°2020.02. 17.1 .W -\ C.'oa.'ios3o Pora'arronre te 1 icoilnç.10 da i.'roteilimia 

Pki.'ocirtI do Oopiolor.'to lmalai.n'i 1 iisiu.'f ii '- Cernroi, lonribl público, labor ceiil.'r.'ci.'n.'o.'Pio dos 

oito,.'.': ou,mrlas, qioor oro prduio'ia 110 llí).'ie M,'.'ç' 1..' 71120, o1 Odi.'30ur.'iv, ost,,r,'i rrnoo!i;orri,li'o liouil,oÇOr) 

Esboutn rim, Ce:mrti -Prn'.leitnira Mnrrrim,iiral mie lotuicanmi.'o -Aviso de Licitação. O Prosidento da 
Lir;íoonçbfo ilralim irtonin;:piro lor/ror orilolico u:r,'oori 01.1 11 ii lo.lançci mm 202O ás 10:00 iramttis, esticO 
,rturinrmto Iiril;rç31r na irrirdmlii -1,'oi.' Ti:iri:.'ot.' rir.' Pi'coçi.' 0° 20 ,02.02l2020, 0201)0) objeto /1 O 

p'deit.'rsitaçito cru tru.tron busco, nas tirr(aliniaui0.t mar Cinibatisiola. t.'tInlltOd.1, Bote Jesus, Coarioola, 
P ofitmiriçac.f romm Mu! ricipion ctn.' Mooca.'rmbo 0fOi1oml e'olaiá miiuironlout, rio ttsiáulo do atendimento 010 
pOidioro de 011:00 do 12.00h. inrbe'rrrorç.los CiÜ folia: 0•80 - 3054 1133, oi.t ira omndomeço á Rua 
C(im.'alnlrtim.' Geour';oiloo Vida!, 0/rr", Cusltu. Muconebo - Co, 19 de Fevereiro do 2020. Francisco 
Orircio deAtrrseiolAmnmmiar-- Pr erolclm,n.'trr. 

hialamto de Ceará . Prefeitura Municipal do MricarI,mr - Avias de Licitação. O lrtesldomile, ri 

LiciiaçA.'idnostetofi.'on:ictp:o mmmcm itúblicorluo no diir l2dx titrtçua ttvOO2(tdu 1500  e hcnas,starãol
m

umin( 

icilouç010 nror rrro.'uhomboiout,, l'ottovuta do Preços E' 2002.0312020, cujo ObjOtl) O rr contrortouçiro rIo enpro 
burIl ar,urrolrriçántutmn qoierlo.m doscmtlroarro no DislriboeloímeçotrvrdeuoMunlinoipiodeMucvrOilrt.Ceã 

O Eitáaiosloná rl's1roirrivOnt, miv horário 	 ao pno)rlicrrdinti8:OOoin 12:001r. tnfornriuçiimra p 
tons: 088- 3íiS.t 11 33, 0(1 mimo eudvreçs (O fura Coroobortsr Gooçonto 'Tciol, vim. Centro. Mocambo - 
Co, Ode Fevereiro mIe 2020. Franclacoøréclo mleAirrmmrlriorAgaiar -PesIdenlG. 

Estado do Ceará - Piefuitam'a Mrmmnicipvt tIa Macanrciomr - Aviso de Ucibação. O Presirlrurite'o' 
LtcdaçitirdesiaMmetiebbio Iomvclpn(bECorlrjnm nisrtior lOdnMoinçomleSO2Ods tO:O0hatau,eratará ubriu 
rcitaçda nor rriodatirtudo Tornada de Proçrrs ri' 2002,0 1l202t0, r;mrjo atijolo rir a contratação rIu lettprdflte 
para rctommrr do Houritorl Sei,admrr Carlos Jormmsoair na Sumiu de foininicípiri da Macorrrdxt 'Ceorrã. 
Edital ostao'á tEspctisei, i.'o lron'ldor de orleomntorr.'mnrimo rio pdthiieo ria 08:00 mis 12:0121, infoerrorçomns p 
foca 0—88 -3054 1123, ou rio 000'irmrçn 03 fIrma Conrttnulmtr Oovçorlo Vidat. cio, Centro. Mucarrrbr, - 
Co, 18 de Feeorairo da 2020, Francisco OréclodaAireotdaAgatar'- Presidente. 

Estado do Ceará - Prefeitura M un icipa l riu Mauriti -Aviso de Licitação. ACPL do Prefeitura 
Municipal do MauritlCti, no troado suas ctribouçmlos legais. Isola público, que estará roatiwndd 4  
na smmrr sede, t.icilorçlio na modalidade Tomada da Preços ri' 2020.02.10.1, cujo objeto « 
conlrubouçlio da emoresu esplmiriodlasoi,r porro lrrvs.Isçao cio serviços da eoneroaço(i 
mrnanortetrçdo preventivo e cornrnbiva doa eiluit000rlm..intos do capiaçdo e elevoçilrt mios sislentraum1á 
atnorstr.'cirnrvrilor mie /otictr mmm rlivarsan locaidvdus do t.11htiicíttbo da I rfomuritilCE. Abertura: 08 de 
erorço de 2020 ás 11l500ittimt. Moiorrsu infonrrrmrr~ no sede da CPL, sito no Asenrirlu BuSCO 
Grande. 5$, Sorrinita, 00 horário das Oir ás 12h. MautilitCE, tB da fevereiro de 2020. Maj 

Estado do Ceará. Prefeilrnra Municipal da Morcanrrbo - Aviso 4cm Licitação. O Pregoeiro de 
Muiriclpio torno pútdico mirre nrir dia 00 mt'r totarço der 2020 às iOdO tomes, rcslooroi cirrinder,  licilaçttri 
nroomlatidooie f'rormjAo t"msor.'ciat 14' 1002.0 1/2020, cuja objeto da m.'omnlimriaçãmm ele empresa It 
000crrçoia dci:o svr'aiçmnoi cio irrrolomlonçao ria erl:oipumaotun ebelr/onïerna rara eltimno vronitorartsumnto 
área cesir,rl da roda do Município de Mocambo - CO. 0 Edital osiorá riuspaoiuei, na horário 
uteorrliunuinlo oro púbmuius riu Oit:OOlr do 12,0u11, irmla.'rmmsçbes pelo tonnre: 0"00 -2654 11311,00 
endoicçu á flua Conslrrntur Gonçalo Volte, s'o°, Cedia. Mocambo-Co, 18 de fevereiro do 20 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Morncriti -Aviso de Licitoção. ACPL, lobita pCibi 
que calará rooli;tnnilo Licit,rçttona modabidotilo Tororeda dv i'noçmru ti* 2020,02.19.I - cujo objo 
o cormlralonção tis sarvbçrma da engenharia para a oxecrição da obra mio reformo do C.E.l. Por 
õrgeroimo, tmrerat'zaobmm tom Ruem (ti, Bemiuro Novo Moariiri, Município do Muririti/CE. Abertmora: 10 
março mio 20201 tJlrtLinroior Malotes iiobo.'o,açboos e diropormilrtlizuçao do oehuui rmu'ueeludu CPI 
airavds dou emt010rcçmms nheimtitmricmms' nrrmoiriti.ca.goo.br  alou lleflatrtrvo.lco.crr.gov.br. Morrcri(ilC 

19 de fevereiro de 2020. Maria Oariio, Febinlo lImaria -Presidente dor CPL. 

Preços 0" 12.00112020 -Ti'. A Prnsidcrrt,, rIa CPI- de Mormibomllpobo/CE, torna público p 
covlre'cioriemmlo dos irrlorossomdeu qumr, no próximo dia 09 rio rnorçrn mie 2.020 às OfilmUOrnmno. 
Sedo dor Conmiuuio localizada o tiro. Catu:t3s tiriio,OíN', Castro, Murlirrinpoio - CO, es[ 
reabicicimitir i.icitbmç00 rui M.odortidode Torrada dm Preços, mtmojm, objeto (o a crnmrtratoçlto de nvrvlo 
iém:nicr,u ciii tiosb0a de projetos, diammúralio:ro. elaboração e uplicarç'do de oímcirtas puro 
progranta de orçOes mimntegrcrdúrs rIo caçrocíraçda o Irvirurimresto o de cormaivdmrcia soa/a 
coivumiilotnior para ora tarrnibau ainoitidaa moo ae.'viçmis mn proqrarmmas sócio-auoislortciuie 
Mmtntci1oio o iourlir(iírorntoru mIos  Pro0rmunno Eviso, 1' emilia, corri o objetivos mim.' inclusão produtiva. p 
geração de umiqrregmr na renda, coirformnmr bmÇãtns o:amnpbenmlnrrotomreu eln, ptuçrarria previstas 
portaria no tilii,iimna.'t destinarIas amo adotesotoisles aio cçoiitlotno coma Lei que paruio'rtroamrm cio icem 
de pmuloçáo social ,r adsinrromtimnton em cumnipriirioola do vrodidas arreio educativas do ihemdo 
assistidas e rIu prestorçáoa do serviço a ceovuoidsdmr de MortintitpslolCE, commfoi' 
ospocificvçmiors Oro Arocvu 1 rIu iidiori. o qmoab uocariltoj'aO lhutomtlttOOI moo oadoro,çro acimnoo, 0  
s.'brjuamia.ti'.imoo a sesta-loiros rio, fimorririo CiO 05bn00omiori às 1'21t00irtiri. Martirmóprrle - CO, 20 
fevereiro ole 2020, lngrid SaIrmos Moroira - Presidente da CPL. 

L'slads da Ceará -domara Municipal de Grnaronsnirarmga Actuo de Abertura das Pro1,vslías do 
Preço; - Torormarla rio Preços Id." rPe0212020-CM1, Objclo cvmitrorlt'çi°o do einp'qsOm 
050 'dibii'mot i ',, joa"hhuÇOO do svm'.'içoos Oe os-osso' a a coornultell, cm itrarkol000 rtoqilal poite 
gmrLmiiro .' uco'lo o mi uii'ioir ,nronom'mlom das nooubi p, sah ,,ior, l.'nstaooi anais dom C0i.'mtmr.s Moiniiçíom.rI 'do 

(moomi o rio, aon. o Voo i'rz.oçdu de i(apnie-.,  no o.'',toCo,00 '4cm SOa ioul'luc000nial d ,1 Caiii,m.'a. sarsoço'. o],' 
''0000.00,,00' 1.''o P100, ,00'nohiluo:noio ,(ioioi e i000lo.'mç.mmo mb mo.oli'io,rt'miro tio coso, rI 'lo o' no_iS n'rio 
.10 o.'o, 1,1 o' _obool'l.'' iii rr,oii000aor3a,lfí.. hro,ob'r ,i.'0 .0 m',,.'i',on,',. iO.' moo 5-vem oi-r'o.'or,o,soom',i mbi,m'tofs da 


