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Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ 07 .655.269/0001-55

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade - Pregão Eletrônico

Tipo - Menor Preço por Lote

Edital nº 2020.07.28.1
Objeto da Licitação: Aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalar e de proteção
individual, para atender as necessidades do controle e enfrentamento do coronavirus (COVID19), através das diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE, conforme especificações
constantes no Edital Convocatório.
O Município de Mauriti/CE, através do Pregoeiro Oficial, toma público que estará realizando
certame licitatório na modalidade Pregão nº 2020.07.28.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a
aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalar e de proteção individual, para atender as
necessidades do controle e enfrentamento do coronavirus (COVID-19), através das diversas
Secretarias do Município de Mauriti/CE. Abertura: 12 de agosto de 2020, a partir das 09h00m.
Início de acolhimento das propostas: 30 de julho de 2020, às 09h00m. Maiores informações e acesso
ao edital e seus anexos nos sítios: licitacoes.tce.ce.gov.br - mauriti.ce.gov.br e/ou bll.org.br.
Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3552-1552.
Mauriti/CE, 28 de julho de 2020

-~
Osvaldo Sabino de Sousa
Pregoeiro Oficial do Município
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Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ 07.655.269/0001-55

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - A VISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2020.07.28.1
Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei nº 8.666/93, e
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade
Pregão Eletrônico nº 2020.07.28.1, cuja abertura está prevista para o dia 12 de agosto de
2020 às 09:00 horas, para o Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos médico
hospitalar e de proteção individual, para atender as necessidades do controle e
enfrentamento do coronavirus (COVID-19), através das diversas Secretarias do Município
de Mauriti/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
Mauriti/CE, 28 de julho de 2020.
Osvaldo Sabino de Sousa
Responsável pela Publicação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
AVISO OE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N• 9/2020 • SMS

PREGÃO N' 2020.07.28.1

O Municipio de Jucás, por meio de sua Comissdode Licitação. torna pUblico,
realizará Hejtação, cujo objeto é contratação de empresa para aquisição de
equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde
(Hospital Municipal de Jucás}, conforme Termo de Referência e anexos, de
Responsabilidade da Secretaria Municipal de Saüde. Abertura: 13 de Agosto de 2020, às
08·00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico:
www.tce.gov.br/licitações e www.bllcomprasorg.br.
que

O Municipio de Mauriti/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna pUblic.o que
estarâ realizando certame licitatório na modalidade Pregão n" 2020.07.28.1, do tipo
eletrônico, tujo objeto é a aquislção de materiais e equipamentos médico hospitalar e de
proteção individual, para atender as necessidades do controle e enfrentamento do
corcnavlrus
(COVI0-19), através das diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE.
Abertura: 12 de agosto de 2020, a partir das 09h00m. Inicio de acolhimento das propostas:
30 de julho de 2020, às 09hOOm. Maiores informações e acesso ao edital e seus anexos nos
srtios: licitacoes tce.ce.gov.br · mauriti.ce.gov.br e/ou bll.org.br. Informações poderão ser
obtida, ainda pelo telefone

Jucás . CE, 28 de Julho de 2020.

(88) 3552-lSS2.

JOSE EDNEV DE OLIVEIRA
Pregoeiro da PMJ

Mauriti/CE, 28 de Julho de 2020.
OSVALDO SABINO OE SOUSA

Pregoeiro

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO B/2020 • SMEJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

O Município de Jucás, por meto de sue Comisslio de Licitação, torna pUblico,
que realizará licitação, cujo objeto é contratação de empresa para aquisição de bens e
prestação de serviços, para "implantação e descnvolvimen10 do Projeto Jucás Crescendo
com o Esporte", conforme Termo de Referênda e anexos, de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Abertura: 12 de Agosto de 2020, às 08:00
horas. Maiores inforrr.ações e entrega de editais no endereço eletrónico:
.-1.tce.gov.br/licitações e WV..'YJ.bllcompras.org.br.
Jucás - CE, 28 de Julho de 2020.
JOS, EDNEV DE OLIVEIRA
Pregoeiro da PMJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMAOA DE PREÇOS N• 2020.07.2B.25.TP.08R

O Município de Milhã, por meio da Comissão Permanente de ücita~ão, torna
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação do tipo menor preço
na rnodaüdade Tomada de Preços n• 2020.07.28.25.TP.OBR,
cujo objeto ê a
contratação de serviços especializados de manutenção corretiva, ampliação e eficiênda
energética do sistema de iluminação pública do Municipio de Milhã, incluindo todos os
custos de materiais, mão de obra, transporte equipamentos. BOI e encargos sociais. com
data de abertura para o dia 13 de agosto de 2020, ás 09:00, na sala da Comissão de
Licitação, situada na Rua Pedra José de Oliveira 1.06, - Centro - Milhã • Estado do Ceará,
maiores lníorrnaçôes pelo telefone (88) 996281534 e nos sites www.tcm.ce.gov.br /
www.miíbã.ce.gov.br.

global

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 22/2020

Milhã-CE, 28 de Julho de 2020.
ANTÔNIA SUZERMf,NA FERREIRA DE SOUZA

A Comissão Permanente de Licitação toma público que estará realizando na
modalidade Pregão Eletrônico N2 022/2020, cvjo objeto é aquisição de fardamentos,
destinados aos Agentes Comunltârios de Saúde e aos Agenles Comunitários de Endemias,
junto a Secretaría de Saúde do Município de lavras da Mangabeira-Ce. Estando aberto o
prazo para cadastramento de propostas atf o dia 11/08/2020, 08hD0m1n, abertura das
propostas no dia 11/08/2020, às 08h30rt'lin e a fase de disputa de lances no dia
11/08/2020
às
llhOOmin,
estando
disponível
pelo
sitio
eletrônico
\VWW.bbmnetlicftacoes.com br e https://lititacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores informações no
Setor de licitações, na Rua Hilda Augusto, n2 196, Centro, Lavras da Mangabeira-CE ou
através do e-mail cpl.lavrasce@gmai! com.
Lavras da Mdngabeira..CE,28 de Julho de 2020.
JOAB BEZERRA OE ALMEIDA

Ptesldente da Comlssão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 2020.07.20.002

Objelo: Contratação da p,estação de serviços técnicos e:pecialiLados para
atividades de Elaboração de Diagnóstico. Fluxos e Protocolos de atendimento
Indivíduos vitimas de violência, jur\to a Secretaria de Assistência Social do
M1J11icipio de Morrinhas/CE, que se realizará no dia 11 de Agosto de 2020 (11/08/2020). ás
09:00hs pelo site www.bbmnetHcitr1coes.com.br. Referido edital poderá ser adquirido a
partir da data desta pubãcação, no horàrio de expediente ao público.
realilação de
a famílias e

Pregoeiro

Morrinhos - CE, 28 de julho de 2020.
FERNANDO FRANÇA SILVEIR.~

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 23/2020

Pregoeiro

A Comissão Permanente de liciração torna público que estará realit.ando na
modalidade Pregão Eletrônico Nº 023/2020, cujo objeto é contratação de empresa para
prestação de serviços de implanta(ão de sistema de software com disponibilização de
equipamentos, manutenção, treinamento de pessoal e manutenção de dados, junto aos
PSF e central de abasteclmento farmacêutico, integrantes da Secretaria de Saúde do
Município de Lavras da Mangabeira-CE. Estando aberto o prazo pôra cadastramento de
propostas atê o dia 11/08/2020, 08h00mln, abertura da> prepostas no dia 11/08/2020, às
08h45min e a fase de disputa de lances no dia 11/08/2020 às 14h00min, estando
disponível
pelo
sitio
eletrónico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
e
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores informações no Setor de Licitações, na Rua Hilda
Augusto, n2 196, Centro, Lavras da Maq~abeira-CE ou através do e-mail
cpl.lavras~@gmall com.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 2020.07.23.001

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aqursrçao
de EPls
(Equipamentos de Proteção Individual), afim de evtter a propagação do Covid-19,
desttoados a atender a Secretaria de Assistência Social do Munidpio de Morrinhes/CE, que
se realizará no dia OS de /.gosto de 2020 (05/08/2020),
às 09:00hs pelo site
WW\\l.bbmnetlicitacoes com br. aerertdc Edital poderá ser adquirido a partir da data desta
publicação, no horârio de expediente ao pUblico.
Morrinhos - CE, 28 de julho de 2020.
FERNANDO FRANÇA SILVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Lavras da ManBabeira-CE, 28 de Julho de 2020.
JOAB BEZERRA OE ALMEIDA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoe.iro

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 7/2020/P.E
AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 21/2020

A Comissão Permanente de Licltaç~o torna público que estará realizando na
modalidade Pregão Eletrônico N2 021/2020, cujo objeto é contratação para prestaçdo de
serviços de testes rápidos frações IGG e IGM para detecção do Cerenavfrus (Covld-19),
desunadcs ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lavras
da Mangabeira-Ce. conforme especificações contidas no Termo de Referência. Estando
aberto o prazo para cadastramento de propostas até o dla 05/08/2020, OBhOOmir',
abertura das propostas no dia 05/08/2020, às 08h15min e a fase de disputa de lances no
dia 05/08/2020
às 09h00min,
estando
disponí\iel pelo
sitio eletrônico
\Y\•J\'J.bbmnetlicitacoes.com.br e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores informações no
Setor de Licitações, na Rua Hllda Augusto, n~ 196, Centro, lavras da Mangabeira-CE ou
através do e-mail cpl,lavrasce@gmail com.

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Mulungu-CE, torna público para
conti.ec,mento dos interess.ados, que encontra-se aberta para cadastrarneotc de propostas
de preços a licitação na Modalidade Pregão Eletrônico que será realizado no dia 12 de
.t.gosto
de
2020,
às
09h00min,
{horário
de
Brasilia)
no
portal:
http://www.bbmnetlicHacoes.corn.br conforme especificado no Edital N2 007/2020/P.E,
com o seguinte objeto: Aquisição de Computadores e Impressoras e Equipamentos de
Informática para atender as necessidades das Oi\/erSiiS Secretarias do Município de
Mulungv - CE. O qual eocontra-se na integra na Sede da Comissão de Pn:gões, tccauzeda
à Rua Cel. Justino Café. NQ 136. Centro. MULUNGU·CE, fone: 0.85-3328.1130, no horârio de
07h30mln às llh30min e também no site: www.tcmce.gov.br/licitacoes.
Mulungu-CE, em 28 de Julho de 2020.
SUU,MITA DA SILVA DE ABREU

Pregoeira

Lavras da Mangabeira-CE, 28 de Julho de 2020.
JOAS BEZERRA DE ALMEIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 8/2020/P.E

Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 20/2020

A Pregoeira da Prefeitura do Munkipio de Mulungu-CE, torna público
para

A
realizando

Comissão
na

Permanente

modalidade

Pregão

de

licitação

torna

público que

Eletrónico N2 020/2020,

cujo

estará

objeto

é

conhecimento

cadastramento

dos

de propostas

interessados,
de preços

que

encontra-se

a licitação na

aberta

Modalidade

para
Pregão

Eletrônico que será realizado no dia 12 de Agosto de 2020, às 13ti30mln,

aquisição de veículos O (zero) km, destinados ao atendimento das necessidades

(horário de Brasília} no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.coni.br

da Secretaria

especificado no Edital N2 008/2020/P.E, com o seguinte objeto: Aquisição de

Municipal de Saúde de Lavras da Mangabeira-Ce,

conforme

especificações contidas no Termo de Reíerencia. Estando aberto o prazo para
cadastramento

de propostas

até o dia 11/08/2020,

propostas no dia 11/08/2020,
dia

11/08/2020

às

08h00min, abertura

das

às 08h1Smin e a fase de disputa de lances no

09h00min,

estando

disponível

pelo

stuo

efetrônlco

https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.
Maiores
www.bbmrietlicitacoes.com.br
informações no Setor de Licitações, na Rua Hilda Augus-to, ng 196, centro,
Lavras da Mangabeira-CE ou através do e-mail cpl lavrasce@gmail.com.
Lavras

da

Mangabeira-CE,

Veículos Plck·UP tx4, da Emenda Parlamentar

NV 11401.58~000/1140-01,

e

Veiculo de Passeio 5 lugares, para atender as necessidades da Unidade Básica
de Saüde Waldemar de Alcantara - Sede do Municipio de Mulungu-CE. O qual
encontra-se
Justino Café,

na íntegra na Sede da Comissão de Pregões, localizada à Rua Cel.
N!i!

136, Centro, MULUNGU·CE, fone: 0.85-3328.1130, no horário

de 07h30min às 11h30min e também no site: wv,.,w.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
Mulungu-CE,

28 de Julho de 2020.

SULAMITA

JOAB BEZERRA OE ALMEIDA

em

28 de Julho

de

2020.

DA SILVA DE ABREU

Pregoeira

Pregoeiro
t.S!t cotumcrito :,otk M!r :.-r,fiudo nc, ,/\dl:"tV elt,rOf',co
httpJ,'ww.,,o.!n il~b•/1:."!l't!mod~, h1ml, cek: <óctiac. C\!ol0~070ü719C10l3i

conforme

O.Xu~"lc

u\.lr-~êo :llp;1t1!mcnrf :t1~forml' MP"' l.JOO 1 d: l~/l)i/'/f'IOl,
lnfrae.stn.,tun: de Chaw, PvbllU:1 B•u;Jf'lti • 1Ci'·Srnl1.
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ANO XII Nºl63

1

FORTALEZA, 29 DE JULHO DE

Estado do Ceara - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISV ALE - Extrato de Publicação do Terceiro Aditivo ao ~~(;'Ri\\~
nº 006/2018 de Supressão de 5% ( cinco por cento) no valor do contrato nº 2018.70.59. Contratante: Consórcio Público de Saúde Interfederativ~
Vale do Curu - CISVALE Objeto: Contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais, com disponibilizaçãode equipamentos, insumos
(exceto papel) e assistência técnica, para atender as necessidades do Consórcio Público de Saúde Tnterfederativodo Vale do Curu - CISVALE. Contados
a partir de 09 de Maio de 2020 ate 09 de Maio de 2021. Valor Suprimido: O presente termo aditivo suprimiu o valor contratual com a importância de R$
19.999,20(dezenove mil, novecentose noventa e nove reais e noventa e vinte centavos), passo a vigorar o valor global de R$ 379.999,20(Trezentos e setenta
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), para o período de 09 de Maio de 2020 a 09 de Maio de 2021. Empresa Contratada: AM
Serviços e Locação de Equipamentosde InformáticaEIRELI. Fernando Henrique Goersch Bastos, Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde
Interfederativo do Vale Curu - CISVALE. Caucaia/CE, 08 de Maio de 2020.

*** *** ***

Estado do Ceará- Consórcio Público de Saúde lnterfederativo do Vale do Curu - CISVALE - Extrato de Publicação do Segundo Termo de Aditivo
ao Contrato nº 2018.70.59. Provenientedo Pregão Presencial 006/2018 Contratante: Consórcio Público de Saúde Interfederativodo Vale Curu - CISVALE
Objeto: Contratação de empresa para locação de impressorasmultifuncionais,com disponibilização de equipamentos,insumos (exceto papel) e assistência
técnica, para atender as necessidadesdo ConsórcioPúblico de Saúde Interfederativo do Vale do Curu -CJSVALE. Vigência: por 12 (doze) meses, contados
a partir de 09 de Maio de 2020 a 09 de Maio de 2021. Empresa Contratada: AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática EIRELL Valor R$
399.999,60 (trezentos e noventa e nove mil novecentose noventa e nove reais e sessenta centavos). Francisco Eudes Ferreira Bringel, Diretor Executivo
do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu - CISV ALE. Caucaia/CE, 08 de Maio de 2020.

*** *** •••
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim -Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2020.07.01.002.A CPL da Prefeitura Municipal de
Camocim/CE, toma público para conhecimentodos interessados,que no próximo dia 14 de Agosto de 2020, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada
à Praça Severiano Morei, Centro, Camocim/CE,estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por lote, tombada sob
o N.02020.07.01.002, com fins a Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação de estradas vicinais em diversas
localidades do Município de Camocim/Ce.Informaçõesna Sede da CPL, localizada à Praça Severiano Morei, Centro, Camocim/CE,no horário de 08:00 às
12:00h. Camocirn/CE, 28 de Julho de 2020. Francisca Maurineide Carvalho de Araújo - Presidente da CPL.

*** *** •••
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - A VISO DE ERRA TA AO EDTTAL - CREDENCIAMENTO Nº 002/2020/
PAA- O Prefeito Municipal de Cariré, no uso de suas atribuições, toma público a 1• ERRATA O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020/
PAA, Credenciamento de agricultores familiares locais para participação no Programa de Aquisição de Alimentos - compra com doação simultânea. A
Errata na integra estará disponível nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público de 08h às 12h e pelo Site: www carire ce.gov.
fil. Informações pelo Fone: (88) 3646 1212 ou na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento.Cariré-CE, 28 de Julho de 2020. Elmo Roberto
Belchior Aguiar - Prefeito Municipal de Cariré.

*** *** •••
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia -Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2020.07.27.002.A Comissão de Pregão da Prefeitura
Municipal de Caucaia, localizada na Av. Coronel Correia, 1073, Parque Soledade, toma público o Edital de Pregão Presencial Nº 2020.07.27.002, cujo
objeto é registro de preços para futurase eventuais aquisiçõesde refeições, tipo quentinhas para suprir as necessidadesda Secretariade Patrimônio, Serviços
Públicos e Transporte do Município de Caucaia/Ce. O referido Edital estará à disposição dos interessados e poderá ser adquirido no endereço acima ou
através do site do TCE https://licitacoes.tce.ce.gov.br/,a partir da data desta publicação, durante o expediente ao público, das 8h às 14h. A sessão pública se
realizará no dia 1 O de agosto de 2020, às 09h00. Caucaia/CE, 28 de julho de 2020. Thaísa Maria Silva - Pregoeira.

*** *** ***

COTECE S.A. - CNPJ/MFN° 06.054.647/0001-82- NIRE 23300013395 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam os Srs. Acionistas
da COTECE S.A. convocados a comparecerà assembleiageral ordinária a realizar-se no dia 06/08/2020, às l 0:00 horas, na sede social, à Av. Maria Hosana
Matos Lima, nº 200, Distrito Industrial- Maracanaú, Ceará, CEP 61939-130, a fim de deliberar acerca de: 1) contas dos administradores,exame e aprovação
do balanço patrimonial e demais demonstrações financeirasrelativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) destinação do resultado
do exercício; 3) remuneração dos administradores.Maracanaú, 27 de julho de 2020. (a) Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho, Presidente do Conselho
de Administração.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ- PREFElTURA MUNICIPAL DE IPU -A VISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0022020TPESP - O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipu toma público que no dia 17 de Agosto de 2020, às 09h, na sala da Comissão de Licitação,
localizada à Praça Abílio Martins, S/Nº, Centro, lpu-CE, receberá propostas para a Contratação de empresa para executar a Revitalização da Area do
Entorno do Ginásio e do Estádio na Sede do Município de Ipu-CE. Modalidade: Tomada de Preços. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão
de Licitação no endereço já citado, e sua cópia poderá ser cedida a partir da publicação deste Aviso, no horário das 08h às l lh30min. Ipu-CE, 28 de Julho
de 2020. Bruno Emanuel Fernandes - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE lPU - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORIIBNCIA PÚBLICA N" 0222020CPINFRA
- O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de lpu toma público que no dia 31 de Agosto de 2020, às 09h, na sala da Comissão de
Licitação, localizada à Praça Abílio Martins, S/Nº, Centro, Ipu-CE, receberá propostas para a Contratação de empresa para executar a Construção de
Centro Administrativo no Município de Ipu-CE. Modalidade: ConcorrênciaPública. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no
endereçojá citado, e sua cópia poderá ser cedida a partir da publicação deste Aviso, no horário das 08h às l lh30min. lpu-CE, 28 de Julho de 2020. Bruno
Emanuel Fernandes- Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Jucás -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 008/2020- SMEJ. O Município de Jucás, por meio de
sua Comissão de Licitação, toma público, que realizará licitação, cujo objeto é contratação de empresa para aquisição de bens e prestação de serviços, para
"implantação e desenvolvimentodo Projeto Jucás Crescendo com o Esporte", conforme Termo de Referência e anexos, de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Esporte e Juventude. Abertura: 12 de Agosto de 2020, às 08:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.
tce.gov.br/licitaçõese www.bllcompras.org.br.Paço da Prefeitura Municipal de Jucás - CE, em 28 de Julho de 2020. Jose Edney de Oliveira.- Pregoeiro da PMJ.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação. O Município de Mauriti/CE, através do Pregoeiro Oficial, toma público que
estará realizando certame licitatóriona modalidadePregão nº 2020.07.28.l , do tipo eletrônico, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos médico
hospitalar e de proteção individual, para atender as necessidadesdo controle e enfrentamento do coronavirus (COVID-19),através das diversas Secretarias
do Município de Mauriti/CE. Abertura: 12 de agosto de 2020, a partir das 09h00m. Início de acolhimento das propostas: 30 de julho de 2020, às 09h00m.
Maiores informações e acesso ao edital e seus anexos nos sítios: licitacoes.tce.ce.gov.br- mauriti.ce.gov.bre/ou bll.org.br. Informaçõespoderão ser obtidas
ainda pelo telefone (88) 3552-1552. Mauriti/CE, 28 de julho de 2020. Osvaldo Sabino de Sousa - Pregoeiro Oficial.

*** *** •••

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 05.002/2018-TP-A Secretaria de Obras do Município de MonsenhorTabosa, toma público o Extrato do SétimoAditivo Contratual resultante
da Tomada de Preços Nº 05.002/2018-TP.UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Obras; OBJETO: Pavimentação em Pedra Tosca e Meio fio
em diversas ruas da Sede do Município de MonsenhorTabosa; ALTERAÇÃO CONTRATUAL: Fica retificado código do item relativo a planilha oficial
utilizada constante do item 2.1 da planilha contratada e orçamento básico. Consta anteriormente o código C2873, sendo após este ato, alterado para C2872.
A presente alteração de elemento técnico do projeto, tem com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea "a" e parágrafo primeiro da Lei Federal nº 8.666/93.
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Prefeitura Municipal de Mauriti
AV. BAuriti Grande, 55 - Centro - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
CNPJ: 07.655.269/0001-55 - Tel: (88) 3552-1552 - Site: www.mauriti.ce.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
SITUAÇÃO

NÚMERO 2020.07.28.1/2020
MODALIDADE
TIPO

ABERTA
12/08/2020

PREGÃO

DATA DA ABERTURA

MENOR PREÇO

HORA DA ABERTURA 09:00

LOCAL DA LICITAÇÃO
Site da BLL
www.bll.org.br

OBJETO DA LICITAÇÃO
Aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalar e de proteção individual, para atender as
necessidades do controle e enfrentamento do coronavirus (COVID-19), através das diversas Secretarias do
Município de Mauriti/CE.
Data da publicação do(a) aviso de licitação: 29/07/2020

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO
Certifico para devidos fins e direitos de prova que o(a) aviso de licitação do(a)
2020.07.28.1/2020 está publicado(a) no seguinte endereço eletrônico abaixo:

PREGÃO -

www.mauriti.ce.gov.br/licitacaolista.php?id=146.
Mauriti/Ce, 29 de Julho de 2020.

USA
Pregoeiro/Presidente da comissão

Prefeitura Municipal de Mauriti
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