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atado do Cearã - Prefeitura Municipal de Horizonte - Extrato de Julgamento - Fase da
repostas de Preços - Tomado de Preços P1' 2011.02.15.1. A Comissão Parrrsanen:e de
citação do Mur.iciic co Horizonte torra público rosultoao do 1ulgsmento da fase de propostas
apreços da Tomada de Preços P1' 2011.02.18.1 cujo objeto é a prestação de Serviços da
CC
zaç aAgricoa'iratores de pnvuscorn grade o2rapreparaç6ode áreas.'gradagevn vioanco O
lento de Culturas de sequeiro etirnpeza de pomares dó cajueiro dos pequenos produtores rurais
D Horizonte noAnoAgricida 2017, tudo corrlorme upeciuicaçdea e condições contidas no projeto
itskx,flermo ate mfarér-,da e demais eeigrvoas do edital. A Comissão analisou a; propostas
reserr1adaa, fresta às exigitricias editaticias. e dtcrn.le da análise, apresentou resultado nos
iguinles temos: Lictertes Classitcdas: João Paulo de Holanda Matos Cavalcante, ver-cedor do
Sri' Icem o valor de P16122335 os item 8 comovarer de RI 134.00; ValdeciaAtbanoNogefra,
tncedoradoitern3cornovalordeR$124,09,doienrSçomovabrdoRSl32.00,edoltern8;om
valor de RI 13400. e a empresa LotoS Locações e Construções. vencedora do item 2 cais o
Mar de RI 110,70. do tens 4 com o valor de RI 121,05, e do deis 9 com o vaiar de RI 114.51,
escOo tocas as razoes 5irdanientaas a ala dv ,ws,sãr, de julgarrrenle. 7isa aberto o prezo
cursal, conforme creceitua o artigo 199. inciso 1, letra b, da lei Federal v 866693. Maiores
formações mm a CPI,. Horizonte/CO, 06 de Abril de 2017. Diego Luis Leandro Silva re3ldente da CPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do lcapui - Aviso de Licitação - Pregão
Presencial N 1 2017.04.05:01. Processo P1° 029)2011 O Municipio de Icapui. Comunica aos
interessados que fará realizar licitação ria rrredaldade Pregão Presencial n' 2017.04.05.01.
do tipo Menor Preço por liam para a aquisição de equipensentoslmaterial permanente
declinadoS as Unidades Básicas de Saude deste munciplo. conforma especificações
constantes do anexo. parte integrante deste processo. cmdrrta deabtartura designada para
o dia 27 do abril do 2011, às 09h:00, na Ria Zé BirÜ. 1297. Centro. lcapui- CO. nasalada
• Comissão Permanente àfi Lictaçdc.Mais pelo [ciclone: 88-3432.1346, lcapul• CE. 07 deabril de 2017. ClaudimarJosé da Silva -Pregoeiro.
Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Icapui - Pregslo Presencial P1'. 2017.03.24.01 Aviso de Retificação do Edital. O Pregoeiro de Monicipio de lcapui. torraS público. a todas as
empresas interessadas era participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão
Presencial P1'. 2017.03.24,01. com a esclusão do item 28 noicte lido Edital e a oclusão do item
24 no lote V. e alterar a data de realização do mesma para e dia 26 de abril de 2017 às 09:00
horas. Icapui - CE. 07 de abril de 2017. Edinardo de Oliveira Pereira - Presidente da
Comissão Permanente de Licitacão.
o do Ceará - Prefeitura Municipal da Lavres da Mangabeira -Extrato da Dispensa de
ção. O Presidente da Comasão Permanente ao Licitação do Município do Lavras da
rbeiraiCE, em cumprimento da ratificação procectdi pelo Secretário do Obras e
mtrutura do Municipio de Lavras da Msnabemu/CE, luz publicar o extrato resumido da
tso de Dispensa de Licitação ri'. 2017.04.06.1. que tem como Objetos contratação de
os de engenharia de coleta a transporte de residuos sólidos. Gapinação. roçegerr, e
lo do vias públicas, poda de dreoros at pintura do meios-fios para atcndOr necessidades
enciam da Secretaria de Obras e Infreestrutura do Município de Lavras da
IbeiraICE. em favor da empresa: Brsael Transportes e Locações de Veiculua 170I, no
gtcbal de P15 505.013.13 (uinheflto$ e cinco mil e treze mais e treze Centavos).
manto Legal: artigo 24. inciso IV. do Lei 8.556)93, o slJae alterações Dedareçito de
asa de Licitação emitida pelo Presidente da Comissão Permanente do Licitação e
ida pelo Secretário Municipal de Obr8s e infreestoitura. Sr. Vicente Fôlila Belo, Lavras da
abeirá-CE, 06 de abril de 2017. Rivaldo Oliveira Fárrer - Presidente da Comissão

Construções LTDA- ME. riem 3.2.19. Construtora Serra Negra LTDA - ME. bens 3.2.12. 3.2. 1 7
3.2.15 e 3.2.19. LP Construtora e Locadora de Maquinas EIRELI - EPP itens 3.2.15. 3.2. 18
3.2.19, StanCons;oçõese Publicidade ElRELt- ME, itens 32.16.32.17.3.2 19e32.21 e3.4.l.
O Bezerra ltngerãaiia - ME,item 3.2.12, Karos Engenharia e Construções La-DA, 3.2 19e Josr
Urias Filho - ME. itens 32.15, 32.16, 3.2.17. 3.2.18 e 3,2.19 do edital canvocatório. Ernpresrir
tmpossrbiitadaadeParãcipação-JAOCoinsltuçães e ServiçosLTDA-ME. FVConstrvções EIREL
- ME e Serra Construções e Serviços EIRELI - ME. Meicrreu infoanações na sede da CPL_ sito au
Avenida Senti Crarde r' 55. Serrkrha - MauritilCE, no horário de 08:00 às 12/00 horas. MauritilCE
07 de abril da 2017. José Murilo Leite Braga -Presidente daCPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo -Aviso de Licitação -Tomada di
Preço P1' 2060301f2011- Secretaria de Finanças. Data de Abertura; 2410412017. às 10:00h
Objeto: Contratação de Empresa Eapecsaiizada na Prestação de Serviço espe3etizudoa di
consultaria e arrendamento de sistemade infvrtrtática. para controle de arrecadação municipal
com disponibilidade via web e armazenamento cri' nuvem compreendendo: Sistema de Gesliti
de arrecadação Municipal, Sistema de bnlmssao de Notas Fiscais ElersOnleva, e Avtivaàee Nau
Fácil para secarias operacionais nas plataformasMdroid e lOS, para atender a Secretaria ci
Finançasdesle Murticipio. descuido conroProjeto Bãsicoconslarge noAnexoVdo Edital. Valo
cio Edital: Rã 20.00. lníorrsraçóes: Comissão de Licitação, Rua Construtor Gonçalo Vida, SM
Centro. Fores (SS) 36t4-1133. Mucambo-CE. 2910312017. Francisco Laõzio dos Santos-

ido do Ceará Prefeitura Municipal de Pacatuba - Secretaria de lnfraestrutura
ultado de Habilitação. A Comissão Pernasnene de Licitação torna público o resultado da
lada de Preços n' 2017.02.16.001. cujo objeto ó serviços de recuperação de paaniennaçãc
Rica 05 Sus 54 à Rua 92 do Setor '1 cio Conjunto, Jereissati til. no Município de Pçatuba.
trevas Hautadas. Copa Engenharia LTDA. EVP Construções e Serviços LTOA-ME e Nunca
$trsções LIDA, e a Inabilitação das empresas: RESUMO Construções LTDA e Silva Claudia
1)13 de Oliveira EIRELI ME estão cena desacordo cana o item 4.2.6. lonca Cosntruções. e
aços LIDA não atendeu o item4.2.S s-2 c/c 4.1. Fica concedido prazo recsrrsal com lucro Aíli
109, 1 'a' da lei 8.666/93 e caso não traja interposição da recurso fica marcada a data de
rliara das envelopes i'ropostas de Preços' para o ria 201042017 fie lOhflOmmn. Maiores
aisacôep.l Ra Ccl João Carlos,N'345- Centro. PacatubalCE.07104!2017. À Comissão.
ido do Ceará - Município de Paralpabs -Avisada Licitação - Pregão Presencial li
.2017 - SRP. O Pregoeiro do Município de Paraipaba'CE, toma públiCo para conhecnten
interessados que rio dia 27 de Abril de 2017. às OOhOOrrán. ana sua sala. localizada na Ri
uim Braga. 206. Centro. Parapoba/CE, estará realizando licitação ria modalidade Pregi
tefldrai. Sob O tiRO de jutgamoto Menor Pmepo por Lote. sob o Sistema de Rg;tro
tOS. z..jo objeto ó a secção do molhar proposta para regidro de preços visando la urreI
atuas aquisições de géneros alimentícios para atender as necessidades das Divars;
relerias do Mrinicipro de Paraipabalcfl (com coras para LIEIEPP). O edital e seus acne,
aturem-se dtunivcir, no ordereço adote, ruo horário de 08'00h As 1200h riu no ali
tónico cio TCM10E (wmw,tcrr.,ce.gov.br ). Paraipaba/CE, 07 de Abril de 2011. Anders
rusto da Silva Rocha -Praooetro.
Estado do Ceará - Município de Jaraipaba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial P1'.
016.2017 - SRP. O Prirgireirodo Mumicipiode ParaipabamCE. torna públ.co para conhecimento doa
interessados que no aia 250v Abril de 2017, isa Oãl100mirt. em sua sala, localizado na Rua Joaquim
Braga, 296. Cera-o. Parerpeba/CE. estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial.
sob o tipo da jul9amner'lu Menor Preço por Item, sob oSistensa de Registro de Preços, cujo objeto é
a seleção de melhor proposta para registro de preços sacando faturas e eventuais aquis'mç7mes de
cestas básicas destinadas á Secretaria de Assist6ncits Social do Município de Paraipabo/CE O
edital ascos anexos encontram-se dlspomaivels no endereço acirras, no horário de 08:0db às 12:00h
.•,• .
,........
.. ..., h,
07 da Abril da 2017.

dado Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante -Aviso de Licitação la/idade: Pregão Presencial - Tipo: Menor preço por Item - Edital P1' 2017,04.05.004P.
toda Licitação registro de preços visando a futura contratação de empresa destinada aos
iças de n'arrutenção preventiva da bombas d'ãgua, estudo geoflaico e perfuração de poços,
inados a atender as necessidades da Secretaria de lrrfreestrutura do Municipio de São
galo do Amorante. dE. A Pregoeira da Prefeitura Municipal do São Gonçalo do Amarante
anca aos interessados que no dia 26 deAbril de 2017 ás l4hOOmin (catorze horas), na sala
sessões da Protetora, localizada á Rua leste Alcsritara, 120, Centro, estará recebendo
sopas de Proposta Comercial "A', Hsbilitaçao "8". pare o objeto achas citado. Os
essados poderão ter o oattcrr o texto integral do edital no Paço da Prefeitura Municipal, a
da publicação desta aviso, no horário de expediente das 081h0ümin ás 12h00nrin. Maiores
maçCmcs poderão ser obtidas através do fone (85)3315 4205. À Pregoeira. São Gonçalo
marante -00,07 deAbril d201 7. Trciane Rocha Pereira.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Concorrência Pública ri' CPI
Ultaul 7-.5EINFRA. Cujo oujetu is a Prrmslaçãode serviços pare coleta e tranapomtc de rosldmioa oóidoc'
no Minicigio da Viçosa do Coará - SCommdesão Permanente de Licitação cmunics aos rntereasados
que estará abrevio as Propostas referente a esta UOlaçrão no dia IS Ca raso de 2017. às 08:30 trotas
no endereço Rua Jose ,iovçurnr de Carvalho. n'409. Viçosa do Ceará/Ce, ana 07 de abril de 2017.
lado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tamboril 'Aviso de licitação 'Pregão Preaenc
00812017. O Preçuvro eu Prefeitura do Murnicipio de Tamboril-CE - torna público, ia
shezmento dos i,itvrrridra'Jos que mio próslmo dia 25 de abri 2017. às lOhOOmin, na Sede
mfe'rlura toca/irada à Rua Jesinrana Rcdrguea de Farias. slrr. Bairro São Pedro. Cor
rrrieisrralivo Julieta Alvos Tmrrsbó. estará realizando licitação, ria modalidade Pregão PresenC
énie dejulgsrrrenlo nnem,or preço, tombado sebo n' 00812017, cem o seguinte objeto'. aquisif
produtos para compor o Programa de Alimentação Escalar das escotas do Município
ebonitE, conforme especatcaçóes em anexo do edital, o qual encontra-se na integra na Si
Comissão Prrtsrvnte ate Licitação, localizada á Rua Jemieiano Rodrgues os Farias. e(n, Ba:
o Pedro - Centro Adrrónistrativc Julieta .Abres Trmbó, Tamboril-CO. fone', 0.88-3617.1140,
ránio de 08:00tr ás 12:001s e no sitia do Tribunal ão Contas dos Municl
nctcmn,ce,itov br,lícitamtóeri Eduardo R. Campos Teixeira -Pregoeiro.
dado do Coará - Pra/citara Municipal da Viçosa de Ceará -Aviso de Licitação. APregoi
Mrrrmrcipe de Viçosa do Ceara ccrmur:rca aos interessados coe no próximo dia 26 de Abril
17. às 14:30b, estará abrindo licitação ria modalidade Pregão Presencial n' 13(2017-SEI
jootqeto is a aquisição ris utensílios ematerlaisda Isigiare e limpeza O edita/estará a diapoaim
e interessados nos CiO; icei; após esta publicação no silo: warw.tass.ca.gov ,bn/ticitacoea/ e
rárna de 08.39 às i 2:00h e das 14:0db às 17.00115. aro endereço Rua José .lóaquimdeCarvst
409 .-ÇepOO 300-090 Viçosa do Ceará/CE. em 07 de Abril de 2017.'
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Assará - Aviso de Lucilação - Concorrãncl
i'ubluca P4' 2017,03.20,01. A Prasidenrle miar Comissão ria Licitação do Municipo de Msoró/C
torna pÜ;lrce para conhecimento dos interessados que. neste tlrs 11 de Maio de 2011, ás 09h, n
ueúe mia Comissão te Licitação localizada na Rua Or. Pslva, n' 145. Mula Mola - t'ssoró/CE, estar
rivalizando sessão par-a çecebirsitmnio e abertura dos envelopes corri documentos de habilitação
proposta da preços para o obioto: Contratação de empresa especializada para execução dc
aseviçua de limpeza pàb/rud serviços de coleta, transporte e deslinaçãolirat dos residiras aótidc
- para atendera neeessdades do Municipio de AssaraICE. O edital e seus armeiros encontrem -ti
milaponivob no encierdço reiroviencionado, das 08:00 às 14:00 horas. bem como ao Portal il
Licitações doa Mur.'stiiáos no cita do Tribunal de Corrias dos Municípios do Coei
(warw,tcm.cc.qov.br ) Asará/CE. 00 de Abril de 2017. Dataria de Oliveira Carlos - Prosldeni
da Comissão de Licitado do Município deAssarélCE.
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