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SEXA-FÈR 
FORTALEZA   CEARÁ - 19DEJUNHOOE2D2O 

IFstado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Tianguri, - Secretaria deSúda-AWsodePregão Estada do Ceàr&-Prefeftwa Municipal de Tangu - Secratra Elo Trabalha eitcI de8d  Prefeitura do Caâ - Prora Muvdctpãl 	 to do Ãmarante 
Presencial W 12I2020-SE$AAPreur  Mun icipalde Tanuã comunica aos interessados que 

as 14h00minddIa02djuhOde2020, nasaadereuniãedComissode 
Pregão Etnc, N O8(2O2O-5ETAS.APrf&ja Municipal d 1inguá-CE, Mdafidade Pregão Prsera 	Tipo: Menor Prega Lote .. Editai N 	O2O04j2.oO1P O 

Uctao. sito àAv, Moés Moda n' 785 - Bairro Planalto - 1ianguá-CE. a proposta de preços e 
por meio do Pregoeiro Oficial, .tomam públicn que se enotintro, ã cSisøosço dos interessados o 
Editei 	 . 	 - SETA$. 	n`820545, que em como oboo a • 

Munidpio de São Gonçalo doMarante, atras da(p) Secretaria do Governo por intermd dO 
Prgo1r(a), tona pCoque às O9:OOloradocliaO2de Julho de 2020, fará rea lizar. iiiâo documentação de iab1tçâo para c Preg, Presencial ri*  lp2SA- aquslç&do geraidpr 

e energia para 	Unidade de Ponto Atendimento - URA. de resonsabidade da Secre taria de 
Co aáç 	c 	nipresa para Fonicirnen 	d 	<t N1taade. Denaa a Scrtia .do 

Soa4io Mrpio de TnuMe 	Edta poderá er obtido no 	te do 
nodaItcIdPrego, 	 p ntualcontra 

Saúde do Município d 	1igu4.CE. O 	dia RG 	stbtIc$ 	at' 	Preirnoeridr 
supactdo 	rios d 	útcL, 	das 	730h 	1:3Óh e das 13:30 	s 	l7h e no s ilo 

' 
do BisW  através  40  ondeno eletrcrdco 	ttp;(iwwwlicitaae5-&com.br 	ou Uuricípiode3o 	 iâogent,•a 

hcdacoe8.tcecegobr, Tlanguâ.CE. .18 d 	junho de 2020j' ti4o Pereira Andrade e O tecebtento da pmposa afravs do cite dó Banco dO Brasil Opcmeijcitj 
-faoorceos-Prngoeiro. 	 . dar-se-áaM às, O8h30mn do dia O2/O7/2O20Abetura das Propos tas « 	.2020 âs 08h0min 

In ício da Oputa de Lances ás O8h4dtrtn dia 0210712020 (hOtáO de Brasília ) , $QliCdeÇS de 
eSdareOefltO aceita do edital deverão ser enviadas ao endereça eefro de e-ma 

berodspostona Le i FedeaU 	1OÕ/2OO2, Lei Federal n$ 666 de2ldjunhõ de 1993,  
edas aNeraçdes posl&otes que 	a foram 	trcxuzkbs. O E 	e 	anexos eqicat,gn-se.à 
disposçodos 	ee$sdoend sela de ComIdedeUcdaço na Roa[vete Jcanara, 1O, Centroe Estado do Ceará 	Prefeitura Muntal de São Gonçalo dó Amarante - Resultado do 

435&O, Julgamento das Propostas. Tendo em vista osdecotos n 435412020 4354/2020: 	2O2 cdaoaocpftgmaiLcorn. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos 	Pregoeiro Ofciat oartr da publicação deste Aviso, no horária de expedeote São Gonçalo do Amarante CE. 18 
está Çood5sa de l icilação vem publicar  ResulLado do Ju lgamento dae pmposts de preços da °refeituraMwdc*,al de11aflud. [junho de2O2O. Jul io SantbgodeAndradePreo*oa). 
COfCOféflCià Pubca N 20191108.001 cujo objeto d : construção de urne pakha no Distrito ,  de  

Estado do Ceai - PreMitare Municipal de Pedro Branca 	Avo de Licitação 	Pregão Pecéri eco $erÁços de urbanizeçod rotet&io da loc,-aWadedePafadaro DisbitodePfficêm EstadodoCear 	Ptéfeftwa 
noMunico de São Gonçalo do amaanIece. A 	epOSÇâO de roeu~ caso haja deverá ser Presencial 	 PidgMunop*de Pedra Branca- Básica - Extrato de Contrato Tomada dêPreço N°2020.03.301-TR Con&ataníe: Secretario 
feita afrasdoemsd 	 servrdambdm para que c-tom interessados que nodia 02 de Julho de 2020às08:30 Educação Básica. Contratada; C.RP CostaConstnjçâo e Prestsa de Servos EIRELE Da ta d 
posseea interessados possam manifestar a ntenço de que s* franqueada vt*s da 

, localizada à Rua Futtunaio Sova, oro. Centre, Pedra assinatura do cqn~z 18 de junho de 204. VaIo 	$ 145.505,2d(cento e qusienta e cinco m dcurnentaçAo, com antecedênciaminma de 24hs para .evitar agJomeaçes da pessoas neste 
momento 	de eacapconaftdade, Empresas CsscadasÁCAMAC - Constnibra Alvas 

teo na modadede PregÕ PresenøaL tombado sob o qnienos e doca reais e stfle e Se 	centasos Procedimento lJdta5do: Tomada de Preços 
DA - 	 P:O3 O( mpeerdimentos M&hado LIDA: 02- CQNFUAT Construtora Holanda U 	P 

Locação  deye1culosornÕnas  afim  de  ssarnos 2o2aOa3o.1-Tp:oset 	drataço de  emprese pare xecuçdo 1eoba reranescente do dis5t 
o  Catstruçdes e Serviços LTOA 04-  Construtora Nova Hidrstanffia 	ERtt-ME. Empresa e ate ~a enawia da Secretaria Muni 	da Oese%eoMmento Urtano e Meo danstsuçode ema quadra csbedaconvesddiio, padrão FND. na  EED São Caetano 

Oesdasstfcarje: 	1- Guanabara Constraçdes, rraaspotes e ~iças EIREL!-ME. 	iapesa Pedra Branco - C, no destacamento de servidores, equipamentos. matedate. noStta RactO.VeaIe do Murdotato tio 	xflado ~n Pnf&m/Ce. conforme Projeto .Bó 
Vencedora dos 02 lotes licitados: Ok Empraendmeotas Consbsrçdes e Serviços,LTO  d9 	ademais materiais aeceasrtos ao con4eto desempenho dos Pazodevéq 
PertazerrdoovatorInbat R$56.546,O3(duzantosenqUentaaet5treI,qúinhentosequarentae observando as dispoçôes doa anexos do EdttaE Juaetcadva: Se feznedessado, em 12 jzj mesas. Cdeor dos m~, recurso OrdâdØ e FNDE. Dotação orçameota 
;e 	reais e es centavos). Fica,a partirde data desta pubçcação, abeaeo prazo recursakios ° 	 d 	DesezwoMmento Urbano e Meio  Ambiento do Município de Pedra atl2.too51.00e. 	ternento de despes•4.49Q.5ioo. 	dnta1U1QQOÕ e 1125000Q 
lermos doati. 18, inciso . alínea b' da lei de Lidtaçôea. Sil o 	onça1odo•AmaranteCe. 18 de B~12 fl 	pOffl1 	sua frOta, meoudos.e veiculas eoíeieotas e é extremamente  Assina oscontraiada Cartas Roperto Pfrthdtro Costa. Cargo: Sacio - Adrnirdstr5dot Psana p& 
junho 2O2O .W1taneSoaresdeOIivetrã -PresldentedaCPI- fl50 para a9aeCUÇãode suas etVkt5dOS. O prazo øoorroseda data de assinatura até 

31112020 ia eetma-se no Valor de R$ 3.0031500. O qdet ancorara-se na integra no Setor da .  
. 

Estado do Cea? 	- Prefeitura MstctpaI de São Gonçato do Amarante - E)rtrato de Codso Peiwanentede UcitaçdO, no endereço acima Ci tado, fone; 0.88-2101.1492, no hordrb 
Estado doCeará-Prefeitura Muntctpafdepathadio -Extrato deAlade Regtstro de Preço Publicação do TermoAditivo- Concorrõnsia t42O18Át4.12.UO1.ASecetanade infra Estrutura de OB:OOh às 	e dos 14000 á 	7OQh a no nite do TCE trttça'/easaitne ra ov.brL Asno no N- 0011202604VERSA& A Prefeitura Municipal da Palhano publica o 0-Wato da Ata de Registro  tomapIiaoaedbatodoSegundoAdttívodePrazode 

V¥ da ao Contraio rf`20182260, deoorrentecioprocasso líclla~na m~wm,,mww~a ri 
Evedinede ~eira Almetde -Pregoeira. pregos do Pretj presenat SRP N 	021L0420.01-St 	cujo o*eto é Sadretafia de M 

Eetado do roerá - PrefeEuva Municipal de Pacajus - Seceetada de lnfraestrutura. e PútddaN 2O18O4.i2OOl, cujo objeto 	 : esstruçáoda rodestamuntcipalktarIgandoa Praia do 
Pecéni coei a Praia da Cotoda no Muap 	de São Gonçalo do aarante - Co. Contratante: 

e Recursos i-tetricos. oeto ieso de Preços ateando fatores' 
eqatsiçóes de teças automodeas e prestação de serviços meccoa, desthsadoa, 

Secretaria de 	nfraestojtura. Contratado(a): Copa Engenharia LTDA. Prazo de duração: 
5/09,2819 d U1,124020- contrato: 2.0182260. Assoa pelo(a) contratadaCa)  Eduarda Aguiar 

 

Desenvolvimentouano A Com~ Permanente de L~, tocalizade na Rue Gaar5 	n 
Paçajus-CE. oaiurdca aosrteressadss que es d ia 23 cio juriIiode2O2O. s 

ateMara frota de vetcutosdo Município de Palitam. FundamentaçoJeget OeoretoMunkÍpet N 
de 	de feesreirode 2018, Lei 1tL5O(O2 a Inciso tt do ert 15 de Lei F~1 r'  

Benesides Assina pata contratante: Antodo Marcos Comes Pinheiro. $o Gonçalo do dará 	 rortanrecorna abertura dosenvalopescoateodoosrlorumentos 8.66693. Doa pregas raIra&: Os pregas registrados conforme proposta ds praças 1oteO1. F 
5 )Waflte.Ce., l7desetembro dê 2019. de hatdfltaçodaTornada de Preço N 2O2O.05.28014P cujo Obj&Od e pavimentação estadias de 

diversas ruas dos Bairros Alto da Ena Vista  Croata li no Muatopto de Parsas!Ce. taforrnaçoes n 
231a81,92 Lote 02. R$ 1 ,3T2 ,306211;1 ,3T2 ,306211; late O3, R$85.840,00;Lota04  R$ 3 18 , 720 >00-, pafaendô 
valor gk*tal de R$ 1.988.74712 (hum 	novecentos a &tarua a oito mil, setecentos o 

Estado do Ceará 	Prefeitura Munktpat de Graça 	.Aviso de JUyamaEIIO - Fase de saIa cio CODiSQ. PecajusCE,18de Junho de2O2O. Comissão Permanente deLíoitaçào. quarenta e sete reais e doze centavos). ó rqão Gestor da Ata de Regstm Secretaria de Meia 
MabilitaçoACsrnisso Peniianentede Ucitaçdo, vem stormaraosiateffissadoso Resultado do Pznbiente, InIra~ e Recursos fjlddoos; Detentora da Ata: Careau Comsev EIREL1-ME. 

Juamnto tia fase de Habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços tP Estado do C4ark - Prefeitura Municipal de Pacajus . Aviso de Licitação - Pregão CNPJ N'23.5&411/OOO1-76, Vtg&ietadaAta 12 (does) meses. Data doPesinatura: iSdo junho 

2505.01/2020, cujo objeto é a recuperaçoe manutençãoorn prafrotagemeinclusão dematedal Peesatat N° 2020.06.17.01 PP. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Paeajus-CE, torna de 2020. Signatários. lário Nonos da Silva - Seciatada de Meio Ambidote, tnfraestnjtura e 

(e) era diversos hechios ç$e estradas vicinais o oonstruço de buchos em estrades vianais, pbUunaoSlntetessados. que no dia 02 de julho do 2020, as 9OOtrs, reetzará isdtação. na  Recursos Hidticos-& Lucas CardowSaunders-CareauComservEtEU-ME. 
. junta a Secretaria de Obras do Muni~ de Graça/Ca, conforme Piojeto. Ficando Inabilitadas as modalidade Pregão Presencial N 2020.08.17.01 - PR. critério dejutgamento Menor Preço por 

empresas 1) a F Construções a Serviços LTCA - ME; 6) CEt4PEI. - Centro Norte Proe.tos e 
dquMçaode equipamentos hoopitataresomobtiuioa para atender ss necessidade

da Unidade Básica de Saúde de Para Branca no Muntoipto de Pacajus/CE, deinteresse da 
Estado do Cear* - Prefeitura Municlpat de Muansbo. O Presidenta da Comisso cio 
ticiiaçodo Município de Muoambo.córnurdcasosinterçosadosque no dia 22 de junho de 2020. 

Emproøndlniontos LTOA - ME a ló) Sertão construçdes Serviços e Locações LIDA - EPP e Secretaria de Saúde, conforme especificações do edital e anexos, disposinol na Sede ria ás lüftøøminr, estará abrindo as Propostas de Preço da Tomada de Preço N0; 2904,01/2020, 
Habilitadas àsdemais licitantesinteoessades. O resultado oslaetdiepci*elna safada CPI., bem Rua Ouareny, ri* 600, Altos. Centro. no e/te do Ttibunal de Cantas dó Estado do CDjoObjetOéaOOOStWÇâoeCoflOOOlaÇOdosI5tet5OYtjeiØ reoompoiçodo paviffienaçàde 
coroo 	será 	divulgado 	ao 	portal 	de 	licitações 	do 	TCEJCE 	no 	sito Ceará 	- TCE, Portal de 	Licitações dos 	Municípios: 	trttpalmurricrpiastce.ce.gorcbr e pedra tosca construção de cosias e quebra-motas, na sede.e localidades do Município re 
tpífrnunidpidtcocegovbrflicitacoes/, ficando aberto o prato para interposição de recurso frttps'J/www,pacajus.ce.goabr/. Informações: tal. [095)3348-1017. Ira horário rio altadimento Mucambo-C'e--ACPL. tocakcenico educacional EE.Ç Oeputarjo Mnoet Rocitigues, En4eroçr; 

n' 90, Centro. Mucambo, 18 de junho da 2020. Franciaco Otec prtvisto noat 109, inciso l, alínea a", Lei 8886F9L Caso não bela irderponiçãade Recursos fica sopübticodeõ8õ0hfls 1-2;00ii.ÀPre9oeira. deAlmetdaAguiar- Presidente. 
estabelecias, adia 29 de Junho 2020 da 10:00 lis paraabertura dos envelopes cio propostas da 

Estado do Ceará - Prefeitura Uualclpa de Mauritt 	Aviso de Licitação. A CPI. da Prefeitura 
MunidpakleMeurittcE,nousqda suas alribuiçõus legais, torna público, que estará realizarrdo,aa 
soa sede, Ltotaçâo na modalidade Tomada de Preços o. 2020.06.17.1,ctijo Objeto é acontralaçõo 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Muca,nbo-Avjsa de Licitação. O Pregoeiro deste 
Municipiotoma pibtcoque r'o dia O2 dJultr0.de2020 às 10:00 horas, errará abrindo llciiaç0o rrp 
modalidade Pregão Eletrdrvco N° 170601i02ú, cujo objeto é a contratação de empresa, parIs 

roços. Graça4e, 17 de Junto de2O2O.MatsonAlmelda Gomes -PresldentadaCPL 

Estado do Ceará 'Prefeitura Municipal de Mauriti .Aylso de Julgamento. 0Pregoero Oficial. 
torne público que tora concluído ajulganrento final do Pregão o. 2020.06.031, sendo osegulnte: deernpresaeripecíaitrada na construção de poços tubulares profundos em diversas localidades tbrnecimentocio nralertalspstmaneotee, dostinadosa Secretaria doTrabstfroeÀsoletancía Social rio 
Empresa \/itrrcedora- J. V, S. Parafusos LTDA, classificada nos lotes 1, 2, 34, 5,6,7,8 cO, por ler no Muniiplo da MauritilcE. Abertura: 07 de julho de 2020 do tibõommn, Maiores; informações na Município de Mucermbo-Ca. O Edital Ostará disponível ação esta publicação, no horário de 
slir»senlado preços compatíveis com o orçamento ,  'te etapa de lances verbais. A empresa ~da CPI., silo naAvenkfaitij,iliGrande, 55. Serrinha. nohorãrtodas&rás 12h, Mauriti/CE, 17 alenriirneirto ao público de 08110h ás 12:00h e ptito silo www.lce.ce.guv.brfiotacões lnfornláçõ 

fora declarad cumprimenton abililada porcumprimento integral às exigências do Edital dejunhode2020.MadsDaytiàFetintoõraga-PreoiderttedaCpL eIotone o"88-3854 1133,ou noendareçoãAvConntrulorGsirçaloVirtal, ah,, Ceciro p MuCflb 
M8lores informações na sede da CPLno lsrràrio das Oh ás 12h. MauritilCE, 18 de 

Estado do Ceará 	Prefeitura Municipal de Juazeiro da Norte - Aviso do Licitação 	Prisglç, 
Estado do Ceard- Prefeitura Municipal de Jati- Aviso de Licitação Deserta - Processo 
Liõitatdrla N° 2020.05,21.001 	PregãoPresencial, O Pregoeiro do Municipio da JatiICE, 

1 

 
junho  de 2020. Osvaldo Sãbioa 	Sousa . Pregoe iro Oftcfal. 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Martinúpole-Aviso de Licitação-Tomada de Preços torna público para conhecimento de todos que a licitação acima ospecntceda, que consisto na 
Eletrônico N 1612020-SESAU, Pelo presente aviso a em cumpilarento ás Leis rr. 10 920/iM; 
r3979/20e 8.066/93 e suou alteraçõesso Decreto a' /0.024119, o PregOeiro Otcial do Mtinfcipiodn 08.002/2020- TP. APrasiderrle da Cf°Lde MarI,rs,polo/CE, torna público para ccnheclmartlo dos Ia' Axulsição de Motocicletas, que lava uva sessão pública marcad para o dia lã rio Junho da Jirazeqdallorte comunica aos interesoadosque.reatizará o Pregão Eletrônico ai 16/2020-SESAlJ, 

rnteressados que, no próximo dia 06 de 1ulho de 2020 às Olitifltmmn, na Sede da Comlssãolacàllzada 2020, àso9h:Oõrnin, foi decl&ada Deserta por Ousêrrcia doinieressadpn, Maiores informações cujo 'objeto é Aquisição de ventiladores de uso hospitalar, deslinartov as atividades erwolvktãs nas 
aAir, Cepitãotirito. S/N,Cnlro, Martrnôpcte-CE,estarà realizando LcítsçãonaModalidade -Tornada podarão ser obtidas na Prefeitura Municipal das 07h30mir, ás lGhOOmin. JatliCearã, 18 de meditas de rinflantarsenlo da emergêncIa de Saúda Pública de nrrporlárssia internacional 
de Precofi. cujo Objeto é a contratação de empresa especializada para perfursçêo de POÇOS COrrO Junhode2ø2õ-Frarrtiscoflávloda Silva -Preçoeiro. decorrentes do Novo Coronaeirus'COVIO l9parao Município de Juazeiro do Norte, Ceará, conformo  
construção da drafa 	de interesse da Secrolarra de Daserrvoivimenlo Urbano do Município tia especificações contidas no Termo de Referência, arraso i do Editei. Número ldarrtfcador no 8chafariz 

Esladado Coará- Prefeitura Municipal deltapajé- ExtratodaJulgamenlo-Fasede Habilitação 
Ti', 

MarlrndpoleiCe, conforme edtmciflcsçtes do Poroso 1 do Edital, o qual encontra-se disponhitel no 
-ferra 	sea-ferra ou ho,ásotlsøàhtürarn ás I2hOOm'in. Martirsót,ole. endereçtracrma.cte neuadafm 	seara 

82057(9 Entrega das propoutas: A pedir desta clala. ira sitio w,irtitscrres-e.corn.br . Abertura da
26/06/21)20 50 O9tr0ümln (Horário da Brasília) n 	sitio wwwlictacoes-e.00rnij 

CO, Ifidejunhe rlrr2O2O. trrgrid Gomes toorerra-PrasrdentedaCPL. 
- Tomada de Preços N'2020,O5,28.1 - 	 A Comissão Permanente de Licitação do Município da 
Sasant Icem público o resultado do jirígm 	ro een 	da fase de rabi/liação da Tcreoadu tio Preços N° 
2020ff 28.1 - TP. A Comissão 005/sou ris dervoruvros Opre.sentni 	limite ite lis euquaeir/s 

leforrnaçôetçerais:O Edital podedieerobfidoatrãvésdosiflomferido acima oujuntoaoPregseiro'íruj 
GorniosSorie Pregões Os nlorussados tirara desde à notificados ria rncooisidodsdeacossoaosifjo 

.licrtscoes-e.com.br para verificação de inhxrrraçdes e siteraça es sspervvlries)s 	lltrestisy 
Etitado do Ceará - Município d 	Paraipaba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrónlco 
017.2020_SRP. O Pregoeiro <ia Município do Paraipaba/CE, tonta público para conhecimento dos 

edital/rias, a diante da analise, apresei/co resultado eis seuírrles lentos. estão liabi,ld, 	ali 
empresas' Corrnlrutora Beija Flor UDA, Francisco lIstrado Arcaii(O Matos Li DA, Vetor Obra cio 

ISampaio de Souza -Pregoairo Oficial duMursícipioriejeazalrado Norte, Ceará, 
_____ 

intenrrosadon 0 nbvnlua rir) Pre8ri Eletranico II'. 017.2020 - SRI'. cujo objeto é a seleção de 
proposta para registro tte'prsçor visando futuras e eventuais aquisições da gêrteros ,irlhor 

Engenharia E/RELI-ME, e mOrrI/Onda 7, empresa isp Construções & Setvlçsrr BIRELI-ME, Portanto Estado do Ceará-Consórsio Público de Saúde intenfederatiyo do Vale do Ctru-CISVALS-A'rlte'o 

,il.aii0ititS para atender as nricsszrrisden da Secretaria de Saúde edo Instituto do Previdência 
frua abade à prazo recursar, confcex preceitue o stgo loa, salso 1. terra e, da Ler PoiSara! lI5  
8.606/93. Caso não haja interposição de recurso, Ice desde já, marcada a dai<, de,  abertura rios 

da Repubticaçlio - Pregão Presencial P4" 000/2020 PP - Modalidade: Marrar Preço por ltem.iA 
Pregoeiro ris Equipa de ereções rio Consórcio Público de Saúde lrrlerfeclaratiuo do Vale do Curu.ti 

/'\tI do Município Paraipaivt!Co (coes cotas para I5IEIEPt'). Início dooclhirneatodos propostas 
<.'oçm. 22109:2020 as ;'tliliümirr Data de abertur-a das propostas de preços: 07i07/2020 às 

propostas de preços para odia 26 de junho de 2020, <is Oflh.Ottrokr. Maiores ieíormaçflescom a CPI, CISVALE, lama público para conherimento dos 	 no próxim.o dia 02 de lulho de 2020 

5iiv 	is' 	d- 
itapajélCo. 10/06l2O2li, Jose  Mãe Dowel TairreiraAzevedo Neto .- Presidente daCpL. ' Is'3Olrs, ira Seriada Cornissioi Se Pixg/ies da Gossórro Púltlicode Saúde tnterfederarlso do Vale do 

- 	 . . - ,sui, 	risri'/.is 	ser' suado ser considerarão o fiorano oficial de Cu- -.  CISVI'l F is'.ali,sd,, es Rira lo ,i'i Orne: o», Psr,rxs o" reuna O,osnes r' ,,,-,.; 	 rssrs ei acto. 

L1~ 
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Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça Anastàcio Maia, N°40—Centro - Orós-CE, comuna os 
interessados que no dia 02 de julho de 2020, 09:OOhs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 2020.06.18.01-SRP, objeto: regi t

c
ro 

a
de 

preços destinado á aquisição de pneus, câmaras de are protetores, e serviços de alinhamento, balanceamento, cainbagem, e recauchutagem de pne ,para 
veiculos e máquinas da frota municipal do Município de Orós-Ce, tudo conforme anexo 1. O Edital completo estará disponível no endereço acima, partir 
da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br . ou pelo o portal das licitações: http:// 
municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipiosl . Orós/Ce, 18 de junho de 2020. José Kieriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregdo de Russas - Extrato de Rescisão Contratual. O Consórcio Público de Sa de da 
Microrregião de Russas, toma público o extrato resumido da Rescisão do contrato 20207032-CPSMR, firmado em 09 de Março de 2020, entre o Co Órclo 
Público de Saúde da Microrregilo de Russas - CPSMR e a Empresa: Prohospital Comércio Holanda Ltda, inscrita no CNPJ N°09.485.574/0001-71, res Itante 
do Pregão Presencial o'. 0106022020-CP8MR, do objeto: aquisição de medicamentos, material medico hospitalar, odontológicos, outros materiais de co umo, 
destinados a atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Dr. Raimundo Xavier de Araújo e da Policlínica Dr. José rtins 
de Santiago, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregilo de Russas - CPSMR. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Extrato de Publicação do Termo Aditivo- Concorrência N° 2018.04.1 .001 
A Secretaria de Infra Estrutura do município de São Gonçalo do Amarante, torna público o extrato do Segundo Aditivo de Prazo de Vigência ao Co trato 
n°20182260. decorrente do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública N° 2018.04.12.001, cujo objeto é : construção da rodovia m cipal 
interligando a Praia do Pecém com a Praia da Colônia, no Município de São Gonçalo do Amarante - Cc. Contratante: Secretaria de Infraesu -utura. Contra o(a): 
Copa Engenharia LTDA. Prazo de duração: 25/09/2019 à 23/03/2020- contrato: 20182260. Assina pelo(a) contratado(a): Eduardo Aguiar Benevides, sina 
pela contratante: Antônio Marcos Gomes pinheiro. São Gonçalo do Amarante-Ce., 17 de setembro de 2019. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tlanguí Secretaria de Saúde - Aviso de Pregão Presencial N° 1212020-SESA. A Prefeitura Mim ip31 
de Tianguá comunica aos interessados que estará recebendo até às 14h00min do dia 02 de julho de 2020, na sala de reuniões da Comissão de Licitaç ,sito 
à Av. Moisés Moita n°785 - Bairro Planalto - Tiangiià-CE, a proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial n° 12/2020- ESA 
- aquisição de gerador de energia para a Unidade de Ponto Atendimento - UPA, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Tiang CL 
O edital poderá ser obtidojunto ao Pregoeiro, no endereço supracitado, nos dias úteis, das 7:30h às 11:30h e das 13:30 às 17h e no site licitacoes.tce.ce gov. 

• 	br. Tianguá-CE, 18 de junho de 2020. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos —Pregoeiro 

*5* *5* *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - EXTRATO DE ADITIVO A CONVÊNIO - Extrato do Décimo Pri eiro 
Termo Aditivo ao Convênio Firmado Em 20 de Maio de 2011. CONVENENTE& Prefeitura Municipal de Crateús, CNPJ n° 07.982.03610001 -  7, e 
a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO LUCAS, CNPJ n° 60.975.737/0076-79. Do OBJETO: Repasse Excepc nal 
no VALOR de R$ 715.000,00 (Setecentos e Quinze Mil Reais), considerando a Portaria n° 774 de 09 de abril de 2020- DATA DE ASSINAT S: 
14/04/2020. Thiago Viana da Silva - Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde e Francisco Comes da Silva - Convenente. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - EXTRATO DE ADITIVO A CONVÊNIO - Extrato do Décimo T o 
Aditivo ao Convênio firmado em 20 de maio de 2011. CONVENENTES: Prefeitura Municipal de Crateús, CNPJ n°07.982.036/0001-67, e a SOCED E 
BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO LUCAS, CNPJ n° 60.975.737/0076-79. Do OBJETO: Repasse Excepcional no VALOR d RS 
200.000,00 (Duzentos Mil Reais), considerando a Portaria n° 545 de 25 de março de 2020 e Decreto n°899 de março de 2020. DATA DE ASSINAT S. 
30/03/2020. Thiago Viana da Silva - Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde e Francisco Comes da Silva - Convenentc. 

5*5 *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento. O Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento ti do 
Pregão o 2020.06.03.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - J. V. S. Parafusos LTDA, classificada nos lotes 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9, por ter apresen do 
preços compatíveis com o orçamento na etapa de lances verbais. A empresa vencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigên ias 
do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da CPI, no horário das 8h às 12h. Mauriti/CE, 18 de junho de 2020. Osvaldo Sabino de Sou a - 
Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação. A CPI, da Prefeitura Municipal de MauritilCE, no uso de suas atribuiç es 
legais, torna público, que estará realizando, na sua sede, Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 2020.06.17.1, cujo objeto é a contratação de emp sa 
especializada na construção de poços tubulares profundos em diversas localidades no Município de MauritilCE. Abertura: 07 de julho de 2020 às 9h00 in. 
Maiores informações ria sede da CPL, sito na Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha, no horário das 8h às 12h. Mauriti/CE, 17 de junho de 2020. Ma •a 

, Daylla Felinto Braga - Presidente da CPL 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mneambo —Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 02 de Julho de 202 às 
10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°1706.01/2020, cujo objeto éa contratação de empresa para fornecimento de materi is 
permanentes, destinados a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Mucambo-Ce. O Edital estará disponível após esta publicação, o 
horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e pelo site www.tce.ce.gov.br/Iicitacoes . Informações pelo fone: 088 —3654 1133, ou no ender o 

. 	à Av Construtor Gonçalo Vida], a/o, Centro. Mucambo - Cc. 19 de Junho de 2020. Francisco Orêcio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão de licitação do Município de Mucambo comunica aos interess s 
que no dia 22 de junho de 2020, às 1 0h00mim, estará abrindo as Propostas de Preço da Tomada de Preço N°: 2904.01/2020, cujo objeto é a construçã e 
conservação do sistema viário, recomposição da pavimentação em pedra tosca, construção de coxias e quebra-molas, na sede e localidades do Município e 
Mucambo-Ce - A CPL. local: centro educacional E.E.F Deputado Manoel Rodrigues, Endereço: Av. Agrônomo José Alves, n° 90, Centro. Mueambo, 8 
de junho de 2020. Francisco Orecio de Almeida Aguiar - Presidente. 

5** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus— Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. A Comissão Permanente de Licitaçã 
localizada na Rua Gusrany, n°600, Altos, Centro, em Pacajus-CE, comunica aos interessados que no dia 23 de junho de 2020, às 9:00 horas, dará prosseguimen 
ao certame com a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação da Tomada de Preço N° 2020.05.28.01-TP, cujo objeto é a pavimentaç 
asfáltica de diversas ruas dos Bairros Alto da Boa Vista e Crosta II no Município de Pacajus/Ce. Informações na sala da Comissão. Pacajus-CE, 18 de Jun o 
de 2020. Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Município de Solonópole - Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: Tomada de Preços a° 07.00112020-TP. Objet 
contratação de empresa apta a prestar serviços na recuperação da estrada vicinal que liga a CE 153 ao Assentamento Encanto deste Município, corilbun 
Projeto Básico em anexo. Vencedor(s): Litorânea Empreendimentos LTDA com o valor total de R.$ 867.529,35 (Oitocentos e sessenta e sete mil, quinhento 
e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos). Homologo a licitação na forma da Lei n° 8.666/93 - Edinaldo Gonçalves Dantas, Secretário de lnfl -aestrutur 
e Meio Ambiente, Solonópole-CE, 01 de Junho de 2020. 

*5* *5* 5*5 
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