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10.00112019. TI'. O Presidente da CPI-de ChevalICE toma público para conhOclrnonlo dos
sessados que, no próximo dia 15 da julho do 2010 às OghOOmtn, na Sede da Comissão
attp.da na Rua Trio. Manoel 011mpio. SIM, Centro. Chassi - CO. estará matizando Licitação
l.k,rlahirlada Tonro'Ja de Preces, cujo Olrjolo .10 oordralaçAo .10 Ompro'.l 05t,0C'01i/flhlCl para
r:,.ç3o do. see.içco ,t reforma o monulonçio rIns tjnld.idus t,duicas .1v SareI., rI:, Mur.iclpio
Chaw.IlCti, contrrne ospocársiçõns do AiroSo 1 deste Edital, o qual encontra se disponível
endereço adn,n, no horário do 07lm30rrrin às 13h30nlln. Chaval - CO. 25 do Junho de 2019.

lado do Cearà — Municipto do Paratpab9 -Aviso de Ltcitaçáo- Pregão Etetrôntco Mc.
1.2019 - SRI'. O Pregoeiro do Município de Paraipaba/CE. lutou público pura
rlrocim.mlo das interessados a aboilura do Prrmg;1n Eletrônico W. 020.2010 - 0111', cujo
010 Ó a seleção de molhar lrraposl.i pari Registro do Preços ni'onnrto futuras e eventuais
osiçõrIs da cestas básicas. peru ulnndsr as necessidades cia Secretaria de TurIsmo,
lura e MOh,Arflbionte do Muntolpiode ParaipabalCE. (Exclusivo paro ME/EPP). tntciodo
,ll,imrcnto das propostas do preço,.: 2710612010 ão lAhOOrnin. Data 11., abertura das
postosde preçoo: 10107/2019 ásoith00m,n. Pai a 010110 desta Liciluç.todevert ser levaria
consideruç.%o o trorário oficial riu Ilracilia. E) ,,Slol o Srruri n,r0005 urrCarlirarn-Drr
9onivois rio sítio olatrã,,ico: wv.v,.l,b,nrmul.comn.br . ParatpabalCE, 25 de Junho de 2019.
dorsonAugusto da Silva RocI,. - Pregoeiro.
udo do Ceará - Muntctpto do Paraipaba - Aviso do Ltattação - Pregão Eletrõnico Mc.
1.2019 - SRI'. O Pregoeiro do Município do Paraipaba/CE, torna público para contmecirnenlo
interessados a abort,tra dc, Pregão Eletrônico W. 023.2010 - SRR cujo objeto ria seleção
grialtOor proposta para Rogislro de Preços visando tutoras e eventuais contralaçôos do
presa pura execução dos serviços cio suporto lricfllcO operacional para a r,rocnOçôo,
anização, administração. st.pernisào, dnoraç9o, produção a Coordenação do ctvorrlus
iluclOrlals. do iniciativa própria ou a titulo de purlicipução, envolvendo solenidades,
antros, cursos, aonforônclan, reunidos, proltriaçcl.lo, lrxtccamentos, wort.otrops, lostividrcrtrro,
350001,05 Ovonlos corccctalos a seres, realizados inodianle a rte,noflda e «te acordo coo, os
sissidc,les de diversas Sucrelurlus do Município de Puraipabu/CE. (Com tolos ooclusiyos
a MISEPP). Inicio do acoltrlmenlodas propostas do preços: 21/06/2019 ás 14ti00mln. Data
abertura das propostas de preços 0910712019 às 09t,00min. Pura efeito desta Licitação
'orá ser levado em consideração o horário oficial de Brasilia. O r.rdilal o Seus arc0500
orrlram.00 disponíveis rio Sitio allrônlco www.bbmsot.CO,n.br. ParalpabalCE. 25 de

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do São Gonçalo do Amaranto - Aviso do Licitação.
1
ACortrios.to Permanente do Licitação da prefeitura Municipal dcc São Gonçalo do Amaranto,
locatizada na Rua tvcto Alcãntors, o' 120, Centro, torna público que se encontra a disposição
rios inlureosadoso 0.11101 deConcorràctcia Pública N* 2019.00.24.001 tipo MolhorTdcrcica, cujo
objeto á: contratação de 02 (duos) agànclxs do publicidade o propaganda pura prestação do
serviços cto publicidade para a Prefeitura Municipal São Gonçalo do Anrariunle ICE. qucr realizar ,
ue-á no dia 12 da 090510 do 2019 2,5 lOIro. Os interessados poderão ler e obter otOxto Irrlegral
do edital no Paço de Pretoitccra Municipal, a partir da publicação deste aviso, no trerário rIO
c,nirodlrinlo rtn'c 08:00 às 12:06 horas, Motores io0..rnraçdrcs poderão so/ óblidiiu al,rcvós do .

N°000120 19.TP. A Clcnrara Municipal doAracsill. toma público rios intoronrraclos O tlesutladoc.
Licilaçd.s na modalidade Tornada da Preços Mc 00012019-7`F`; Tipo: nrorior preço: Objeli
,roslaçctr9 (10 rrerVlç.95 de consultorla cr nusessrirla t.icr.irra partamortlarjc.ntoà CAr,iaraMunici1r,
rir, Arac,ili, constando inclusive a irriplirriticção, a custonrização, a nranulrrlrçvio 00 troinanrecrlo
aconrt,anhxnrento rios sistemas (SAPL - SintOma do Apoto ao Processo Legislativo, SAnO'
Sir.locrra do Apoio à Aiivtdado l'arlarrcon'ar, o SPDO- Sistema ,to Protocolo do Documentos
ambos disponibiltz3das polo lcrlvrlsgin. Empresa Vencedora: Delta Assessoria Contâtil
Anlrncinistrutiva LIDA ME' CNPJ N' 23,307.169/0001.80, com o Valor: RS 84.000,00 (oitenta
,,ualrooiil raa,$).AracatllCrr. Nal,ciclotoGondicir Rodrtr,uos- Peca/dentada Comissão.
Coara- rromoilura MUOtCIPOI ao uart,acoa -esmO ao .Juigamorua — rrcgao 1
9.00.05.1. 0(/) Proçoeiro(u) Oliclal do Município do lIa/bahIa, Estado do Ceará, Pouso,

30000

Is atribuições legais, torna público. pura contrucimneirto dos Interessados, que concluiu

amante final do processo licilalórlo nrodotidado Pregão til 2019,06.05,1 sendo o seguira
tanto(s) Vencodoc(os)- DOPCocnérciodo Cano, o trrfornoilica OIRO-LI, vencedor(a) junto
901 com proposta final no valer global cli, ES 72.000.00 (setenta o dois mil reais). Aemprom
codora fora declarada tiubililuda por cumnprincocrto llclogrsl ás oxlgãcicias do Edil
mocatórlo. Malares tnlormoçdos na sede da Commnsãa Pormenonto do Licitação, silo no(
Domingos S. Miranda. cc' 715. lei. J. dos [pós -ilo da PJeqria. Borbulha/CO. no horário

do Ceará - Prefeitura Municipal do Aqutraz - Aviso do Aderido ao Edital réncla n° 2019.00.12.001. A Presidente do Comissão de Uvitaçilo do Municipto do
lama público pare conhecimento o Adendo ao edital da Licitação acima cilada, com
contrelaçltrs do empresa para execução da pavimentação em pedra tosca o
pipe,to oro diversas locaticlad,ia rio Msnlr;lpia do Aqulraz. O icctorcdo co encontro a
lo dos inlrir059Ic,lrr, ira soda ria CPI, e no Olho w'.wz.lccr.gov.l,rlrrmcnricipirrs. Aqutraz -

mhifc.cçilo prorsldu.ts por Oslo Soaslarl,r, taz.nn publicar o outr.rin rnsrcnildo do Termo de
mlrinciçira cio processo do Uispnirxo de ticdaçdo a seguir: I'rocossa A.lcnirsstrativo Dispensa cio
Ilação N' 0810.19,0625.01, odc,rlds da Chamrmsrla Pública ri' 03,001/2019: Furictameolo Legal:
liga 14, § lO cl,1 Lei t'ortrcral n' 11.04712000 o orltrps 24. li 1° CIO Ro:s.lsç.'lo 14' 26/2014.FNDE,
orada polo Recotcrçãu Mc 04/2015: Olcjcle'. aquisição da gdcmorns cchicnonticios (porecinsis),
uuslrcs rIs arjilo.tlara larrdliur, destinados aos atccsos riu Rodo Municipal dc, Ensino do Mirr,icanciú,
nstcctndrc,c Irrito Prrcgrani.s Nacinciul rtcr2dln,crnlaç3a Escolar (PNAI1), Educação lolegral, Novo Mais
lavação. Ucdisarsictadra Opor.tmta da Ncrrrtaslo. Ci,ir.tios Mueicitrals e Cr.rrlrcciccdxs. Alorrdlrrconlo
ucacloicol Espeduliz,rUc,, Educação do Jovens oAdutlos, Educação Indigorra, Pré-Escola eEnsicro
n,lanrc,nl,rl, cIo krlorvssv da Seccolari,, do Educação mIa Município cio Muracrinøú-Coari.
norocirtos: 1) C.rcclr;cl das Cooper.clivas cio Su'nclâcido da Criará. instalo no CMPJ tI'
um valor global do ES 1.103,521,30 (Hum milhão Gordo o sessenta e Irás ocO,
.002.41410001-99, cern
lshx,rles evinte o
miro e (nSta contavas). 2) Cooperativo dos Agrloclrorou e Crl,cdents de
tracanzá - COOl'ACttlM, inscrita na CNPJ 14° 24,020.38I10001-39. corri vaiar global de ES
8.434,50(solscenlose vinloeolhoniit. 01calrrrcontcroe lrbrla oqu500 mais o clncisirrcta ciinlaorrm.l; 3)
oparaliva xc Produção e Serviços Santa Barbara - COPAStO ITDA, inscrita na CNPJ 14"
.081 .819/000 1 -SI, cor,, valor global de ES 450.452.00 (quatrocentos o cinquenta O eito mil.
ahroconlus e cinquonla o dais roalel; 4) Cooperslloaãgroecr.mtdglca da Agciccctura da Crcnrlrmha de
nio - COOPERFAM. torccilu no CNPJ ti' 11.842.4670001-03, como oehrrgiotral donS 411.990,80
calroorirlou o onze mil, novecentos o noventa ascite reais o 0110010 cocilavrrst; 6) Caaporulis.c da
rlccslrc,ra Familiar do Ocam- COOAF, Inscrita nu CNP.) 14' 18.512.99010001 -02, cern oskcrgtotrxl do
120.000.00 (canis e viola a sois OSlo novecentos meio) 06) Coot,nraliva daAgilcccltura Familiar
ITAPAJÊ - COPITA. inscrita mie CNPJ N* 29.437.211/0001-78, com valor global de R$ 180.700,00
cr cessrrmrla e seIs inil o selecon(os mais); Oolaçllas Orçarrrcrrtclrlss:0t1l0.12.3ttl.1207.2 100)gramo Nacional clnãsxrormtaçila Escolar- PNAEF, 0810. 12.365.1207.2161 - Promjranma Nadáacmt
Aiimorrlação Esocilar - PNAEC, 0010.12.368.1207.2002 - PmgramaNadunut do Ahimecrlação
solar - I'NAEI. 0810.t2.360.1207.2191 - Programa Nacional de Allmeidtaç,lo Escolar - PRIvER. 0810.12268.1207.2254 - Prorjramna Nacional do Alrrrrctnlaçc0o Escolar - PNAEP; Fonte de
curso: 1122000000:Elcrrimnnlo do Despesa: 13.90.30.07. Carmo rIo ftaldicaçio srrAhidcc por nsl
miaria. Maracairai,. 254 lux 00 dc 201).
crmseica aos Interessadas queira próximo dia 09 do (olhado 2019, às 09:001,, nicho
lação na niortahiduda Progio Presencial n 0 0112019.SEDESP/SRP, cujo objeto é
Preços para eventual e lutara conlialaçllode serviço de locução de veiculo tipo micr
condutora comlricutivel incluso. junto a Secretariado Desporto Lazer. O sdiholestarZ
.100 interessados rios dias (doIs opôs esta publicação «moo olhas: riww.Ice.ce.çsv.br/lci
wsm,.vlcoíca.ce.aov.t,r/licilacoes 0 no ticcrdilo de 08:00li às 12:001, e da 14:001,

Comisnlic Poitnasonlo dcc Llcltaçpo rIa Prole/lura Municii,,rl de São Goirçakc daAcnsrairle,lncal'crada
na Reis locteAlc2,ictars. o' 120. Cedro. torna pública que se encontra ,r disposição rios Inloresoados
a Edn,cl do Concorrência Pública 14° 2019.00.10.001 cujo olrjcilo á: reqsolitic.rçao urbana na dtroa
localizada mio Distrito de Croirlá, dastinalos a alonrtor as neonssldsdss da Secretaria do Meio
Manblonle e Ucbisni,snadn Município do São Gocrç.dlo ckr i'aroaranln.CE. qccu roahizscr.ne-im na dia 30 de
julho do 2016 As 101is Referido Edihulporicrd soradquirldo no endereço acima, e parlircta data desta
pubtcrrção. no horária de e,pcdi,cnio us público, rias 08:001, à, 12:00 hs. Siso Gonçalo da
'marsnto.Ce, 25 d.cjunho ,lv 2019. WilSlanO Soares cio Olivolrim - Prosldnnclo iii, CPI..
Eslado do Coará — Prefeitura Municipal de Caucals - Aviso do Licitação Deserta - Pregão
ProsrinclalN' 2019.05.21.001. A Prefeitura Municipal de Cuacala/CE, alr1roôs da sua Pregoeira
nomeada pela Portaria r 00912019, torna pública para conlrecinr,errlo do todos que o cortando
actciia oirpoclhicarlo, cujo sessãO, da crodeocianronlo, abertura do propostas, lances o babilítaçâ0
acorreriam em 25/08/2019, às OOtr. to( declarado 0000rlo, trela segunda vez, por sunéncla de
lrviticilrantoafn,rlarnssarkrs. Informação, podarão ser obtidas no Setor do Licitações Avenida
ComovI Corrais, n° 1073 - Porque Soledade - Caucala/CE, ou ainda. polo telefono: (85)
3;142,0545.CaucatalCE, 25dojuntrodo 2019.Ana Pauta Uma Marques -Pregoeiro.
Escada do Ceará - Prefeitura Municipal de Arcrcotuba -Aviso de Licitação. O Município do
Aracolabo, alranctsda(o) Secretaria do irifrooslrulura por intermédio ris ComissAo de Licitação,
coma pdt.liso que âa 00:00 horas da dia 12 da Julho do 2019, torcI realizar licitação na
modalidade Tomada do Preços n O 00312019 TP INF, tipo menor preço. para contralaçlio de

tudo do Coará - Prefeitura Municipal do Juazeiro do Nado - Extrato do Pic.jsã
mtnletrattvo de Adesão, A Pregoeiro Otlmdot do Mirniclpta do Juazotro do t'Iocta. Estado do
ará. Sra. tvutcc de Sá Barrela, em cccmpiirnosto à roútisação procedida polo Ordercador rIo
spooa da Socrotarta rIa Moio Ambienta o Serviços Pc)bllcos, Sr. Jauó Clcc,ra ,leAln,alita Silva
nor, faz trcrbhic.Or co Extraio rosccrrilrla do Prr,cn.so Arlrnlrctstratloci do Adaoào RAlado FfoOlulrcr
f'rroçorr 14° 21119 02.203- Prdlf,rilc,r,c tilsritcitrrnl do Cralo/CE a orcqule Prrccn.s'cr N4 01,2019MASP; Fundamente Legal: Ocrcsoto Municipal Ni` 63/2013 do 14/11/2013. rrubuidiadrn pelo
rIo 15, da Lei e' 9.608/1993 o slros altersçõrrs posteriores dc Lei 00 10.52012002; Objeto:
uorrônriia da l'regãa Pr000nciat N° 2019.01.00.1 - Prefeitura Municipal do Cn,loICE. para
llrnirriinr,lv .'iri1nrn,, n'r1erlalic'rrl r .'.rr cucA-us .fc d'rccçidrj .1? r"'nipu'r.. "ln '1'! 'nfr'rr'5!i-:,
brinda distribuição e )sslatação, suporto. usaisldocia tôcoico o manutenção pmev008vhi O
re8v3 irt-loco, reposIção da poças e licsur,ror, (exceto papel), paro atender o andamento dos
viçira 3drrrivir.lrriivor,, brtiir cornos ei:rriuiolmçilo das .rlivididos cmcerclilas polos sorviclorrss da
Drolaria do Meta Msbkmnla o Svrsiços Públicos do Município do Juazeiro cio ilantrl/(IE.
,orecida: Alcccorn LTDA- EPP - Cl'IPJ ti'. 01,1128.25 1/0001 -811. Rua lliacliueho. n°40. Popirsr,.
talnza/Ct!; Valoc ES 119.052,00 (cento e ddlz000ve emito cinquenta adol, (00/3), Vcgômrcia da
rlratdçtlo: 12 (cIo/o) nrvsmrs. Corcfoccee Doclaraçlo do Ad,asão. Juexelro de t4artnlCE, 24 do
tro do 2019. tvolodcc Sã Barrote 'Pregoeiro Oficial do Muirlctpto doJuazeire do Norte.
tacto do Coará. Prefeitura Municipal de Joaxolccr de Norte - Extrato da Alado Registro
Preços N'2019.06.03.SI-S000C.OrgàoGeroeclador, Secretaria de Educação- Crompresa
herclora do Registro do Preços: Premiei Ccrrnércjo 'a Serviços da Alimentos tiiIRELl.Mt).
PJ n' 12.385.86810001-36, representada pelo Ora. Josicieldo Morais Tribu9no, cosi valor
boi dos lotes do ES 240.000,00 (rl,czirnlos o quarenta ndll reais). Prazo: 12 (doze) meses a
tir da assinatura da Ala do Registro do Preço. Processo do Licitação nu nioctalideilo do
lgSo Eletrônico para Registro do Preços n' 07/2019.SEDUC, objeto: seleção de nneftror
posta para Registro do Preços visando futuras o eventuais aquisições de carteiras
lares para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Juazeiro
Morte/CE. José Nildo Rodrigues da Confia Filho- Secretário lnledecsdo Educação -Datada

Pregoeiro Oficial do Município de Jardim. Estado do Coará, honra pública. «Ice acEirO rvahizaindo. na
de da Prolultccru, o,rlanca tclnil(cda. ira ercrd,rlidscio Pregão o' 2010.06.25.1, do tipo Frevinnolai,
jnr Oh)eho á a odnhiomlaçdn do svcréçss a serem prestados na confecção de materiaisctráliCo,
otbrad.cs eu ctivrmnsas SecretarIas e Orgiseo do Mc,nlet1da do Jardim/CO, confarni,e ospociiic.mçãns
eoscrntactas juolo ao Edital Conivomolmia o seus ,rnesoh, com recmrtmi,,,remdlo dos oriaxlrpon csrilemrdo
protrOslans comerciais ou dlocumcnlaçcmo ris tmali.hlaçfcu niamcaeo trara o dia 10 de Julho de 2(119.
OSGi) IrimnOis Maioms iolormaçrSos e ermtreg,s do editais, «ia seda da ComirlssOu Pororonoele (In
2L'i0o. sito nus Rua LoanetAlenc,cr. cc' 370 -Cxniro. JardirrúCtr. no horário de 07:30 ás 11 20 horas.
cxmaçõe,c prrrtorâe ser obtidas ainda pois Iciletunra (00)3555-17721 Jardim/ CE, 25 «te Junho do

Prosidamntcc da Comissão do Licitação Municipal, lama pclidllco para cormlrrrcl,eentn do
cromados o roiruilada da proposta do preço da Licitação na Modalidade Tomada rio Preço
N' 2016042201-TP. Ficaram Classificadas as empresas CMN Construções, Locações,
oittosElRELl -CNPJ:05.930,209/00111-'J3 cama valor de ES 377.760,66(trezonlosoualmcrnl
dolo mil setecentos e sessenta roais O Sessenta o seis centavos); Ideal CorrsIr,d'Cccs
rviçoo - LTDA- CNPJ; 22.330.279/0001-11 cosia selar do ES 402.028,66 (quatrocentos.
Is relI oitocentos o vinte a oito reais a sessenta e sois contavas); Abrov, Construções, Serviçoi
virIas e Locações EIRELI - EPP - CNPJ: 12.044.708!0001-17 como valor cio R$ 319,131 ,9i
ozontos O setenta e nono juil cento e InlitIa o um reais o moovoclto e sola centavos). Flcarmdl
um Desclassificadas ao omprosas; S&T Construções o Locações do Mão da Otoc IPJ: 18.413.043/000I.04 por deecuamprir o icem 4.2 do projeto básIco de engenharia
milha Orçannrrnlàrla e Iloon 4.7 do edital; W1J Construções e Serviços EIRELI - CNPJ
932.12310001 - 14 doscumprlu o item 4.7 do edital o apresentou valores linfds son
stillcação na Planilha Orçamentária: til & C Construções LIDA - EPI' - CNPJ
380.386/0001-22 doscumprlu os ilc,rms 1.303.4 da Projeto Básico de Engenharia - Ptahrtlltj
amerrtáiia a oitomn4.7do edital. FIca nbortoa prazo recorria[ do 05db, úteis previsto mdoail
1, 1 afinco b' da Lei n°8.666/93 para emanifes(açilo dos licitantes interessados a porlirdaslc
)licaçclo. Mais lntor,mmsçôoo encontram-sa disposinolu ira seda da Comissão na Ao, tãexorrd
Menezes, 350 - Centro -Jagurrituzoro/CE, no horário de 08:001,5 às 13:001,,. ,Jatluartbara°
Estado da Coara- Prefeitura Municipal do Itapajé 'Avise da LIcItação - ProgSrrPreseu,clat N°
2019.DIL2S.1-t'P. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal do tlapajcI - Ceará, torna público. peça
corrtmcrsimonto das hrloressadrrs, que no próximo dia 09 de julho da 2019, do 09:00h. HorIcrlo rIo
Brasills/OF, ostorã raul/comido Ilcftaçio, no modalidade Pregão Presencial. crll/if cc do juIcjOi005IO
menor preço pariste, tombado sol, o n°2019.06.25.1 - PP, com rins a hocoçIho de veiculas poro
transporte de alunos (Ensino Medias Fundamental) da Rodo Pfcbtico do EeaiflO ria M,cnlçtpla de
tlapajcI, do responsabilidade da Secretaria Municipal de EducacSo. Malares tnlormaGõ0p4cbQa
-
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