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Oi está mudando a teoruisgia em sua ração essa serviço passará a ser prosiado através da ilbiv Milite neo
Editado do Ceará - Prefeitura Municipal de VIÇOSa do Ceará - Aviso da Ucltação.
Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade Pregã
Eletr&rlco ri0 1612020-SEAG, cujo objeto é a aquisição de baterias, lubrificantes, pneu' 1
recapagena para as Secretarias Municipais, o sistema receberá o cedantramento das propoe
até o dia 08 de janeiro de 2021, às 08;00h, abertura e classificação das propostas será fr
08;10h, disputa de lances será a ~.d«- 0920h (horários de Bra5(lia). O.dlt estará 1
bbrn;taorn.br, tcitacoes,tce,oe.gov .bç vicos ce.gov. br/iicltacoese no horário de 08:0
és 12:00h e das 1400h ás 17:000s, ris Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/Ce
em 224e d.zsmbro d#2020. filéssa Maria Carneiro da Costa -Pregoeira.
EstadodoCearé - Prefeitura Municipal de Tiangudi-. Secretaria de Educação -Tomada
Preços riO 0612020-SEMED Aviso de Interposição de Recurso Administrativo.
Comissão Permanente do Licitçõo, no uso de suas atribuições Cegnis, faz constar que no
21112/2020 foi impetrado recurso administrativo pela empresa Consertas Construções
ServIçosElRELI - ME, referente aojutgamenlo de habilitação da Tomada de Preços n° 08120
SEMEIO, cujo objeto é a contratação dos serviços de construção de uma Escola de duas sal
na localidade de Sitio Tetéus. (Dada à ciência, fica aberto o prazo para apresentação
contrarraes, conforme Lei nO 8.666193. Tianguti-CE, 22 de dezembro de 2020. Dele Jiinl
do Nascimento-Presidsnte da Comissão de Ucitacão.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Aviso de Licitação. Pregão Eletrônica
N° 0812,1/2020.0 Pregoer'o da Prefeilura Municipal de Poranga, toma público aos interessados,
que rio dia 11/01/2021 às 09:000. estará reSizasdo fci(ação ria Modalidade Pregão Eletrônico N'
0812.1t2020, tipo Menor Preço, cuja objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais
aquIsições de elelrocardiágrafo (ECO) computadoil zado core software destinado a secretaria tIa
Saúde do Município de Porarige - 08. O Edital poderá ser obtido na Saia da Corriasão de
itação localizada itAn. Or. Epitécio de Pinho, e/o, Bairro Eufraoirro Neto, Airuxo Porenga -0800
prdrio das 08:00 és 13:00 horas nos dias úteis, ou através dou cites swaw.)as.ce.gov .brltldtacoesl
mwcporanga.ce.gov.br e httpj/wow.bilcornpras.org.br . Maiores irlfOlTnaÇões com a Cmnles.
Pótranaa-Cuarâ. 22 de dezembro de2020. Jimmv KaillCameøs Cabral -Pregoeiro.

teleiose tIno e/se internei para essa neva lecacloçia e não pague a mais por isso, Nem mesmo pela mstidação
Tomada de Preços N°02/2020- SECULT. APresiderrte da Comissão da Licitação, comunica
interessados que no próximo dto 28 da dezembro de 2020, às 09:300, estará abrindo as Propos
de Preços da licitação ira modalidade Tomada de Preços r°02i2020 - SECULT paras contratal
da serviço, de construção de parque de feira e eventos em Campos Sales-CE. O edital cornpit
cairás rtl5posiç5o dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:000
12:00h, no endereço da Prefeitura a Travessa Vicente Alexandrino de Alancar. a/ri0 - 1 ande
Centro - Campos Salas Ce, o no cita: aww.tco.ca.gos.britiutacoesí Campos Saies. CE, 22

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal da. decaia - Resultado de Julgamento de
Habilitação - Tomada de Preços N°2020.11.25.001. O MunIciplo de CaucalaJCE, através da
Comissão de Licitações, comunica ao público em geral, em especial és empresas participantes
da licitação em epígrafe, o resultado da análise e julgamento doa documentas de habilitação.
referente á Tomada de Preços N 1 2020.11.25,001: Empresa Inabilitada: Dinamica
Empreendimentos e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) til 25.025.804/0001-13, pelo
motivo exposto no Tenso de Julgamento do Habilitação, disponível rio endereço eletrõntao
hltps:Piicltacoes.tce.ce.gov br. Notifica a empresa do presente resultado através de publicaçãO
nos meios de cornuniceçôev previstos em Lei, concedendo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias úteis
apéspublicaçio, previstos no ert 109, 1. 'a', da Lei n°8.666/93, combinado com § 50 do referido
artigo, ficando os autos desde já dispcnivein ao interessado para vistas justo a CPLP.
Caucala/CE, 22 de dezembro 4.2020. Ana Paula Lima Marques - Presidente e PregoeIra
da CPLPIPIOCAUCAIA.CE - Portaria n°28/2020.
escapo ao r,.eara - rre,erwra reunicipas o. 'asa - secretaria 00 sauQe 'aviso ao rrsgao
Eletrônico N° 1312020-$ESA. O Pregoeiro do Prefeitura MunIcipal de Cruz comunica aos
Interessados que estará recebendo do dia 24 da dezembro de 2020 á 07 dejarlelro de 2021 até ás
OEhOOmin, pata sistema BOMNET - www.bbmnistlldtaooas.com ,br, Propostas de Preços o
documentação de habilitação para o Pregão Eletrônico ri 5 13/2020-SESA -AquIsição da material
laboratorial. Aabarlura o exame das propostas ao inicia da disputa por lances às CltirDOmln do dia
07 de Janeiro de 2021.0 edital podará ser obtido junto ao Pregoeiro, no sede da Comissão de
Licitação, à Praça doa Trás Podares s/n°- Bairro Anitgas anus altos: hitpv://oticiat.cruz.ce.gov.bv ,
w.bburmelücibcoes,cum,br e www.lcos.gov.br . Cruz-CE. 22 de dezembro da 2820. Jose1

edo do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca-Aviso de Licitação. Tomadad
ços N°021/2020/1'?. A Comissão de Licitação da Prefeitura do Municlpio de Pedra Brasa
torna público, para conhecimento doa Interessados que rio dia 22 de janeiro de 2021,
10horas, no Setor de Liciteçao da Prefeitura, localizada à Rua Furtunato Silva, e/o, Cenrtn
rã BrancafCE,estaté realizando licitação ria modalidade Tornada de Preços, tipo: Técrlcs
o, tombado sob o N°021/2020/1'?, com o seguinte objeto: Contratação de sociedades
ogados para a prestação de serviços técnicos advocat(dos peru defesa . patrodnlo e
as, lemas e questoes pertinsrrtas dos Tribunais de Contas (TCE e TCU), COU, MPE, Ml'
como defesa e atuação em processos junto aos JC - 05, TJ-CE, TRF 5 4 Região; STJ
cuja, sejam refarentes aos temas e questões pertinentes aos processos iicltaltirfoe
ratos avençado justo ao Municiplo, conforme Projeto Básico, que será regido pela L
irei n°8.688/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espócia. Justificativa: Faz-e
assénlopa.ra realização de defesas e patroctnloem ações, temas e questões pertinentesdc
unais de Contas (TCEeTCU), 001). MPE, MPP, bem corno defesa e atuação em processo
aos JC - CE, TJ-CE, TRF 61 REGIÃO: STJ E STF. em face do Município de Pedra Bran
rira-se no vilorde R$ 302.040,00, O qual encontra-se na lrslegre no Setor de Con,isaf
nansnte de licitação, no endereço acima citado, forre: 0,88-2101.1492, no horário
Oh As 12:00h e dar. 14:008 és 17:000 ano alta doTCE httpai/wwer.tce.ce.gov.br/. Anrr

Estado do Ceará - Prefeitura de MareanaCi - Aviso de Licitação - Chamada Pública N°
15.004/2020. ACornIssão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Marauarsaú torna público
que às 10:00 (dez) horas do dia 2$ de janeiro de 2021, ria saia da Corrrlss5o Central o, Licitação,
localizada na Avenida li, n 150. Conjunto Jereissail 1, nesta Cidade, receberá os envelopes das
propostas para e realzação de licitação na mcplslidade Chamada Pública, lombada sob o o'
15.004/2020, que versa acerca da seleção para escoite'da organização da sociedade clvi, sem fins
lucrativos, ria área de assistência social, para eeccsalsr o Programa Criança Poiz / Primeira infância
no SUAS, em Maracariaú, tudo orntormeeepocllfcaçfies contidas no Arraso ao Edital, podendo saro
mesmo eáquiridojuntoàcomissoo Cerilral ele Ltatação noenderelojá citado, a pertlrda pultilcação
deste Aviso, no horãdo de 08:00 ás 14:00 tigras. Janalsa da Deus Piras Teixelra- Presidente da
Comisalo Central de Ucitação. Maracwaú-Csará, em 22 de dezembro da 2020.
Estado de Ceará - Cárseira Municipal de Marenguape - Extrato de Termo do Segundo
Aditivo n° 33412020. Partas: Câmara Municipal de Maranguepe a Comuna - Contabilidade.
Assessoria eAuditorle LTDA- EPP. Objeto: SeguridoAdlflvoao contrato originário n°30412018,
vigência: 21 do (Dezembro 4e2020 à 20 de Onzembro do 2021. Signerésos: Eugenia Bezerra cio
Menezes elriermano Jose Moreira Gurgel- Presidente daCMblPe

VocO laré rireis qualidade a estabilidade rrolst seu(s) serviço(s) e sai, 'ieticidads na sua internut. Vocó leis até
e dia 3l deMarçoparaugeoêaravisftatócnicaeirocarpurasnovatecnolagia Ligue 10331 ofaça
sue agendanrento Após a data inicrnlada a prisiação de serviço se dará apesar pela lvcrrotag/a•
de titia.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABIJ1Ú. SECRETARIA DE ESPO
JUVENTUDE E LAZER. PROCESSO TOMADA DE PREÇOS NO U.00312020-TR RESULTADO 00
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. O Município de Banaballl, através de Secletertade
Esporte, Juventude e Lazer, mediante a Comissão Central do Licitação e Pregões, torna público
para conhecimento dos Interessados, o resultado do julgamento das propostas de preços
apresentadas ao certame de que trata e Tomada de Preços ng 10.00312020.TP. Após análise das
propostas a Comlst8o Central de Licitação e Pregões decidiu por declarar VENCEDORA a
empresa: Ali CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPI N! 15.621.138/0001-85, com valor global da
R$ 204.812,66 (DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS). Fica aberto o previ, recursal de que trata o art. 109, inc. 1, alises 'b" da Lei
8.666193 a contar da data da Intimação desta decisão. Caso não traja interposição de recursos,
neste ato fica convocada a empresa vencedora A.I.LCONS'I'RUTORA LTDA -ME para apresentar
sua Proposta atualizada para posterior homologação do certame. aansbuiú/CE. 21 de
dezembro de 2020, Paulo Roberto da Silva Lapso - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - AVISO DE PRAZO RECURSAI. TOMADADi PREÇOS II' 2020.1111.141.01 -APialeitara Municipal de BravIo, lama tiuliliuo que a empresa
TOMAZ CONITRUÇOSS BREU Ml. Inscrita anO o CNPJ N° 32.236.849/0001.81, Iriferpita recurso
sobre riscado d8 Comissão tia Licitação, na qual torne-ei arefarida errqxesa HA8IUTADA, conforma
recurso, raferentaaTPNioit2O.1t,18.01.cu)0 MIRTO ésContraraçsoperamfarmodess(ninrv er,réa)
escolas rio Marilcipio de Orevje-CE. Ficando Abana Prazo cl. 0$ lesma> dias para covtrarraaôes a
conhnrulmsflte d- parlicipustes. Caso não haja InIcrpO.lç9s de recursos me eulsbolectds adio as de
Janeiro da 2021, ãeOutrutminparaAb.aturedoa Envelopes de Propvlsrau rIA Preços, Granja-CE, 23 do
0,ocembrodo2O2a.WltlIam Rocha Coata-Pr.aldsnle dadPt..

tESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECIIEIRINIIA - Aviso DE UCtTAÇÂO lEnhAL 05 PREGÃO PRESENCIAL 55 4221201/2020 - Ode de Abeitera: 11,01/2021, La 141m.
IOBJETO: Aqu/slçts de combusrssla destinados as secaassriee, VALOR DO EDITAL: Gratuito.
INFORMAçOE& Paço Municipal Av. Jvaqidm Pernim, n°855 Belos Centro. Fone: (88) 3655-1200
IFreclnntitntru.CE. 22/12/2020 - Eudes Alrrrelda (lona, EdII.sse Méri* de Aqelsa Sessa, Lusilald
IXimenes Psrtsl* e !d&on SávIo Pensou ~jo,
SeC, de A&nlrlletraçao, de
Educsção • Da.paalo, dasaúdeedoTrdelhso.

ESTADO 00 CEARÁ — PREFEITURA MUNICIPAL 'DE PACUJA. O Presidente da Comissão
Permanente de Llclteçã.s do Município ri. Pacujá comunica asa Interessados a resultado da
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS W. 0810.092020, cujo objeta é CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM .PEDRA TOSCA 5/REJUNTAMENTO NAS
LOCALIDADES DE SOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÀ-CE. O
resultado da fase de julgamento de prapsslur. da licitasSe supra da seguinte feriria: EMPRESA:
8M6 ECOSERVIVE LIRELI-ME - com a valor de RS 949.988,23 (novecariros e quarenta e
nove mil, novecentos eai)enta O oito riais e vinte e Irás senteos). Diante disso, essa comissão
DECLARA vencedor de cortam.: 9MC ECOSERVIVE EIRELI-ME. Desta forma Oca aberto:
a prazo recurnai previa.lo no Art. 109, inciso 1, atines "b' da lei de iidt.ç5s vigente. Demais
informações na Prefeitura Is Rua 22 de Setembro, n°325 - Centro. Paaujá -CE. 23 de Dezembro
de 2020. Francisco Seus, de Mendonça Juntar - Presidente.
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