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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO 	 - 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 412020DlVg - SECRETARIAS DIVERSAS 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 

AVISO 

CHAMADA PÚBLICA N 8.00312019 - CHP 

. 

r 
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A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna 
público para conhecimento dos interessados, o conhecimento e o improvimento dos 
recursos impetrados pelas cooperativas: COOPERFAM - Cooperativa Agroecologica da 
Agricultura Familiar do Caminho de Assis e Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia 
Solidaria do Estado do Ceará em desfavor do julgamento em fase de habilitação, na 
licitação da modalidade Chamada Pública n 2 . 08.003/2019 que versa sobre a aquisição de 
géneros alimentícios (perecíveis), oriundos da agricultura familiar, destinados aos alunos da 
Rede Municipal de Ensino de Maracanaú, beneficiados pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), Educação Integral, Novo Mais Educação, Universidade 
Operária, Creches Municipais e Contratadas, Atendimento Especializado, Educação de 
Jovens e Adultos Educação Indígena, Pré-Escola, Ensino Fundamental, em atendimento ao 
Artigo 14 da Lei N' 55.947/2009 e Resolução/CD/FNDE NO 26 de 17 de junho de 2013, tudo 
conforme decisão de recurso, anexada aos autos, podendo a cópia do mesmo ser adquirido 
junto a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Desde já, fica 
agendado a Abertura dos Projetos de Venda para o dia 04 de março de 2020, às 14:00 
jqunrtoze) horas. 

Maracanad - CL, 19 de fevereiro de 2020. 
lANA jNA DE DEUS PIRES TEIXEIRA 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS P1 0  12001/2020 - TP 

A Presidente da CPI de Martinópole/CE, torna público para conhecimento dos 
interessados que, no próximo dia 09 de março de 2020 às 09h00min, ira Sede da Comissão 
localizada a Ao. Capitão Brito, S/Ne, Centro, Martinópole - CE, estará realizando Licitação 
na Modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos em 
gestão de projetos, diagnóstico, elaboração e aplicação de oficinas para o programa de 
ações integradas de capacitação e treinamento e de convivência social e comunitária para 
as famílias atendidas nos serviços e programas sócio-assistenciais do Município e 
participantes do Programa Bolsa Família, com o objetivo de inclusão produtiva, para 
geração de emprego e renda, conforme ações complementares do programa previstas na 
portaria e oficinas destinadas aos adolescentes em conflito com a Lei que participam do 
serviço de proteção social a adolescentes oro cumprimento de medidas sócio educativas de 
liberdade assistidas e de prestação de serviço a comunidade de Martinópole/CE, conforme 
especificações do Aceno 1 do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, de 
segunda-leira a sexta-feira no horário de 08h00min às 12h00min. 

Martindpole - CL, 19 de fevereiro de 2020. 
INGRID GOMES MOREIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N .00112020 - TP 

A Presidente da CPI- de Martinópole/CE, torna público para conhecimento dos 
interessados que, no próximo dia ti de março de 2020 às lOhOOmin, na Sede da Comissão 
localizada a Av. Capitão Brito, 5/14v, Centro, Martinópole - CE, estará realizando Licitação 
na Modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
de engenharia para ampliações na rede de abastecimento de água na Zona Rural e Urbana, 
ampliação na rede coletora de esgoto sanitário, reforma nos canteiros centrais, construção 
de pavimentação em pedra tosca e canteiros, reforma do Polo de Convivência Social Inácio 
Paixão Neto e Quadra Conceição Fontenele no Município de Martindpole/CE, conforme 
especificações do Anexo 1 do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, de 
segunda-leira à senta-feira no horário de 08h00min às 12h00min. 

Murtinópole - CL, 19 de fevereiro de 2020. 
INGRID GOMES MOREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N 1312019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nt 2019.12.52.001 
A Comissão Permanente de Licitações da Município de Milagres/CE torna 

público para conhecimento de todos o resultado do julgamento da fase de Proposta de 
Preços do Processo Licitatório cujo objeto consiste na LOCAÇÃO DE CAMINHAO E 
MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E 
RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO E OPERADOR/MOTORISTA, 
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE. Empresas 
classificadas por ordens crescente de valor: 52  Colocado (Vencedor) PRIME 
EMPREENDIMENTOS INC. E SERVIÇOS LTDA 8$ 558.300,00; 2 9  Colocado ROMA 
CONSTRUTORA LIRELI - ME - ME R$ 571.200,00; 39  Colocado DM DA SILVA SERVIÇÕES E 
CONSTRUÇÕES 8$ 571.200,00; 4 2  Colocado ANDRADE EMPREENDIMENTOSR$ 652.800,00; 
59  Colocado CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI 8$ 654.400,00; 6 9  
Colocado CC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP R$ 6118.860,00; 72  Colocado AMBIENTAL 
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 693.600,00; 82 Colocado PREMIERE LOCAÇOES E 
SERVIÇOS 8$ 705.500,00; 9 9  Colocado ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIRELI - ME RS 
798.600,00; liãn Colocado ALLAMO ROGAR FERNANDES ROLIM - ME; R$ 799.680,00; 110 
Colocado VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 800.763,00. Fica aberto, a partir 
dessa publicação, o prato recursal previsto no artigo 109. da Lei de Licitações. 

Milagres - CE, 19 de fevereiro de 2020. 
FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS 

Presidente da CPI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N2 202002,18,12.RP.ADM 

O Município de Milhã, através da Comissão de Pregão, torna público que se 

encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Pregão n 0  

2020.02.18.12.RP.ADM, do tipo Menor preço por lote, visando o Registro de Preços 

para aquisições futuras de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, produtos 

hortifrutigranjeiros, destinado a manutenção das Secretarias Diversas do Município de 

Milhã - CE. A realizar-se dia 09 de março de 2020 às 14:00b maiores informações na 

sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406 - Centro - 

Milhã - Ceará, das 09:00 às 15:30 horas pelo telefone (88) 99874.8610 e nos sites: 

ojww.tcm.ce.gov.br , www.ncilha.ce.gov.br . 

Milhã - CE, 18 de fevereiro de 2020. 

MIRMA QIJEZIA DA SILVA 

Pregoeira 

Este dn,uccnnin eOdc ter ve,jtpcado :0 endrreço eletrônico 
ictcp//,nuw.,n eco bn/aunecni,idade.icimi. crie código O530202m2zOnel85 

O Presidente da CPI. deste Município torna público que realizará no dia 09 de 
março de 2020, às 09:008, no site www.licitacoes-e.com.br , o Pregão Eletrõrrico nn 
004/2020DIVE - SECRETARIAS DIVERSAS, oriundo do Processo no 2020.02.11.01, cujo objeto 
é a contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de locação de veículos, destinados 
às diversas secretarias do município de Mombaça, mediante pregão, conforme 
especificação contida nos anexos do edital. O Edital estará disponível nos Sites: 
www.licitacoes.com.br  ou www.tcegov.br  e na sede da Prefeitura, situada na Rua Dona 
Anésia Castelo, ne 01, Centro, Mombaça/CE, no período de 08 às 12 horas, em dias de 
expediente normal, a partir da data da publicação deste Aviso. 

FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 	

/ AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS P12 2002.0212020 

O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia 11 de 
Março de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço No 
2002.02/2020, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca nas localidades de 
Canafistula, Malhada, Bom Jesus, Chupada, e Muriçoca no Município de Mucamtso. 0 Edital 
estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00 às 12:006. Informações 
pelo fone; 0"88 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, 5/no, 
Centro. 

Mocambo - CL, 19 de fevereiro de 2020. 
FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda, através de seu pregoeiro, torna público, 
que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial nO. 2020020501PP, calo objeto 
é Serviços de Distribuição de Informação On-Line via Internet de conteudo eletrônico ccx 
velocidade de acesso de 200 megabytes, conforme termo de referência, tipo menor preço, 
com data de abertura marcada para o dia 09/03/2020, às 09:00 horas na sala da Comissão 
de Licitação, situada na 6v. Perimetral Sul, 5/o, Centro. Os interessados poderão obter 
informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal, 
ou, através do telefone (Onu68) 3546 - 1685. 

Nova Olinda - CE, 19 de fevereiro de 2020. 
LEONEL CASTILHO GOES DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 55.PEO01120 

A CPI- torna público o Adiamento, e que está disponível na sala de Licitações e 
sites: w.bll.org.br  e/ou www.bllcomprao.com  e wwm.tce.ce.gon.br  o Edital Retificado tio 
Pregão Eletrônico NO 55-PEO01/20, para aquisição de veículo novo, tipo micro-ónibus 
urbano de transporte, zero quilômetro, capacidade mínima 24 passageiros, pura suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nova Russas, junto a Secretaria de 
Saúde. Data início de cadastranmento de Proposta de Preços: a partir de 20 de fevereiro dc? 
2020 a partir das 12:00 horas; Data de Abertura de Propostas: 10 de março de 2020 das 
09:00 às 09:30 horas; Data da Disputa de Preços: 10 de março de 2020 às 09:30 horas 
(Horário de Brasilia-DE). 

Nova Russas - CE, 19 de fevereiro de 2020. 
PAULO SÉRGIO ANDRADE BONFIM 

Presidente da CPI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ng 212020/TP 

Tipo Menor Preço. 
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos 

interessados que no dia 09 de Março de 2020 às 09:00 horas, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação localizada à Rua Deocleciano Aragão n 15, Bairro: Centro, em 
sessão pública, estará recebendo ou envelopes de habilitação e Propostas de Preços, da TP 
acima, Objeto: Pavimentação em pedra tosca 5/ rejuntamercto (Agregado Adquirido) cia 
Travessa São Domingos e na Rua Francisco Alexandre Soares no Município de N000 Oriente 
- CE. O Edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação, no horário 
de 08h:00hrs às 13h:00hrs ou no endereço eletrônico wmm.tce.ce.gov.br . 

Novo Oriente - CE, 19 de fevereiro de 2020. 
FRANCISCO OLAVO RODRIGUES 

Presidente da CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  9.00212020-PERP 

A Pregoeira de Pacatuba-CE turva público para conhecimento dos interessados 
que até o dia 09 de março de 2020 às 09:00 horas, estará recebendo as cartas propostas 
referentes ao Pregão Eletrônico 140  09.002/2020-PERP para Registro de Preços visando 
aquisição de gases medicinais para atendimento de urgência e emergência da unidade pré-
hospitalar )Ambulância) Unidade de Pronto Atendimento )Hospital), de interesse da 
Secretaria de Saúde do Município de Pacatuba-CE, no endereço eletrônico 
www.bbmnret.com.br-"Acesso Identificado no 1mb - licitações públicas". O edital poderá ser 
obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às 12:00 horas), e poderão ser 
solicitadas através do telefone (85) 3345-2300. 

Pacatuba - CL, 19 de fevereiro de 2020. 
IARA LOPES DE AQUINO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nn 17.00212020-CP 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Pacatuba - CE torna público para conhecimeccto dos interessados que, rio próximo dia 24 de 
março de 2020 às 10:00horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 
Pacatuba, localizada na Rua Coronel João Carlos, n 0  345, Pacatuba, Ceará, estará realizando 
licitação, na modalidade Concorrência pública, cujo abjeto é o Serviços de Urbanização da 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Porte 1, o qual se encontra disponível no endereço 
acima, no horário de 08:00 às 14:00 horas. 

Pacatuba - CL, 18 de fevereiro de 2020. 
IARA LOPES DE AQUINO 

Omunectu au,pnadc digrcainenic contorne Me e° 2.000-2 de 2410812001. ICP 
que in,nicui a mcrnee,inunuca de choveu púbi,ca, Oneeir,no - ico-nces,i 
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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/n°, Bairro Centro, torna público o Edital de Tomada de Preços N°200201/2020 - cujo objeto é a execução da obra de construção de 01 (urna) 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.tcrn.ce.gov.hr . 
Alcântaras-Ce, 20 de Fevereiro de 2020. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL. 

*** *A ** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapajé - Extrato de Julgamento - Fase de Propostas de Preços - Tomada de Preço N°2020.01.14.1 - 
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 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: 
11 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 àsl 2:00 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 09:0011, 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 à disposição dos interessados nos dias úteis 
após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br , www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes,  no horário de 0800 às 12:00h e de 14:00h às 17:00hs, na Rua José 
Siqueira. n°  396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 19 de fevereiro de 2020. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°2020.02.19.1. O Presidente da Comissão Permanente 19  
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 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°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 Argerniro, localizado 
na Rua 07, Bairro Novo Mauriti, Município de Mauríti/CE. Abertura: lO 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 1)aylla 
Felinto Braga - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

ESTADO 1)0 CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGLIAPE - AVISO DE ANULAÇÃO— PREGÃO PRESENCIAL N°04.00212020-
l°PRI' - OBJETO: Registro de Preços, para Futuras e Eventuais Aquisições de kits de livros destinados a alunos e professores da rede municipal de ensino, 
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° 04.002/2020-PPRP. Maranguape-CE, 18 de Fevereiro de 2020. A Pregoeira. 

*5*5*55*5 
Estadodo Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município toma público que no dia II de 

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 
ocalidades 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: 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. 

*** *** *** 

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 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. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo - 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 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 08:00 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 (le 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° 00112020/TP, 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. 
Crateús-CE, 19 de fevereiro de 2020. Edigar Rodrigues de Sousa - Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação. A Prefeitura de Porteiras/CE realizará Licitação Tomada de Preços n° 
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: lO de março de 2020 às 09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca n°. 16, no horário de 08:0011 as 1200h. 
Esclarecimentos: Fone (88) 3557-1254 (R-211). Porteiras/CE, 19 de fevereiro de 2020. Franceilda Tavares dos Santos - Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL. 

*** *5* *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL— AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N°02112020 

- AMA - Central de Licitações. Data de Abertura: 06/0312020, às 09h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais 
Aquisição de caminhão tanque novo, 0km, ano de fabricação 201900 superior, diesel, tração 4 x 2, acoplado com tanque pipa elíptico de no mínimo 8.000 
L. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobraI.ce.ov.br , (ACESSE - LICITAÇÕES) cá 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 do Crr0 - COirrora Municipal de Eleja Cruz -  Aviso de licitaçOn. Eu iudriio Ju 
'('JurO rdi GF'L, lar: p:iLOe: que une/raul LicitaçOu eu mutalilaite Tecla (te Preço s  O". 
'020 03.0(1 (i01-TPi Içe: Menor Poço Global, pura cordr:rb ç3o de e rcea especiubeada na 
.ru',taç/io rle ocr içou erro ii(fl1eueiO, leutaçerri, e effl'r:çoo e 01(000 100(105 de 

:0(001; pera coatrol rio ou' rAcial com qrrzricuuclor riu conteúdo, ha;pedoqo:n, e lIcenças rOr 

iMCrna de irriurureç1)o au r0inrliia - SlC de ocorro crer, a ler de Acaoorr a intsniJsçOo - LAI, e 

0,tern,i cIo ouvidoria, lerias um platatdrnro web, e- seiloma para Gereeciarseeto LIr:trõnlca ele 

)oaumerrlo . (/01) e uioienzr parv opuurncionrrtizsç0o o rrlabolzrçila da para folho de 

e3arnerrlrr, a r'rerrr iunto O COmera Mvrd:ipat cOr tInta Cru710E, em ccoitonrrid,lrle 

um o projeto brAicr. com  data rio entrega de OOV0iO55 e irberlara da 505800 no dia 

do tlO:lltttr. 1) E-Júri aula idispoaiçiiodos lurlorossadeo ria caiarIa G.1/L..sitrrudo na 
tua Capítdo M,gaeI opus, 157, Centro Bela CruztCoori. Bota Cruz (CE), 00 de FevereIro de 

020. Camilo Coral do Morta-Presidente da CPL 

rio do Ceará 'COroara Mantc.fprrl de Gelo Cruz -Aviso de Llçitaçlio. Por intermédio da 

incorri da CPI., torna pbirticu que rerlizarir Llcilurçbrr na rtrrd,rhrlenl'r Tunur:ln de Preços W. 

1 03.10.001 -TP. tipo: Menor Preço Global, para conlraloçilu da errnpreon rrspecia1úsalla uni 

orrtlrr(3O, crrsiorrli000i.io o crrpacilaçilo, paro licenciamento do dire ito de uso, incluindo 
uterrçOo ti naírrrrle lúrcoico oro software do gcrorrct.lnirmtn do sito olicilri o opleativos o 
raro de volição cirrtrõrricn ria Citntr'rrr Municipal de Bola Cruz,'CE, em conformidado com o 
P1 fAnico, ecun data rIr'. entrega de envelopes e obradora da sessOu no Dia 11)0)3/2020 Ao 
Oh. ID Edital está à rtiuposlç)rr doo inleirc~ na nela de C.IOL, situedrn no Rua CapilOer 
ei Lrrnen lii)) Crerlrrr-Bela Cruz/Ceará. Camilo Carolde Maria' Presidente do CPL. 

Muda do Coará- Prefeitura Municipal de Chavl -Aviso do Convocação do Ongund 

alocado para Apreoontuç13o do Amostra . Pregão Presencial N' 00.00112020 - PP. 1 

requeiro rio Oboval - CC torna pdblica que oro face da reprovação doo amostra 

arreaorrtados paro o tolO l - Grupo til, pata Empresa E Br,rnarrlo rio Sousa-ME, convoca 
rrlrr000 Õnrrr5a Üintuhritdra do ProdulasAltmentictcrs EII1ELI fwranpru5cntarcfrnootra por 
lota 1- Grupo 01. rio prazo tnáuirrro rio 2(dois) dias rileis. Maiores iníerrlaçdrru poderão cc 

Arfas junte o Comiu:r1)o da Praqlo, no Rua Tonante Manool Olírrrøio. o/rr', Centro- CHAV/lL 

E. no horário de 07tr30mnlrr án 13h30mtv. Chacal - CE, 19 do fevereiro de 2020, Andr 

arfo do Ceará -  Prefeitura Municipal de Coucota - Aviso de Convocação pai 

monstraçllo da Composição de Vetores Pregão Proserrelal N 2020,01.27.002. 
rmir51)o nie Preirjáo da Prefeitura Municipal da Cerrcoia, por meio da Pregoeira, 1'tuiOa Mar 

'a, coso Convocar. rrss autos da Processo Lictialório PP. 2020.01.27.002 cujo ot)jslo é 

3101(0 do Preços pura futuros e enontuOlu prestações de serviços gráticus - confer.çOo 

crio do IPTU para atender as necessidades da Secretaria do Finanças Pla,rzjanrenta 

areento do Município de Caucaía/Ctt, a empresa Molorjrsflca o Conrercto de Pareis L1C 

P. Classificada em r Legar errei valor unitário da R$0,20 (cinto cortavas) eu empresa /lO 

Listo - ME Classificara eis 3' Lugar com Valor unitário cio OS 0,213 (viole e oito csrrl050 

a quo apresentem suas corrrposíçõuo da preços O/ou outros ducu,nenimro porlererrtes p0 

to, lendo em Viela que a empresa PC Cosmo Santos Pepodario EIREIJ ctnsnitica:lo nor 

IC i3Oo crrparoceo ao setor no prazo dulurmsirrado para upresurrtar ova crrnrpusiçio 

ares. Asompresus lerOoir prazo de 48 lierlms,a partir desta publicuçilo, paro vpravrntarnmrm 1 
lomentos corrrprotralórioa que derrrorrolreer condições de torrvnrcimorrlrr dos produtr 
odes (Aro Cororrel Correia, 1073- Parqvo Soldado). CaucaialCE, 19 de fevereiro de 202 

vina Maria Silva- Pregoeira. 

Jcltaçáo - Tomado ria Preços N'. 001l2020-TP. APresidrrnrv is Conrins0o de LicilaçOo de 

Oarrindê-CE lrrrrcr público para coahezimnerder dos int ,~. ro.ssados que, no próoitrro dia 20 da 

'eveseiro do 2020 As tOlrOOmin, na nodo da Coiritissilo de Licitação da Prefeitura de Canicrdú, 
ocalizoda no Largo Francisco Xavier rIo Madeiros, SNI, Imaculada Conceiç0n,Caniedà-CE. 

estará matizando a sessão do Prooszgainuortto Licltaç5n, pelo ra0130 mio constatação do 
envelopes dc duas arspr0555 que não foram abertos riodia da sessão anterior, no irrlultõ da dá 
'.ietlror ciência aos interessados e transparência nos alas, a corr:isrio decido convocar os 

elerssadeo troca  parliciparvrrr tio prosseguimento ela ness0o 1mdhnli,:a para abortara demo 

ropelopus das onnpresas: 1 -FCS Construções o Serviços LTDA-ME o 2-Mirslebras Serviços 
i:mncçl -OPtO ru rou,oran pmtr,csrarao Seus erorutopou '.0 n'der do PruOrcalua es lia II) drrste 
mouero emOs parou lictaç5o na modalidade Tomada de Preçr.ru, rojo nrbjrrto lia currrtrrtoçlo da 
Serviços do envrllraria para eosr:mmç1)o ele rvcmrpsruçilo de pasirs"rrerç:tmi are pedra louca cc 

rtivírrsas sino públ i cos (Oslo o ttutrilan) 1(0 Maucltrio do Ca,,imrdim-CE rl,r irrte(ostre rIr 
Secretaria Mrrricipal de Dsu'.emvoleimo,rlo Urbano, lrrtrarrulrmtr,ra e S'rrvuçoem Públicos da 
Manríclpio rIo Carrmn,lú'!CE, cnrnloor:rr uspocmtir:açõcs cortlrnlas unI Terror, d'a Reter/riram., 

crn,,r;lunte dmrA,roos Ido Enl,t,rl, 011 , 3 o,rcoa0a-ae di'rpo'riend cc ,  e/n.rnço leira. mio lrrin) nu', 

lr/ir30,rrirr ás 1 :tleitjmnms. Lia Vieira Murtieo.A Presidonto. 

Colado tIo Cear1). Prefnil,mra Mr,oiuilral do Imapujir -trnieomle Licmlaç(ío - Pregão F_lrtrr3rruO 
c4'202(1.02.10.1 -PC SRI'. E) PrçeueretnIO Ore'eitorlr M,rnricipat di apajO Cn',mui, mor, 1,1,11,5. 

Colado do CamA - Prefeitura Mrruicilr,d (le Jacdirrr - Aeisu rir Licttaú2rr - Pllmrpla ri' 

2020,02.19.1. O Pruçacrirri Oíe:iel do Mel,iCtn(, ris ,Irrlinr, l/';Irrnt'r ii Cer2 turca pJhda. qvs 

olnA rr,nr,izuln',tu. ira sode da Prnulcdrrro, era/mine iicttalr)ria, ria madri mim Pueqbr e' 202/1.02.10.1, 

lo iço Presencial. cujo elqele O o Ceetaiaç5rm de lar içeri Iurm:r/'ir.m en1nrci:ri,00lao a irm,ro,rr 
prcstnn'lms jlnrrio lo lmmr,ilian cvi eOGnk', rir, celmn:robilidvrlmu smm,:i,rl. par imrl,vmnédir da Secretaria rIO 

tmeoiutOmcia Sorini rIs Mvr,i'zi1d do Jamntirrr!CE, conforr;o aoinr;uiicaç500 alarraovtmdas (a/te lIS 

Edital CrreuuutÕrio e soou anexos, cor,, re':cl,irr,umrh, dos ura'rnleçr'ru coirtmmrmdo ao propoalas 
memereirrio e a dacmrmrmritaçoo de Imabitiraç2/r r,narcado para o dia lodo Moço de 2020, au 09:(X) 

muras. tmlaiomnn latormeuçõce o entrega ria editais, nrr ornA ela Comisr:1r Frermananto  dabiciluç1)o, 

ii,, mr,r Rua lumrmnel Áemmcnr. 11'r  370 - Ovrni,rr, JrrrrlirnfCE, rrii la,rúrirr rim 07:30 ás 11:30 lImas. 

tr'.fosr'.açAes 

 
podarão eurobbdos moda pnlo telefono (88(3595-1772. JardurrilCE, lOde Fovcelro 

de 2020. Alberto PinhelooTorles Nato- Pregoeiro Oficial do Município. 

7,stumlo do Ceará- Prefeitura Municipal de llapajri - Extrato da JuIgarmrerto - Fase de 
Propostas rir, Preços 'Tornada do Preço N'2020.1)1.t4A - TP,ACorriissiio Permanente de 
l.icitoçlto do Municipio de ilapajri torrms pálmIlco e rerorlrorlo do jrrlgar'ranln da tae de Proposta 
ela PreçOsdaTorrrnvdnde PraçoN"2020.01 14.1 TP,Ap/mo arr/nlieednspropontasde preços da 
'n,mrlrruoo habilitada, foi declarado vevce;lorn o seguinte empresa: Conalrutora I'ornaodmro, 
como o valor global de R$ 101027,44 (cento e sessenta e trás (rmil e novecentos e viole e neto 
reais  quarenta e quatro centavos), í'oelanlo fico abono o prazo recrrrsat, comrforrrre preceirima 
o artirjo 1011, inciso 1, lAra"b", da Lei Ferlerrlt'l'OAiltBlBi. José Mac OowelTalxuiraAzevodo 
Neto - Presidente da CPL. 

Enfada do Ceará -Prefeitura Municipal de Itapajá -Aviso de Licitação -Tomada do Pregos 
F1"2020.02.13,1 .TP, Atr'.rrlura:09 mlerrmmmrçoelo 2020 ia 119:00 breus. .trlI1)arneelo: Menor Preço 
GlsL'aI. Objeta; cnnlralaçilu de lr0500a jurtdi1 poro executor o reformo da Praça Público do 
Jaoro no Moniclpio de IlupojO, ccrrrforme nsçncilicoçõns contidas rio projeto básico. 
lnfnrrrreçoee: rine,riomm Ar,lonirr Pvrmliro de Meio, 353- Itairro: Po. Lima, Itapajã/CE ou fone (85) 
334111015 de 08:00 Ao 1200h rIm, pelo sire vww(r:rr,cr, geot,r. José Mami Dowet Teixelra 
Azevedo Neto-Presidente da CPI—. 

Estado do Ceará - Município de Canlndé - Solicitação de Amostras - Chamada Pública N' 
01012019-13P,AP -esida,rlactu Cor,rius(iodrm LicitaçetmrdaCarrirrdú'CE nonr por nieimrdeste, solicitar 
que  Cooperativa Cearenuodn Produtos Farnilinrdo, CNPJn 21.128.10110001-12.oprunanto as 
aeroeltvs doo prorlaleu crr:rlorero itom O do e,lital do clrnnarr,eodo cujo 01oio: eqvmsiçlto de 
géneros alimsenitcirrs tia Agricultura Familiar o da Errrprerrrlrrdor Faeril,ar Rural, para o 
1rtavrimnremuloamr laregrurna Nacional deAhimenlaçdo Escolar- PIO/lO no Mmmniclpio duCaniodó-CE. 
atO o dia 10 da nrarço do 20311 na onde da Comissão rIr, l..icilaç/o ioealcada no Lago Francisco 
Xaeior de Medeiros 0(11, lmnacr,taml, arrrce1ç0s, CaeimmdéiCl/, durante ir Imorána de nopurlierle que 
'd307:30'à8 13:'JOt,urao. LiaVleira Marll,mrm. A Presidente dia 19 rIa lavereirode 2020. 

Estado rio Ceará - Prefeitura Municipal de Groaíras - Avivo de Convoceçâo para 
Apeeorarvtaç5o das Amostras - Secretaria de Educuçllo. AComiss/lo do Licilaçrlodn Prefeitura 
tubmaicipal de Groairro. localizado tia flua Vereador Marcolino Olavo, 770, Dmrireo Cerriru, torrrr, 
público que, considerando o não epraonmrleçsrm das amostras, por porta doe licitantes 
classificados em terceiro lugar para ou Itens (li ao 33, convocamos ou Ercilanlus ciassiflcadon na 
etapa do lance ,, do curtanro paro atmroorrntarerlr, até o dia 20 de Fevereiro drr 2020. as Amostras 
dos trono nfurtton, corml,rime estubrrloni,Im o ilurr, 0.10 rio Edital mte Pregão Frrnsenelal ri' 

2211,0112019, cujo objeta 11 a aqvisiçtio de rJôr,mr,os o1ifnenfciw para ouso letivo de 2023) 
clmnutirmarlor; au atortdirr,emrto rios Pragrwrrao do DiolribsiçSu da Merenda Escolar da Rede Pública 
Municipal de Ensino cio Murriciplo de Grc'mlmanlCE, rio rnsíronsabiiidarle da Secretario der 
Educação, Desde já, no dis 03 de Marçode 2020. às 00:00h, Oco mar cado 000ssás, rra salada 
Corrrtssâu do Licitações deste Manicipio, objetivando: 1 - o divulgação d,, resultado de avaliação 
dos ornoslron; 2- abertura dcv emmnmitopos e juignorsrrto do hobiiloçdo dos lizitaslos que tmveconr 
ouon orrlOstioo aprovadas. rnspaitarr'Jo, sermlprr, rI ordemrr dm, elassilicaçilo das popeslao. 
Groairau-Cn, 20 de Fevereiro de 2020. Wesltey Roclrtguen Feijáo - Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará - prefeitura Municipal de Forlir,, - Chamada Pública N' 00112020-SME - 
ORe, A Corsis050 Peniranerrie do 1iCilzvç3O da Prefei tura Municipal do Forlire - Ceará, tomo 
público, para conlrecirremrto rios ivtoresotdus, qura rio próoimu dia 17 do Março de 2020, ImO 

0013011 (nove Iroros e Iri,rl;r mnim,alus), trerária de tlrvorlia/ltP, colar-A rootizn,r,do a ubomlnra dos 
d'acraner,toor.lo lmabitiraçnlo ml irmeimosla di I, , zça tEr processo Clram,rnel,m Pab'ics, tonl.rarla sobe Ir' 

00 (2020-SUE - CIIP, oisa,mda à Ctramasa Público a mq,ioiçJio da calculo,; alimentícios, 
rt'ermlamre,,ie da agricrltmmra LemO-ar.,m Ibm re'r1,r,,rrmder1,r Formiiiar 1/riram, destirmailss ao ale'rdirrmom,lo 

ri', Prnitrarra PIO/lO d,mOr,rts sala do 2)20. eu llarmc(pila de Fo,l,,n-CE, cantoormo espmrcWmcaçaes 
cur,tielvs rro lucres) da retarerreia e dori,;ris mrmoo;mn, o queri ,mncmnlra-se ira íntegra mia sede da 
Comrrisr,io mie LicilaçOs. sim,,artm, a V,t:r da tO,z, Bloco D, ri' 40 - Ceulr,, - Tort,rn'CE. Aureilia 
Martins da Silva Ll,nu -Presirlerils rIa CPI. do Mamnir_Iplo. Forti,rr,, V9 da fevereiro de 2020. 

f Tt,rio do Coará - Prefeitura Municipal (lv Deputado lrapuurmr Pinheiro -Aviso riu licitação 

- l'ormrada de Preços N' 2020.02.171 -IR A Cn,eriosáo P;mrnranmsr,t;m I,' Lielrçrio rIa i'releili,ro 

MUmmicipmt (t'm Dcpct;imlrm iratm,au t'ir',imuirm . Cear-O. tremo Om(t)liCm'r, E, ,:,; en,al,mmreimeetu doo 
mim,, M,,r,',,,l,. 0t20 ,lu ou 00,0,, ,'er.m',r'atis,',mr,mr, b,mlran1).m 

Eollmmirr mia Coar,, -Prefeitu ra Mru,iciirrml rle MmmcamL'Ó -Aviso de t,ieiloÇtio. O rmcosidc,,to  4, 
Licilaç/io nlaul'1 Mum,ir:itmir, lrrmmr, ímm/l;tica qm,n no di,, 11 da Meço dv 2020 Os 10:00 fracas, ,rslori 
atoi,rdr, lcileçe.m) na mmorialielsmim li,rr,:-,,l,r ele Preço II' 2002.112/2020. cujo, 011(010 d 
pavio1em10çSs ,mnn iimm'Jror rosca seca l,mealirlodes do Cumiútislola, M,mllroda. lEmuri JcO, mc, Charrrlur 
e Mm iJam'.( lia M,,mmi,,t1miorl-r Mmruam;rlsns O l/ddau rumará dispaslaei. rio lrsrí%ilcr do atendimento ar 
prAtico de 0.5:03 Ou 12.00h. lul:mr,'.rcçdeu pele torro: 000 -3654 1133, 01100 emiderrnçc á Rum 
Crrnmlm,mlm,r CioliçImiem Vi,Iai, e.',,", Cem,rr,. Mucornbo - Co, 19 de Fevereiro de 2020, Francisc, 

Estado rl,r Cuard - Prefeitura Muniei1r;rl do M,mcamtmo - Aviso de Liuilaçáo, o lrr,c5dsrmtad 

LiciIrmçli', dota Uavclp'u forrK4 público que no dia 12 de Março de 2020 do 10100 horas, estará abmir 
)ciluçàrr ria rrrr,d,'mtidad; 'rruemorta mIe Preços N'2002,53/2020 1  ceju ohetmr lar cqnlrelaçtlo cio oinpre 
r,ar;m a errelruçiimr rI', qrmsrla descrisomia na L)istniloda Poço Verde no Mummicitm,o da Macorrotro - Ceat 
O EltilateoLirAdsmvniuel,rm trwdno rjontrmedi,nenioao pm'm'trlirordrrflfi;OOds 1200h. lefa;lflaçi'rOs p 
hev: 0"88-- 3115-1 1133, cimos erdoreç'r ii Rua Corc;trrrtr,ir Gonçalo rida!, s/,,, Cnr,rtrnr, Mmmearnho 
Co, l9do Fevereiro de 2020. Francisco Or,icto mlx Al,nolda Agular -Previdente, 

Estada do Ceará -Pnefaliura Murriclimai da Mocambo - Aviou do Licitação. O Preaic1orr1o, 
Ltdtaçáodeolm1h01aricllmio lesma púbdirua que rIo da 

 
10daMdrçnr de 20211 às 10:00 tmoras,estarãabnim 

icitoçltomla eindztklode Tocada de i'ruços '1' 2002.01/2020, cm4o etmjoloéa cootruleçilo tt,m errrlrro 
para mmtunnra do i'io;pild Semrader Curtos Jcressali mm, Sorte do Mr,eícípio de Mocarntnmr  
Edital estar-A disçoe,ivcl, 'mo lm,oárim, da ate,mml,rnvr'lo no pàb/co de 08.00 mm, 12:001r. lotonnoçlleo pie 
temor 0-88 ' 3854 1153 1  um rei ermd'mrrço á Rua Construtor Gonçalo V,dal. o/e, Centro, Muemm,bÓ 
Ce, 19 rIo Feeosviro de 2020. Francisco OréclodeAl,esldaAqular- Prestdonto. 

Estado do Coará - Prefeitura Municipal ria Maurlti -Aviso de Licit ação. ACPL da Prefeito; 
Municipal de Maunili/CE, censo de smras atlib;miç0eu lega is. toma público, que estará reolizarde 
eu ermo cede, Licitação mia nlodalidado Tomada de P)nrços rr' 2020.02.081, cujo objeto ( 
cooiralvçi'om cine umsemcesa ospmim:taliaamlo para lrroIeçOo ele serviços do cosnervaçíl( 
rr,,n,,lmvmçiís preventiva e corretivo dos ,mqail;amsvrmlo.0 riu captaçao e utevoçils demo siuterimos"1 

atraotr,cirsnmml,r mIe OIi3  Cm'r riiearsas localidades do Município ris MuoriIiíCE. Abcrturo: 09 ri 
nrsrço de 21120 lis 9h00mrris, Maiores mslareraçaes cá cedo da CPI, alma no Avonid;r t3mn. 
Grande, 55, Snrrirmla, no boràrio das álr As 1211. Mauriti/CE, 18 de fevereiro de 2020. Ma 
DeylIa Pottnta Braga - Presidente da CCL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da M,rcu,,mbo - Aviso de Licitação. O Pregoraíro deol 
Momuictpio lare;r púlmuicoq,,o e,r dia d0cita F,tarçoda 202000 10.00hrmraim, ,,ulvrim elrrmndoliriiaçtior 
rmre;lalidale t'rea3o f'resermcdlrl ti' 1002,0112020, caiu objeto do c,'orrlrntsçSo do enipreva rrar 
evocm;çãr doa, serviço; do irrslel;mç0o ria empmipamcoetas nlvlrõmmmrna cara virl,mo eronilomarenrrlo n 
,iloa ceslral da cada rlmr Município de Mucaminlo' CC. O Editei estará eiispcmeinel, no flor/aio ri 
uterrdimnnmrl,o ao púir'iolr mie 00:00h às 12001,. lmmtamnnçhes pelo force: 0'II8 - 3654 1133,00  ri 
sedo,rmço A Smra C,,noirmdsr Gonçalo VidA, vIs', Cer,lru, Mocambo - Ce, 18 de fevereiro de 2021 

siado do Ceará - Prefeitura Municipal clv Mauriti -Aviso de Licitação. 0, CPI., totrla p(ibl ibd  
se estará reobzmmdo Llcil;rçlo na modalmntadeTeirrodo do Preços nu2L120  02 19  5, cujo objsÇ 

crrmitrrtoçio de serviços de engenharia para a exeençie  da obra de reforma do CCI. Pedro 
mgzmrmi,m'., localo,rdo Ira Flua 07, Bairro t'louo Maunitl. município do Mvr,nitilCle. Abertura: 10 do 
aço mio 2tlSOOs 'jlmOCa,i,r Maiores irrionrinaçíroso dimqrooibilizeçtlo <lo emlital rma sede da CPLoU 

:rov/io dor endereços ttlolmõoicns: rrrouriti.ce.gov.br  o/ou lieltaniom;s.lce.mime.goo,br. Mam,ritl/CE, 
Idv fevereiro de 2020. Maria OevIIa FelinloBrar,o -Presidente da CPL, 

Preços P1' 12.00112020 - TP. A l'nvoidunlrm do CPI da Martiodpetra/CE, torna público pri 
corrllc'r;i,rte,rlu das imilecoos;mdos que, no prónirno dia 09 de março de 2020 As 09h00rrrin. 1 

Seita da Coorir5o localizado a Ao Capitas Omito,' stAr,  CorrOer, Mantirmirpole - CC, esl( 
reoízimrr,ia Licilmmçu10 rIm Mod;nlidr,de Tonieda do Prvços cujr, abjeto Ao crrnimrareç0o de oeiviç 
Iú'cmucos emrr qeot5m da projetos, diagrróslico, v14oraç5o e apliçoçio de oficinas para 
pr)grarmiu dl, ações ialeyrím,fds rio capecilaç,lo o lieinn,rlCfltO e de coruvivriecia ouciul 
comunitária para as larr,ilias alor,didsu rios ovmviçujs e proljrarnrro oócio-acxitoncioiS 
Município e prrm1i,irant,sdo Pmmrc;ramo Bolse Fa,rslia, coem o objetivo de inrir,niem produtivo, po 
qrrr,çi'ra de errtc're,to e renda, corifamrne açõrru ,;omnplamoommlvcvs rir, çroílrarlra previstas i 

pemiada a r,lir'trra'; drmoiir.mmilas n'e'; ,rdoiooce'eles em casimiro com atei qrmn liarlicipa,rr do servi 
do proleeoo avcial a adolescentes en, cxrnprimrms'rte da medidas sócio edecotivas de lilrerdam 
ssuistic'so v da presiaças de uramoiço a ceiuunktode dv MartinópolalCE, coefori, 

0slmsc'0Cl,ç/imm' tEm Ammcuu 1 cl;, Enl.t;mi, o rti;ai c,icutIrú-se mlist,rurrlueI rmo rmnder,eço 'dcimrnor,i1 
eullaaniv-trmirua ormxla.frmira no tm,mrário de 011iiüCimnimt As 1-2lr00rnir,. Mantirrópot,r - CE, 20 
fevo,eiro de 2e20. lrrgrld Germes Moreira . Presidente da CPL. 

Estado mis 	

r 

Cv,,ná - CAvara Musrinipal riu Gaaramlro.mgo -Avisa doAloertura das Propostas-de 
Preços - Ten,,.da <te Preços P1.' TP0O7JSO2O-CMG. Ctlmjelo' cnmIrIrluçiis de ,OI 
usmrm':i,,ui2;mnl,, mmím pumotaçõe do nom','mçcns ti, aosn;uc,na. a comroxttn,iu em morO Omg digila 
çlmmrerm,:,arnentm, o nm:snmtorarrre'mio doo rr',intiasuamair, ímmsriri,c'mrnsais dm1 00,0 	M,mhici ml, 
t.t;mviarmrzv4.m ,mimIuiIZLIÇ'is lia tcrnr,ers'', bielas do o/e mnsO/oci'Snat da Cor 	i 
coma.,.,. 	pmodç.in'. ,,l,flazooalm , s,'b, e p,mbii'acüi,dom,,;-mi,mri,ml úm,,lma ninoral. is irmtar,m, 	'0 

0',,,.,l ,i.. n;,,n,,,,,miru,r,,,!t1' O,,, ,«,,,,,, 	mmra'ite, ma 


