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SÉRIE 3

1

ANO XI NºI24

1

FORTALEZA,

04 DE JULHO DE 2019

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Corcaú - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N" 009/2019 - PMC. O Município de Corcaú, através de
sua Comissão Permanente de Licitação toma público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade- Pregão Presencial N' 009•2019
- PMC. sessão pública marcada para o dia 17 de Julho de 2019. às 14:00h. cujo objeto é o Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de peças
autcrnorivas e prestação de serviços mecânicos. destinados a atender a frota de veículos do Município de Coreaú, conforme especificações. O referido Edital
podem ser adquirido no Sire htll):/lmunieipios.tce.,·e.gov.br/licitacoes/ conforme IN-04/~015 e nasalo da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Dom
José, 55. Centro, Coreaú/Cfi. horário de S:00 às 12:ílOh.04 de Julho de 2019. Custódio Azevedo Pessoa Neto - Pregoeiro Oficinl.

*** •.•.• ***
Estudo do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico/Registro de Preços N" 3:l.2019.06.25.0002. A Prefeitura
Municipal de Eusébio, por sua Pregoeira Oficial, toma público que será re •• Iizada Licitação na modalidade Pregão EtetrônicoRcgistrode Preços para futura
e cvciuual aquisiçüo de rncdicamcntos. destinados a Secretaria de Saúde du Município. com o inicio de acolhimento das propostas dia 05 de julho de '.!OI 9.
abertura das propostas dia 17 de julho de 2019. às 09:001,()ras de Brasília. início da sessão de disputa de preços dia 17 de julho de 20i 9. ás 10:C,it horas
de Brasília. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.licitacoes-c.com br e www.rce.cc.gov.br. a partir da data desta publicação. Mais
informações através do e-mail: licitaeao@~uscbio.ee gov.com. Eusébio-CE, 03 ele julho de 2019. A Pregoeira.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Governo Municipal. A Prefeitura Municipal de Boa Viagem. por meio de seu Pregoeiro,
torna público ao, interessados n abertura do Pregão Eletrônico N° 1019.06.21.1-PE, cujo objeto é o registro de Preços para futuras e eventuais aquisiçõ~s de
material de expediente destinado às Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Boa Viagem-CE. Início do recebimento das propostas: 05 de julho
ele 2019 às 09h00min; Fim dos recebimentos das propostas: 17 de julho de 2019 às 09h00min: Inicio da Disputa: 18 de julho de 2019, às 09h00min. Todos
os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido no site: www.bll.org.br. Boa Viagem-CE, 03 de julho de 2019.
Antônio Raimundo Alexandre dos Santos - Prefociro.

*** *** ***

Estudo do Ceará - Prcfciturn Municipal de Tlanguá - Adendo Modificndor. A Secretaria de Cultura de Tianguá vem informar que no Termo de
Referência do Edital do Pregão Presencial Nº 06.17.01!201 \l - SECULT. com o seguinte objeto: prestação de serviços de produção e realização de eventos
da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Tianguá -CE. foi feiro um 1• Adendo modificador no Termo de Referência do Edital em tela, fica adiada
de 09 de julho de 2019, às 09h00min, para às 09h00min do dia 16 de julho de 2019 - para mais informações na Sede da Comissâo Permaneure de Licitação
localizada il Avenida M()i1.!-, Moita, Nº 785 - Centro. Tianguá -Ceará, 03 de julho de 2019. Priscila Cardoso Queiroz- Pregoeira Oficial do Município
de Tianguá.

*** ••• ***
,
/

Estndo do Ceará- Prefeitura Municipal de Mnuriti -Aviso de Anulação - Concorrência n" 2019.02.08.1. A CPL da Prefeitura Municipal de Mauriti/
CE. no uso de suas atribuições legais. torna público, que a licitação na modalidade Concorrência nº '.!O 19.02.08.1. cujo objeto é a contrataçâo de serviços a
serem prestados na varrição. capinaçâo, poda de árvores, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e urbanos da Sede e dos Distritos do Município
de Mauriti!CE, fica Anulada com fulcro no art. 49 da Lei Federal nº 8 666193. Maiores informações na sede da CPL, sito na Avenida Buriti Grande, 55,
Serrinha. no horário das 8h às 12h. Mauriti/CE, 03 de julho de 2019. Otaciano Pereira Luciano - Presidente da CPL.

*** ••• ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Re,·ognção de Licitação. A Prefeitura Municipal de Amontada comunica aos
interessados que o Pregão Eletrônico rr' 019/2019.09, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais
"qui<i1·i'>es de material de expediente e limpeza destinado a manutenção das atividades das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Amontada. A
presente Revogação fundamenta-se no art. 49, caput. da Lei n" ~ 666/9.i. Após decorrido o prazo de 5 dias úteis assegurar o contraditório e ampla defesa,
a ser contado a partir do I" dia útil após essa publicação, conforme determina o art. 49, § 3°, combiuado com o ArL 109. inc. 1, alínea e. ambos da Lei de
Liciiaçôcs. Maiores i11f"rm<1çocs Av. Gal. Alípio dos Santos. nº 1343 Cc111ro. Amontada/CE, 03 de julho de 2019. Elinaldo Outra- Pregoeiro.
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*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aracclaba -Tomuda de Preços Nº 002/2019-TP INFRA- Resultado da Licitação. A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Aracoiaba toma público, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o Resultado da Licitação referente :'t Tomada de
Preços N' 00~ 2019-TP INFRA, cujo objeto é a contratação de empresa para os serviços de roço. em diversas estradas vicinais do Município de Aracoiaba.
conforme projeto elaborado junto a Secretaria de Infraestrutura. conforme projeto executivo em anexo. Empresa Vencedora: Altiz Consuuções e Serviços
LTDA ME apresentando o menor valor global de RS 47.200,90 (Quarenta e Sele Mil, Duzentos Reais e Noventa Centavos). É o Resultndo. Aracoiaba, 03
de julho de 2019. Annilson Lima de Sousa=- Presidente da Comissão de Licitação.

••• *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Cascavel -Aviso ele Licitação. A Pregoeira da Câmara Municipal de Cascavel, toma público que se encontra
à disposição do; interessados. u Edital de Pregão Presencial n" 201 ':l.06.'.!4.0l. cujo objeto é a comraraçãu de prestação de serviços de licenciamento de
software, para a Câmara Municipal de Cascavel/Cê, à realizar-se no dia 17 de julho de 1019. às !Oh:OOmin.na Av. Prefeito Vitoriano Antunes, n" 2459. O
Edital podera ser adquirido no endereço acima citado, no horário de 8h00 às 12h00min. Cascavel (CE), 02 de julho de 2019. Francisca Silva Rodrigues
- Pregoeira

*** ••• ***
Estudo do Ceará - Município de Canmdê -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 040i2019-PE-SRP. A Pregoeira de Canindé-CE, toma público
para ,nnhceimentv dos interessado, a abertura do Pregão Eletrônico N" 040i2019-PE-SRP. cujo objeto é a seleção de melhor proposta para o Registro de
Preços \ isnndo futuras e eventuais contratações para aquisição de hidrômetros. para atender as demandas de interesse do Serviço Autônomo de Agua e
Esgoto - SAAE do Município de Canindé/Cfi. Inicio do Cadastramento das Propostas: 05 de Julho de 2019. às 09h; Data ele Abertura das Propostas: 17 de
julho de 2019. às OQh: Inicio da Sessão de Disputa de Preços: 17 de julho de 1019. às I Oh. Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edit •• 1
ornpleto poderá ser adquirido no site: www.bllcornpras.org.br. Claudinna de Freitas Alves. A Pregoeira.

*** *** •••
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiar a - Aviso de Julgamento Final -Tomada de Preços 11' 2019.06.14.2. O Presidente da CPL da
Prefeitura Municipal de Abalara, roma público, que concluiu o julgamento das fases de habilitação e de proposta de Preços referente ao Certame Liciuuôrio,
na modalidade Tomada de Preços nº 2019.06.14.2, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - MARX~ Construções E!RELI. por cumprimento integral às
exigências cditalicias. Empresa Vencedora= MARX2 Construções EIRELE. por apresentar preço, compatíveis com do orçamento da Prefeitura. Informações:
Sala da CPL. fone (8S)9Sl36-6099. Al>aiara/CE, 03 de Julho ele 2019. Raul Dantas Gomes da Silva - Presidente da Comissão Permanente de
Licitação - CPL.

••• *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura
realizar Licitação na modalidade

Municipal ele Irauçuba - Aviso de Licitaçiio. A Prefeitura Municipal de Irauçuba comunica aos interessado; que fará
Pregão Presencial de Nº. 20 l 9.06.13.0 ! . do tipo Menor Preço (Por [1cm) para a contratação de Profissionais Diversos para

prestar scrx iços junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de lrauçuba/C e. com abertura para o dia 19 de julho de 2019. às 09h00min,
na sala da CCL,.- Sede da Prefeitura Municipal de lrauçuba. à Av. Paulo Bastcv, Nº. l.370, Centro. lrauçuba/Ce, 03 de julho de 2019. Informações:
88;363S. l l 33. Angcla Maria Ooroteu Rodrigues - Pregoeira.

**· •. '* ••*
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Governo Municipal. O Mnnicipio de Boa Viagem-CE, por meio de seu Pregoeiro, torna
púhlico que no dia 09107.2019, às 09h00, realinrá sevsâo pública para COI\\ ocação dos licitantes remanescentes dos itens 04. 05 e 07 do Pregão Presencial N''
~O 19.05.06.1-PP. cujo objeto o registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de refeições prontas, junto às Unidades Administrativas da Prefeitura
Municipal de Boa Viagem-CE. A referida convocação se deve ao falo de os vencedores dos itens 04. 05 e 07 não terem atendido o prazo para regularização
fiscal. em virtude Jos bencflcios concedidos às Micro e Pequenas empresas, à luz da LC 1231'.!006.Boa Viagem-CE, 03/07/2019. Antônio Raimundo
Alexandre dos Santos - Pregoeiro.
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