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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações do Município de Mucambo/Ce comunica aos 
interessados o resultado da análise de Propostas da licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N°: 0803.0112022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM 
PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COXIAS E CONSTRUÇÃO DE 
BUEIROS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. O resultado da fase de julgamento de 
propostas da licitação supra da seguinte forma: EMPRESA CLASSIFICADA: 1° 
LUGAR: C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, com o valor de R$ 
2.416.949,85(dois milhões e quatrocentos e dezesseis mil e novecentos e quarenta e 
nove reais e oitenta e cinco centavos). Desta forma fica aberto o prazo recursal 
previsto no Art. 109, inciso 1, alínea "b" da lei de licitações vigente. A ata da sessão 

• encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Mucambo, 
demais informações na Prefeitura à Av. Construtor Gonçalo Vidal, SIN - 
Centro/Mucambo - CE, 31 de maio de 2022. Francisco Orécio de Almeida Aguiar, 
Presidente da CPL. 

Franciscoio de Almeida Aguiar 
Presidente da CPL 

. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CNPJ N°07.733.793/0001-05 Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA - 
TOMADA DE PREÇO N° 2022.04.19.02TP - A Comissão Permanente de Licitação Municipal torna público o Resultado de Julgamento de Proposta 
de Preço da Tomada de Preços acima, cujo OBJETO: Contratação para execução dos serviços de construção de praça pública no Município de General 
Sarnpaio-CE, conforme projeto básico. Foi CLASSIFICADA a empresa: ML INCORPORAÇOES SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: N°42.089.488/0001-I5 9  Rã 134.246,27, Fica aberto o prazo recursal de acordo com a Lei 8.666/93, Art. 109, inciso 1, alínea "B". Após cumprido o prazo caso não haja manitsto 
de recurso será contratado a empresa que apresentou a Proposta Classificada mais Vantajosa. Poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da datadesta 
publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h. General Sampaio-CE, 31 de Maio de 2022. Antonio Jardel Alves Ranos —re.ide e daCPL 	 P1 	3 
ESTADO DO CEARÁ— PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE'GESTÕAA' 
SECRETARIA DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO 1,a lictaãoia. 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o n'0702.01/2022, corno seguinte objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIAJIZADA 
PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL", COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CAPACItAÇÁÇJ 
E TREINAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE.. 
CONVÉNIO N° 01467/2021- FUNASA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO EDITAL. Fundamentação Legal: Art. 49 da Lei 
n° 8.666193 e suas alterações. Informações junto a Comissão de Licitação. Cicero Antônio Sousa Bezerra - ORDENADOR DE DESPESAS DA 
UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITEICE, 30 de maio de 2022. 

5*0 *5* 5*5 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba - Aviso de Vencedora do Certame - Tomada de Preços N° 05.00512022-TP. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacatuba - CE torna público para conhecimento dos interessados que declarou vencedora 
da licitação, à niodaliddde Tomada de Preços N' 05.005/2022-TI 1 , cujo objeto é a contratação de empresa para executar obra de urbanização do posto sede 
Tipo 11, localizado no Bairro: Centro, Município de Pacatuba-CE, a empresa: Tomaz Construções EIRELI, com o valor global para o Lote único: de R$ 
178.05 1,94 (Cento e setenta e Oito mil, cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos). Desta forma, com base nos termos do Artigo 109, Parágrafo 1°, 
"alínea a", da Lei n° 8.666/93, a Comissão de Licitações fixa o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para as empresas interessadas, querendo, apresentem recursos 
administrativos. Setor de Licitações de Pacatuba-CE, sede à Rua Coronel João Carlos, n° 345, Pacatuba, Ceará, o qual se encontra disponível no endereço 
citado, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Pacatuba-CE, 31 de maio de 2022. lara Lopes de Aquino - Presidente. 

S *5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Mueainbo/Ce comunica aos 
interessados o Resultado da Análise de Propostas da Licitação na modalidade Tomada de Preços N°: 0803.01/2022, cujo objeto é  contratação de empresa 
para construção e recomposição de pavimentação em pedra tosca, construção e reforma de coxias e construção de bueiros no Município de Mucambo/CE. O 
Resultado da Fase de Julgamento de Propostas da Licitação supra da seguinte forma: Empresa Classificada: 1° Lugar: C.M. Servicos e Construcoes LTDA, 
com o valor de R$ 2.41 6.949,85(dois milhões e quatrocentos e dezesseis mil e novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Desta forma 
fica aberto o prazo rccursal previsto no Art. 109, inciso 1, alínea "b" da Lei de Licitações vigênte. A Ata da Sessão encontra-se a disposição dos interessados 
na Prefeitura Municipal de Mucambo, demais informações na Prefeitura à Av. Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro. Mucambo - CE, 31 de maio de 
2022. Francisco Orécio de Almeida Aguiar, Presidente da CPL. 

*5* *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maraeanaú - Extrato do Contrato. A Secretária Executiva de Cultura e Turismo de Maracanaú, em 
cumprimento à ratificação procedida por esta Secretaria, faz publicar o extrato resumido do Contrato, conforme dados a seguir: Contrato n°. 1901 .22.05.17.01; 
Fundamento legal: Artigo 25, inciso III, da Lei n°. 8.666/93; Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n° 1901.22.05.02.01-IL. Objeto: 
Contratação do show do Artista Wesley Safadão, a ser realizado no dia 02 de junho de 2022, com duração de 1h20mnin, em Maracanaú-Ceará, para o evento MISTO 

"São João de Maracarmaú 2022". Favorecido: WS Shows LTDA, CNPJ n°09.188.896/0001-59. Valor Global: Rã 600.000,00 (seiscentos mil reais). Dotação: P000wOdoo 
1901.23.695.1222.2454 - 	 .3.90.39.00 - Fonte; 1500000000, consignada no Orçamento de 2022 da Secretaria de Cultura e Turismo. Prazo de vigência do 

op*,dfo1 

contrato: 04 (quatro) meses, contados da data de assinatura do contrato. Maracanaii - CE, 17 de maio de 2022. Luciana da Silva Teodoro - Secretária FSC'C126031 
Executiva de Cultura e Turismo. 

*** *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços N°. 009.2022 - TP. 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, toma público para conhecimento dos interessados o Resultado do 
Julgamento dos Documentos de Habilitação apresentados para a Licitação acima referida. A CPL declara Habilitadas as seguintes licitantes, por atenderem 
a todas as exigências de habilitação do Edital: 1. Construtora Alves Machado LTDA. (habilitada para os Lotes 01, 02 e 03); 2. Vitoriano Projetos e Serviços 
LTDA. (habilitada para os Lotes 01 e 03); 3. Estruture Construções e Serviços LTDA. (habilitada para o Lote 03); 4. CONFAHT Construtora Holanda 
LTDA. (habilitada para os Lotes 01, 02 e 03). Ficando disponíveis vistas ao Processo e Aberto o prazo para a interposição de recursos referente a decisão de 
julgamento dos documentos de habilitação no dia útil seguinte. São Gonçalo do Amarante/CE, 30 de Maio de 2022. Anderson Augusto da Silva Rocha. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aniontada - Aviso de Licitação, O Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada toma público, 
para conhecimento dos interessados que no próximo dia 14 de Junho de 2022, às 09h00min, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços n° 30.05.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: seleção de melhor proposta para Registro de Preços para futura e eventual serviço de 
manutenção e recuperação de cadeiras e mesas escolares de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Amontada/CE, o qual 
encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ee.gov.br/licitacoes,  ainda, www.bllcornpras.org.br . Amontada/CE, 31 de Maio de 2022. Jerffson Bruno Oliveira - Secretário de 
Educação e Cultura. 

*0* *** 5*5 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Termo de Adjudicação e Homologação. O Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano de Pentecoste Sr.(a). Miguel Gomes Martins Neto, Inscrito no CPF: 917.618.753-53 no uso de suas atribuições legais e, considerando a Comissão de 
Licitação cumprindo todas as exigências do Procedimento de Licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação 
em pedra tosca sem rejuntarnento no Bairro Renascer no Município de Pentecoste. Conforme Anexos 1 e II parte integrante deste Processo vem, Homologar 
e Adjudicar o Presente Processo Administrativo de Licitação n.° 2022.03.10. 14-TP-ADM, para que produza os efeitos legais ejurídicos. Assim, no termo da 
legislação vigente, fica o presente processo Homologado e Adjudicado em favor de: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
22.675.190/0001-80, no valor global de R$ 499.064,41 (quatrocentos e noventa e nove mil sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), Representante 
legal: Francisco Jerberson Timbó Magalhães, inscrito no CPF no 8 17.627.633-20. Pentecoste (CE) 30 de Maio de 2022. Miguel Gomes Martins Neto - 
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

*0* *0* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação Fracassada e Republicação do Aviso - Tomada de Preços N° 2022.04.11.02-
TP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole/CE., comunica aos interessados que a sessão de licitação na modalidade 
Tomada de Preços n° 2022.04.11.02, cujo objeto é a contratação de empresa para executar serviços de construção de escola de 06 (seis) salas e aula, Padrão 
FNDE, na Sede do Município de Solonópole/CE, tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico/Teimo de Referência em anexo, realizada no dia 
03.05.2022 às 08h00min e transcorrido o prazo reeurssl, foi declarada Fracassada, haja vista nenhuma empresa participante ter sido habilitada. Sendo assim, 
fica marcada para o dia 21 de Junho de 2022 às 08ls00min a data da reabertura da sessão. O Edital e seus Anexos se encontra na integra na Sede da Comissão, 
situada a Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - Solonópole - Ceará, assim como no portal do TCE-CE: https://lieitacoes.tee.ce.gov.br . Maiores informações 
no endereço citado ou pelo fone 88. 35 18.1387 ou e-mail: licita.solonopole@gmail.com,  mio horário de 07:3011 às 1 1;30h. Solonópole-CE, 31 de Maio de 
2022. Gerusa Dantas Vieira - Presidente da CPL. 
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eventualaquisição de material de expediente para atender as necessidades das diversas 
unidades administrativas (secretarias) da prefeitura municipal de Crato-CE. O edital e seus 
anexas encontram-se disponíveis na Sede da Comissão-de Licitações localizada no Largo Júlio
Sãralva, sln, Bairro Centre - CratoICE. das OBhOOmin às l/.hOQmin ou através dos sites: 
www.tce.ce.gov.br  e https:1/www.licitacoes-e.cem.br/ CratoICE. 31 da mala da 2022. 
Vatóda do Carmai9ama - Pr.9aalra. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CONVOCÁÇÃO PARA 
ABERTURA DO ENVELOPF, CONTENDO A 'PROPOSTA DE PREÇOS: TOMADA DE 
PREÇOS N. 2022.dI3281. Objeto Contratação das serviços d engeiharia para 
construção de p*lrticO;db entrada e construção de praça no bairro Gízéba Pinheiro. tio 
município de Crato/CE. A comissão permanente dó licitação da PMC convoca para que 
se faça presente na sessão publica  de ItcctaçaO o representante legal da empresa 
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA. CNPJ: 07,266.893.0001 (60. e, ainda, convocamos 
os demais Interessados em acompanharem o transcorrer da sessão- pública, que 
acontecerá no dia 3 de junho de 2022; às 1 4h3Ons. (horário local). Maiores informações 
através do telefoné (88)3521.9600 das OShOOmifl às 14:00 horas(horário tocoU. 
Cr.ta-CE31 da inato da 2022 -Valéria do Carmo Mamara -Piraldanta do CPLIPMC. 

ESTADO DO CEAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO -. AVISO DE ABERTURA DE 
PRAZO PARA COKTRAI1RAZOES -CONCORRt.NCIA N. 2022.02.22.1. Objelo: Contratà-
çao dos serviços de engenharia para manutenção dos prédtos.publtcos nmunicípte de 
Crato/CE. A comissão permanente de licitação da PMC torna público o em espacial as 
emprêsas participantes da Licitação em epigrafe. Ouó à empresa ROMA CONSTRUTORA 
EIRELI ME, CNPJ: 21.725.55210001-37. apràsentou recurso admiti'mtratiqo contra sua 
inabilitação e com fulcro no §3* ,  do art. 109 da lei federal ri* 11.666193,e suas alterações, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de contrarrazões pelas 
empresas' participantes Informamos ainda que o inteira teor do termo recorsol 
encontra-se dispontvel. com  a comissão permanente da licitação. Maiores informações 
através do•titlefonq (88)3521.9600 das OBhOOmin às téblOmin horas (horárió local). 
trato-tE. 31 di maIo de2022 ' Vatérla do Carmo Mamara -Prealdoota da CPL/PMC. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO - RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇO N 2022.04.07.2. Objeto: 
Contratação d'e empresa especializada -em sondagem do subsolo, de acordo com ,a 
demanda da secretaria municipal de infraestrutura da município de tràto/CE. A 
comissão permanénte de licitação da PMC torna público para fins de iitlmação e 
cohheclmento dos )tsteresspúos, o resultado do julgamento da ,fase de p'oposta de 
preços. Proposta clasníficoda: R20 SERVIÇOS  E CONSTRUÇÔES EIRELI. inscrl,ta no CNPJ 
sob ci n 34,485.38010001-13. A comissão em comum acordo declara vencedora do 
certame a empresa 1120 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EtREIJ. inscrita to CNPJ sob o rt 
34.485.380/0001.13. Em face do resultado referente à proposta de preços da empresa 
licitante fica aberto o prazo recursal do 05 (cinco) dias uteis previsto no art 109 inciso 
1, alínea b" da lei federal if. 8.666/93 e suas atteraçàes poSteriores, contados a partir 
da publicação do presente antso. Maioreú informações através do telefone 
(88)3521.9600 das O8hOOmin às l4hOOmin (horário Local).Croto-CE. 31 de maio de 
2022 -Vatáris armo Moura-Pmidante da CPIJPMC 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - CONCORRÊNCIA N°. 2022.03.01.1. Objeto: Contrata-
ção de ompmesaespeciattzada para os serviços dé melhoria da rede de iluminação 

• pública do município de Crato/CE.de acordo cora os MAPP'S 425e474, dos programas 
da requatificação, urbana e matriz energética de estado do Ceará. A .  comissão 
permanente de licitação da PMC torna publico para fins de cnttmaçao'e conhecimento 
das interessados, o resultado do julgamento da fase de proposta técnica. Proposta 
classificada: PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA. iríscrila nCNPJ 
sob o n°20.964.420!0001-03. em face do resultado referente à proposta técnica da 
empresa licitante, fica aberto ó prazo çecursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 
1.89. triciso I. alínea b' da lei federal n, 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
contados a partir da publicação do presente aviso. Maiores informações através do 
telefona (88)3821.9600 das OShOOmin às 16:00 horas (horário Local). reto-CE, 31 da 
maio de 2022- Válérla dO Carmo Moura- Presidente da CPLIPMC. 

ESTADO Dt -  ESTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE =TO - CONVOCAÇÃO PARA 
ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO A "PROPOSTA DE PREÇOS»: TOMADA lIS 
PREÇOS N. 2022.04.052, Objeto: Contratação de serviços de locação de software de 
get',enciameoto e controle do sue oficial da prefeitura que dispõnibilize informações 
institucionais, licitações, convénios, decretos, portarias editais, leis, frota de veículos, 
guiada cidade. banners, noticias, LRP (lei de responsabilidade fiscal), para atendei a foi 
12.52712011 - lei de acesso à informação, junto à controtadoria e ouvidoria geral de 
município do Cratõ - CE,.Acsmissào Permanente de licitação da PidCconvoca para que 
se faça presente na sessão pública de licitação, s representante legal da empresa A 
AMARO F DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o n 14.769.24510001-92. e, ainda, convoca-
mos os demais interessados em acompanharem o transcorrer da sessão pública, que 
acontecerá no dia 3 de junho de2022,ãs lOhOOmin (horário local). Maiores informações 
através do telefone (88)35229600 das OBItOõmin às 4h lOOmin (hõrário local). 
troto-tE. 31'da moia da 2022- Valérla o Córms Moura - Prea'u&ante daCPL!PMC. 

ESTADO III) CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO'- AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRONICO N 2022.04,29.1. A Pregoeira do Município de Crato/CE torna 
público para conhecimento dos interessados que a data de abertura do cériame sura dia 
15 de lanho de 2022 às -1 Otr,.objeto: Seleção da molhar proposta para 'registro de preços 
visando futuro e eventual aquisição de plaquetas de identitic'açãa patrimonial pare 
atender as necessidades da se5retar,a de administração do município do Crato CE O 
edital o seus anosos encontram-se disponivéis na Seda da Comissão de Licitações 
localizada no Largo Júlio Saraiva. siri, Bairro Centro - CratoJCE. das OBhOOmin às. 
14h00rnin ou através dos sitos: www.lca.ce.gov.br . e hltps:/(www.licitacoeo-e.õom.br/,  
Cr.to/CE, 31 da mala da 202. Vaterla de Carmo 14.1*5 - Pr.ga.Iro. 

ESTADO DO CEARÁ - PI1EpEmÍRA MUNICIPAL DO -  tRATO - AVISO DE UCITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2022.05.18.2. A Pregoeiro do Município de Crata/CE terna 
publico para conhecimento dos interessados que à data de abertura de certame será dia 
14 de junho de 2022 às 10h. objete: Seleção de melhor proposta para registra de preços 
visando futuras e eventuais aquisições de Cito de livros didáticos para es alunos da 
educàsã'o infantil, ensino fõndomenta) e èoucação.dejovens e adultos-da rede público de 
município de Crato'CE. O edital o seus anexos encontram-se disponíveis na Sede da 
Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Bairro Centro - Cralo/CE, 
das OEhOOm nas 1 4ht0rnin ou através dos o los www Ice se gov br e https I/www licita 
coes-e.conrbr/ . Crutu/CE, 31 da mal. da 2022. Vatárta do Carmo Moura - PregoeIra. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - AVISO DE UçITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRONICO N 2022.05.17.2. A Pregoeira do Município de Cralo/CE torna 
público para conhecinuirnto dos interessados que a data de abortara do certame será dia 
,15 de junho do 2022 as 89h objeto Seleção de melhor propostai para registro de preços 

- visando faturo e eventual aquisição de mater,ul de pintura é cimente visando atender as 
necessidades da secretariado serviços públicos dó município de Crã/,p-CE O edital o seus 
anosos encontram-se d apeniveis na Sede da Comissão de Liataçoeõ locatiçada ou Largo 
Júlio Saraiva. sln, Bairro Centra.- Crato/CE, das OBhOOmín.àà 14h66min.úsi através doo 
nites wisw.lcecnguv,br - e https:/Iwww.bcilacoes-e.com.brl . Crate10E'31 da maio 1. 
2022. Valõrta do Canoa Moura- Progoulr3. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - AVISO DE LICITAÇÃO 
DESERTA E REPLIØUCAÇÃO tio. AVISO DE ucnçÃo PREGÃO ELETRÔNICO ti" 
2022 05,053 A comissão de pregao da piefeitura municipal de Crato/CE comunica aos 
interessados que a sessão de Licitação na modalidade PREGÃO . EI,ETRÔNIÇO ri -  

2022.05.05.3. cujo objeto é a: Seleção ide melhor proposta para registro de preços 
visando futuras o eventuais cotitrataçóe:(pos-to de combustível) para aquisição de 
gasolina coçnum, para atender es necessidades, do gabinete do vice-prefeito cio 
mUnicípio. de Cralo-CE, realizadano dia 3-1/08/2022 às 09h, foi declarado deserta, 
tendo em visig.quo nenhuma empresç interessada, compareceu ao certame. Sendo 
assim, fica marcada paro a dia 14 de junho de 2022 às 09h data da reabertura da 
sessão. O edital e seus anexos encontrairrisé dispqnlvmé na Sede da Comissão de 
Licitações localizado ruo Largo Júlio Saraiva, s/n. Bairro Centro - Cralo/CE, das 
OBhOOmin às 17h00min ou através dos sítes: www.tee.ce.gov.br  .0 https://www.licita-
coes'e.corn.br! .C,atoICE. 31 da moio de 2022, Vatérfa do Carmo Medro.- Pregoeir& 

ás partir das llhOOmin do dia 01106/2022, até às 1 7htõroln do ida 13/O6/2O. Data deAbertura 
das Propostas: 1410612022 da OBhOOmla. O Edital estará dlsponlvõl nos Siles: 
www.bllcompras.org.br  ou www,tcs,gov.br. a partir da dais da publicação deste Aviso. 
1 auçuba/CE,31 demalode2õli2,Jayson MotaAzovedoblesquita-Progoelro, 

Estado do CosaS - Prefeitura Municipal de Lavras da Maflgabeira. AvIso de Licitação. A 
Comissão Permanente de ücltSçâo torno público que estará realizando Licitação na 
modalidsdoTomadadePreços n°2022.05.31 .1, cujoobjetoéocontalaçãodeserviçoso amem 
prestados na construçAode bfquedopr'açss (playgroundo) nas praças do diversos localidades 
do Municipio de Lavras daMangabeira/CE. Datado recebiniente, dos envelopes: 21 dejunhodu 
20224s09h09ndn. Infommapóesno sede da CPI., sítona Rua Joaquim Nogueira, 3/ri - 1°Armdor, 
Centro, no horário das 8h às 121 ou através do e-mail: cpliavias2124@gmail.com.  Lavras da 
Mangabe1ra10E,31 do maio de 2022. Vicente NetoAlericarde Lima.-PresidentedaCpL 

Estado' do Ceará- Prefeitura Municipal de Mataiti - Aviso de Intenção da Rescisão, A 
Prefeitura Municipal de Marelti, comunica  empresa Claro S.A &mclodadeAnônima de Capital 
Fechada, pemao jrs'dos de.iiirefto privado Inscrita no Cl'IPJ sob o n°. 40,432.54410001.47, 
através da Sectoírta Municipal do Educação a Intenção de - Resclndir. o Contrato no, 
2021 .1O04.O1!SME.detivadodaiicilaçãona rocdalcfadé ProgãoEletrônlco ri* 2021.08,26,OluPE, 

undamentação:aobo 78'irs'. e XVII, aAjt 79. da Leln" 8.666/9a Motes: ruas teímos doOfiçio 
de Nottrcaç8csn°. 324/2022, Fica estabelecido desde o recebimento deste, um prazo de 05 (cinco) 

asútois, conforme M. 109,indso  1, allnea "e', da Lei n°8.666/93e suas ettoraç0ea; MaurffãCE, 
rs31 de maio de202LFtandoeoJo4Cav.lcanteFurtatIo-SecrettodeEducação. - 

Estado do Ceará -Prefeitura MunicIpal de Mauritl - Avise, de bitenção de Rescisão. A 
Prefeitura Municipal de Maurttl, comunica a empresa Telefônica Brasil S/A, pessoa jurídica de 

ireltopmivamfolnsau(a no CNPJ subo n°, 0a558.157di00142, através daSecretamio Municipal de 
Educação a 'intenção de rescindir o Co~ n°. 2021.10.07.01/SME, derivado do Icitaçân na 
modalidade Pregão Elelrdu*o id 2021,0826.01/PE Eundamenbção: Ms. 78 Irir, XII e Xvii, cc 
aI, 79, da Léi ri' 8.666193. Motivcr ruas termos do Oficio de Notificação n° 323/2022. Fica 

estabeleçudo desde o recebimento desta, uro prazo de 05 (cinco) dIas Úteis, contorneM. 109, 
Inciso 1 Alínea "e", da Lei ri' 8.666/930 suas alterações. Macei WCE em 30 de maio de 2022. 

F 

itancisco José Cavafcanio Furtado-SecretárIo de Educação. - 

atado do Ceará . Ptefóltura Municipal de Morada Nova-Aviso de Ucltação - Modalidade: 
Tornada de Preços nO TP.087/2022-SEINFRA. Objolu contratação de obras e se~ 

 
de 

engenharia para a execução de pavimentação em parsielepipedo era diversas ruas a serem 
efemidas, neste Munlclplo,déresporusab)hdadedaSecrotarlu de ttmfraesinuhjra,odraforme cedem 

de endaos, plantliias de orçamento, crormogramna tisico financeiro, memorial de cdlxubs 
composição de B.D.i,coropodção de preços raultârlos, composiçáode encargos sociais, memorial 
leaciltvo,eopedtcaçõestdauioase/inotaçãode ReucoiraaõeidadeTécnica.Agtemanma.Ti 
tèlldlaçào: mmrorpreçoglobaL RegimedeeceoAçãa: treiireta.Acomiss0ocle Ucltaçãocmunici 
aos Interessadas que até o dia 20 dejurfuo de 2022, às 11:30 bises, casula da Comissão O 
LIcitação, estará recebendo os envelopes de habilitação e proposta de preços, para a Icitação do 
'ubletoadrnacitado. Àcocn'cado, 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo. O Presidente . do Comissão  
Permanente de Licitações do Município de Mucambo/Ce comunica aos lniereszados -o 
Resultado da Análise de Propostas da Licitação na modalidade Tomada de Préços  
1803.01/2022, cujo objeto é  contratação dó empresa para construção o recompos'ção ck 

pavimentação empedra tosca, construção e reforma de cosias e cõnstruç5o do bueiros rui 
Munlc)plo de Mucstobo/CE. O Resüllado da Fase de Julgamento de Propostas da Llcitaçãâ 
supra da óegalntefomia Empresa Classificada: 1' Lugar Ç.M. Servicese Construcoes LTOA, 
corno valor de R$ 2A16.949,85 (dois milhões e quatrocentos e dezesseis mil  novecentos e 
quarenta e nove reais e oitenta e cinca centavos). Desta forma fica aberto o prazo recortai 
previsto rroArt, 109, incito 1, allnea "bda Lei deLicitaçõea-vigãrtio.AAlada Sessão encontra.  

seadisposiçãodoainteressadosria Prefeitura Municipal deMucombo,demaisinfçmrmaçõesna 
Prefeitura ãAv. Constrétorr3onçalo Vida), S/N-Cenlra Mucambo-CE,-31 demaiojp.2O2t - 

Frandn000réslodeMmoldaAgular-PreíldentedóCpL -. 

' 


