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serviços de engenharia po - a executar serviços remavescerrtns do donstruçãc da 1 etapa do
Giriusio Pcrliospurt'uo localizado no Bairro Carurnbela, da acordo com o PT-0235850-50, de
resporroasiticade dxl Secretario se Culturu, Turismo e Esporte. A Comissão de Ucitaçdo comunica
aos ivteresadOs sue en rk.dh do certame ter Ordo deserto, que dia 29 de junOt de 2018 as 09:00
Curas, no sudx da Criourssao de LicitaçAri, estera rec4trendo os envelopes de hshrlrruç5o 4 proposta
de preços, pare a licitação 10 coleta acinte citado. Maiores rrrtorrrraçtes alravés do Lorre (88) 3411,0414da508'OO Os 11.30 horas. Acomissão.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morada Nova -Aviso de Licitação.. Modalidade:
Tomada de Preços N. TP-0034/2018- SEINFRA. Objeto: corrtralsç90 de obras e serviços de
engenharia pare execalar a pavimentaç8o em paretelepipedo em divertes ruas localizadas rio
Distrito de Sho João do Arusru, de responsabilidade da Secretarie de lrrfraestrutsra e Mero
Arribjente. T.po: Menor Preço Global, A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no
dia 29 de junho de 2018, As 08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação, estará recebendo ou
nrruolspes de habilitação e proposta cv Preços, para a licitação do objeto acima icitado. Mmores
rríorrnações através do íOriC (883422.1381) das 08:00ds 11:30 Horas. A Comiss9o.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maurttl - Aviso de Licitação - Pregão 0r
2018.06.13.1. O Pregoeiro OScial, torna pública que estará realizando certame licilatório na
nrodalid8de Pregtc nr 2018,06.13.1. do tipo presencial, cujo ob1eto é a equístlo de materiais
permanentes e equipamentos destinados ao atendimento do Hospital e Malernirtude São José,
localizado na Sede do Muilicipio de MauriliíCE, traz termos da Proposta n. 11421.4 53000111 70-08
do Ministério da Seúoe.Abertura: 28dejuflhode 2018.AsOS:00)riovelhoras. Maiores informações
ria pode da CPI.. sito na Avenida Buriti Grande, 55, Serrinl'u, MaarrtiiCE, no horário do 08:00 de
12:00 horas. Mauritl/CE, 13 dejurtlto de 2018. Otacteno Pereira Luciano -Pregoeiro Oficial.
Estado do Ceará - Prefeitura de Maracanaú - Aviso de Julgamento Final da Tomada de
Preços N o 10.00312018. ACarr,issdloCentral de Licitação de Prefeitura Municipal de Maracanaú
turca público para conhecimento dou interessados, Ojulqamanto final do processa administrativo
Tc4raria de Preços N° 10,00312018, duo corso acerca da cctritrttlaçSo de enrpeSa usando a
rniplarltação da 3 etapa da uroanização da Lagoa doMaracanaú -Trecho III, setor IV, local: As. Pc.
José Holanda do Vale. em Maracarraú-Ce. apurou-se que a empresa HC Construtora e
Incorporadora LIdar-ME, inscrita rio Ct'IPJ sob n' 07.255.75510001-22, foi considerada habilitaria.
Após, intimada em audiãnciti, renunciou o prazo previsto rio ao. 109.1. W, da Lei ri 0 8666193. Em
seguida. mi alterar a proposta de preço da empresa habilitaoa, cujo valor global foi de RO
292.131,80 )cuterrros e noventa e dois mil, cento e trinta nutri reais e oitenta centavos), osdeapõs.
'rrrnrada nor audréniura, novarrrenln renunciou ao prazo previsto rio ao. 109. 1. "b. da Lei ri 0
rh.666i93, sagrando-se vencedora do seriema. Ma:oren Informações pelo telefone (85)3521.5160,
no horário de8:00h As 14:00v, Maraeanaú-CE, em 12 dejanho de 2018. Janaináde Deus Pires
LTCIXOra_ Presidente da Comissão Central de Licitação.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Aviso de Licitação - Tomada de
Preços N 2018061201-TP. O Presidente da Comissão do Licitação Municipal, torna público
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 02 de Julho de 2018 ás 09:00 hs, na
Sede de Comissão, localizada na Rua Bezerra de Menezes. 350, Centro, estará realizando
Licitaçãrr na Modalidade Tornada de Preços, coto cntérío de Julgamento é Menor Preço Global,
coto objeto é a contratação dos serviços de reforma da Creche Municipal João Saldanha de
Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, o que) 'encontram-se
disponíveis na endereço acirr'rá, no horário de OStOOhs ás 1 3:COfrs. Jaguaribara - CE, 13 de
Junho de 2018. Geovarse da SilvCAlves - Presidente daCPL
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ttapaj& -Aviso de Licitação -Tornada de Preços N°
2018.06.12.2. Abertura: 03 de julho de 2018 às 08:00 horas. Julgamento: menor preço Global.
Objeto: contratação de pessoa jsr',dica para pavimentação ser pedra tosca, no Distrito ela São
Tome, Murrrcipio de lIapajélCE, conforme projeto básico em anexo. Informações: Avenida Antonio
Pereira de MeIO. 353- Bairro: P0, Lima, lfapajé!CE'ou (85) 3346.101Ode 08:00 às 12:000 ou pelo
smte wwvutcm.Ce.goa.br/lrdrtacoes . José Mac Doerei TeixeiraAzevedo Neto- Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ttapajé -Aviso de Licitação -Tomada de Preços N
2018.06,12.1PbeuTa: O2de ju)ot1e2D1BasO&:OOtlotaa â4arnefflo; tnenoípreço Global. Objeto:
contratação de pessoa jaridrcu para pavirnrevtaçáa em pedra tosca. na Sede do Municrio - MAPP
4155, Murriclpio de itapai&CE coetorrnie projeto básico em arreata. Informações: Avenida Antonio
Pereira de Meb, 353- Bairro Pe. Urna. itapajélCE u (85)33 4 6.1015 deOB:000s 12:00l'coupeto site
José Mac Dowel Telxeira Azevedo Neto -Presidente daCPL
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Barbalha -Aviso de Licitação-'TP,, ,if 2018.06.12.1.
O Presidente do Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Barbatira/CE, no
riso de suas atribuições lagais, toma público para coiiltedittlentO aos interessados, que estará
realizando na sede da Prefeitura, Certame Licitatódo na modalidade Tomada de Preços lombada
sob o ef 2018.06.121, cujo objeto tia contralaçãode serviços e serem prestados ria eleboraçàode
'proj etos plaxialómétnicou e georretsronciarrmento em diversos areas do Mun:cnpio na aaroalna'noa.

wwwtcr'm.ce.gov.rrrsiciiasnee. mirou vaçoes peru roreiorre jes/ Anrmc, ar r na
2018 .José EdnaldoAlnes de Sousa. Presidente da Comissão de Licitação.""
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Estado da Ceara - Prefeitura Municipal de Morada Nova - Aviso de Licitaçdo. ModolidíiOe:
Tomada de Preços N.' TP-0 , 05i2013- 56/ISFRA. Oqnlo' ccr.trstuçdc cv coros e uA:vçus cc
erIgurrfrulia para bvrrcula: a pdvimmlerr:uçud um parslslepipedo xvi d:tei sCo ritoS iil"to':Zdd/rv ns
Sede 'Urbana, deste vruh.cipio, dE revf:'UvsiioiircaOrr da Súcielore cv ':1. mnri:ruls',' e
Arrrtxierrta 'rpo: Menor Preço Global. A C._rns6o de Lc:l5çdo cumsaflicar aos iierCSSAdçs eto
dia 29 se jurilrcrde 2018. às 11:30 luras. i , a SaIs da Corrrs50d de Lizilumçao, cotara ecs'oer:cr.i os
elmseiopes de habilitação e proposta cv bruços, para a lotação do ob1eto acua citacu'..Otaiures
iimmfaninacfes através do fone (883,122.138, 1 das 08.00 ás 11:30 horas. A Comissão.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregibo de Brejo Santo CPSMBS ACornisçxade LrciraçãodoCPSMES torna público cue rrodaC5de jcltlode 201ás
iSlrOOrnin, faro lizitução nu rr-.000:ioxrde de Tor'.adá da Preços ef 06,13 0022015, 'para
aquisição de produtos de informática e permanentes diversos cora suprir as necessidades das
Unidades Pertencentes ao Consórcio Pública se Saúde da Microrregido de Brejo Santa
CPSMBS. Maiores informações e aquisição da Edital, os interessados deserdo acossar a silo
www.trum.ce.gav br. ou pela telefone (88) 3531.0295. no horário de 08h00min ás 11 000min.

itado do Ceará-Prefeitura Municipal cteViçosa doCezrà-Asiso de Licitação APrAgarira,
onicipiode Viçosa do Ceará Comunica aos ivleresnadosque no próximo dia 27 de Junho de 201
05:0011, estará abrindo licItação no modalidade Pregão Presencial nu 15l2018-SEAG, orça saiu
aqorsiçao se materiais e serviços grallcori peru Dtsernao Sedretsrius. O edita estare s disprcn:g
is interessados nos dias úteis após esta publicação nos sOes: www.tcrn.ce.gsv.br:c.v.mvriicipin
eew,vccoa,ce,rjov.br/licitacoesevohoràniodeijit'OOãs 12:0drredas 14:C'Odús 1T:rJíli'.v. encere
os José Siqueims,396. Centro.Viçosa do CearálCE.em 13 dejuaho de2e1 5.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregido de Brejo Santo - CPSMBS. A
Comissão de Licitação do CPSMBS latira público que no dia 05 de julho de 2018 ás OthOQnibr, fará
licitação na modalidade de Tomada de Preços ri 0 06.13,00112018, para aquisição de materiais,
medicamentos, produtos de desinfecção e equipamentos médicos e hospitalases, espedibcos da
área da saúde junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregiãa de Brejo Santa - CPSMBS.
Majores informações e aquisição rio Edital, os interessados deverão acessar o site
we'w.tcm.ce.gov.br, ou pela telefone )88)3531.0296, no horário de OBhOOmin ás 11 h(strniir,

Estado do Cearál.- Prefeitura Municipal de São Eenedito - Aviso de Licitação. A Currrivsdcr
Pernranenle de Lrdtaçâode São Bnneditii-CE, moi ria pútrhco que reaiicota cia 02107/2(115. as 09:09
horas, á Rua Pauto Marques, v ° 378, Centro, São Basedilo!CE, Modalidade: Tomada as Preços N'
05,001I2018-TP. Objeto: i'.ontrataçiro ou empresa para construção de srir Posta de Saudo na
localidade de Pau D'arco no Município de São Sarmadrlu-CE. O Edital poderá ser adquirido juntoa
CPL, degurmdu ésexta-lerr5nhorár,u dei.l8trás 12r1 14:00 as 17:Odrm,oir pela paile' daTCEiCsr:
frttpe:llarurrv.tce.ce goe.lmrjpt-Iicitucoes 1 ssww.ssubertedila.ce.çoru.L'r. São Benedito-CE, 12 de
Junho de 2018. EdsooCleilon Pereira Sousa- Presidente daCPL,

Estado do Ceará - Munícipio de Canindé - Aviso de Licitação - Tomada ~Preços N°
009/2018-TP, A Presidente da Comissão de Licitação de Carrindé-CE - toma Público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 02 de julho de 2018 ás t0ht0rrmirii. na sede da
Comissão de Licitação da Prefeitura de Carrindé. localizada no Larga Francisco Xavier de
Medeiros. SN, Imaculada Conceição, Caeindé-CE, estará realizando licitação, na modalidade
Tomada de Preços, cujo objeto é a canlrataçãc de serviços de levantamento topográfico
(pluniallirnétrico) e projeto para execução de 280.000m2 de pavimentação asfúlõca em CBUQ cem
ctierdrsus Ruas do Municipio de Canrndh/CE. conforme especificações contidas no Terrrro de
Referência constante do Anexo 1 do Edital, o qual encontra-se dispoaixel rio endereçoacerta, no
horárIo de Oãhü0mriin às l4hOOrrrin. Lia Vieira Marfins -Presidente daComissão de Licitação.

soo do Ceará - Prefeitura Municipal da Penaforte -Aviso de Licitação- Modalidade: Tomada
Preço e' 00512018. O/veto: Coiluuroiçdo oe Pessoa Jnridc.a pura iealizmrçse da se'viçO dc
inrevtaçãoce brzdtfasde Ruas: Projetadas 5.0.0 01,02.03.04,05e06 - Toroos na Sede do Distitc
itavloAvdné - Zona Rural do Munivipa se Penafone -CEJPMPnnafnfeISec. das Cidades - GIro de
ado ris Csani. Realização: 112 de julho de 2018, da 12:OOnr Maiores inforruuçõ.ns 'ia Com,snOo de
ação a Av Amla Tareco de Jesus, ri 0 240, Derreti, liOS lis-ma/as de 08:00 as 12:00lr de Segarida
rita-Feira. Penafonte- CE, 13 de junho de 2010,Jamndsorr Furtado Nogueira - Presidente.

Estado do Ceará - Munictpio ele Canindé - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N°
02812018 SRP. A Pregoeira de Canindé-CE. torna público para conhecimento dos interessados
que, no próximo dia 26 de junho de 2018 ás 101rOOmin, na sede da Comissão de Pregões da
Prefoitsra de Cartirmrié, localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros, SN, Irrracstada
Conceição, Canindé-CE,estarárealizandolicitação, na modalidade PvgãoPresesciai,cujoobjeto
ria seleção de melhor proposta para o registrode pregas visando lutaras e eventuais aquisições de
fogão industrial e lreezer horizontal destinado a atenderas necessidades das escolas Municipais
de CaeindétCE, coelorr'te especificações cantinas no Tornos do Referência constante do Mexo 1
do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no baiano de OatmOOvris às 1 4000min.
Claudtana da FreitaeAtves. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação - f,lodalicluda:
Tomada-de Preço e° 85412018, Objeto: Contratação de Pessoa Juridica para Realização tio
Senuiçode Paa:mentaçãode Trezhosoe Ruas a Avenidas: Evoque E Earros: João Angelo; Lalc-vait
ooCemiténio 1.2 e 3:Arrtõimio Vieira Leite: Pedro Leanuomg Ferreiru,Aa. Pa Cíctnrc Vila Nau); Ruo
S.0.0,Ol,02e03 (Via Naã):Au. Pe,Cicero:Acessoao Estado Mar.iapulTrechosl,mle lI - TOdasstl
Sede de Municipio de Pevafitirte - CEIPMPemra!omteiSeiu das Cidades - Gosoo Eoleds do Cear'a
Realização: 02 de juirru de 2615, às 08:000. Maiores informações na Comissão dv Licitação à Au.
Ana Tereza riuJesus, mA24O, Cerrtrcr,mros Iroráriosde 08:00 as 12:001:05 Segunda Quinta-Paira
Penaforte-CE, 13 de iunhade20l8. Jandson FurnadoNoqueira -Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camecim -Aviso de Licitação - Pregão Presencial
N° 2018.0613.002. A CPI- da Prefeitura Municipal da CarrmacimíCE, torna pública para
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 26 de Junho de 2018, ás DOhOOmin, na dado
da Prelerlurar, localizada á Praça Severiano Morem, Centro, Camr.ocrrrtCE, estará realizandO
licitação Ira rmrodalídade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por ltermr, tonroada sob o N. 0
2018.06.13.002, entre fies a objeto: contratação da prestação de serviços de organização,
produção e realização do acento XXX Festival de Quatiolhas, junto a Secretaria de Cultura do
Maeicipio de Camocim!CE. Informações na Sede da CPL, localizada á Praça Severiano Morei,
Centro, Camocini/CE, no horário deO8:00 às 12:001ri, Camocim/CE, 13 de junho de 2018. Eca
Maurineide Cara, deAraújo - Pregoeira.

rtado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso de Homologação e
djn.rdicação - Tomada de Preço N"00312018-TP-SEDUMA. Objeto: Contratnçóode empresa
tpeaalizada para pavimentação em pedra tosca em diversos Bairros da sede da fulr.tnicipio de
odra BrancalCE. Licitante Vencedor; ATL Construções e Serviços EIRELE-ME, totalizando
me proposta no valorde R$ 920.730,26 (novecentos acinte mil, setecentos e trinta reais e emite
seis centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos.
srrnologo e Adjudico o presente Licitação nu forma co Ler ri' 8,685193 - Marc'lirm Alcantars da
Iva - Orderlador de Despesas da Secretaria clv Desenvolvimento Urbano e Meia Amo ente.
atada Homologação: 05 do Junho te 2018.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso cia Licitação. A Secretaria de
Turismo e Cultura do Murric)pio de Beberibe, localizada na Rua Edgar Facõ, 495 - Centro Beberibe -DE, toma público, o edital de Chamamento Público N 0 00112018TURI,cujo objeto é a
seleção para aquisição de Cola de pelmocinio ao apoio, afim do estabetecercritórios pare seleção
de pessoa juridica de direito privada que manisfeste interesse em colaborar core a Prefeitura
Municipal de Beberibe na realização deeeerrtosfestioos. acer realizada no parindo de 03 dejulho
á 31 de dezembro de 2018, bem contra as demais contrapartidas estabelecidas entre as panes
para viabilização do pretendido patrocinio, conformo especificaçõesconstantes em ar'reao, o qual

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bapajé - Aviso de Licitação-Pregão Presencial N°
2018.06.12.3 PP - SRP -Abertura: 28 de jura/ode 2018, às 05.00 varas. Julgamento: Menor Preço
por lIvre. Objeto: registraste preço visando a aquisição da material didático complementar para apoio
ao processo de Ensino eápresdizsgemrr da Educação Infantil do Município de Ilapajé. lnforrrnaçdes:
AnerédaAntfinio Pereira eMelo, 353- Pc. Lima, llapajé/CE oro )085)3346,1015de 08:00 às 12:OOlc
ou oelo Silo w.tcimm,ce,o0e.brflicitacoea. José Mac DoweiTeixeiraAzevedo Neto - Pregoeiro.

se encontra, na integra, à disposição de Iodos os interessados, no endereço acima, a partir da
data desta publicação, no horário de expediente ao putifico. de segunda - feira a quinta-fada das
07 ,30 ás 12h:Oomip ás 14:00 17:305: sexta feira 07:300ts 13:300, receberá no perlocode t á 21
de junhode 2018, no horáriode expediente aopúb)ico. das 08h:Oømin às 12h:00mrrr, ao referidas
Propostas de Preços e Documentos de Habilitação. Beberibe-Ce, 13 de junho de 2018.
Reginaldo Nascimento da Silva-SecretárIo Executivo deTurismo e Cultura.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente - Extrato de Contrato n ° 0406201802. Contratante: Municiprode Pedra
- Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Contratada: ATL Construções e
E
EIROLI -ME. Objeto: Contralaçãa tia empresa especializada para pavimentação cnn parira
mAoiria,.n morro Rronr-vtCF rvntnrr,ro nrenmovmn hósiril,
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Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Pacajus -Aviso de Abertura de Proposta de
Preços -Concorrência Pública N 201 8,03,07.Ol-CP.ACsmnissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Pacajss - Ceará, torna pública, para conheCirrlenlo dos
nteressados, que no dia 'IS de junho de 2015 àn 09:00 horas, estará realizando abertura do
envelope Proposta de Pregos, rsleronle á Concorrdncia Pública s 0 2018.03.07.01-CP, Cato
objeto é a contratação de empresa especializada Ira área de limpeza pública urbana pare
miii cairia
'vrvvvnrtu ri .lnrm1inurrão fin a l do residuos salino

