Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ 07.655.269/0001-55

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 2019.05.13.1

Avenida Buriti Grande nº 55 - Serrinha - Mauriti/CE - CEP: 63.210-000

Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ 07.655.269/0001-55

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade - Concorrência

Tipo - Maior Lance ou Oferta

Edital Nº 2019.05.13.1
Objeto da Licitação: Contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada, através de
permissão onerosa de uso, para operar os serviços e gerenciamento de créditos provenientes
da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Mauriti/CE, com
exclusividade, sem ônus para a contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme
especificações constantes no Edital Convocatório.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti comunica
aos interessados que no dia 14 de junho de 2019 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão
Permanente de Licitação, localizada na Avenida Buriti Grande nº 55, Serrinha, Mauriti - CE, estará
recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento
Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti, no endereço acima
mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas
ou através do endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas
através do Fone (88) 3552-1552.
Mauriti/CE, 13 de maio de 2019.
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ciano P reira Luciano
Presidente da Comissão de Licitação

Avenida Buriti Grande nº 55 - Serrinha - Mauriti/CE - CEP: 63.210-000

Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ 07.655.269/0001-55

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - A VISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 2019.05.13.1

->.

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 A VISO DE LICITAÇÃO na modalidade
Concorrência nº 2019.05.13.1, cuja abertura está prevista para o dia 14 de junho de 2019 às
09:00 horas, para o OBJETO: Contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada,
através de permissão onerosa de uso, para operar os serviços e gerenciamento de créditos
provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de
Mauriti/CE, com exclusividade, sem ônus para a contratante, pelo prazo de 60 (sessenta)
meses, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
Mauriti/CE, 13 de maio de 2019~.
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iano P reira Lucia o
Responsável pela Publicação

Avenida Buriti Grande nº 55 - Serrinha - Mauriti/CE - CEP: 63.210-000

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 1 ANO XI Nº089 I FORTALEZA, 14 DE MAIO DE 2019
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus - Aviso de Adiamento. A Comissão de Pregão, localizada na Rua Guarany, nº 60
Centro, toma público aos interessados o Adiamento da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2019.04.16.01-PERP, publicada no~do Estado do Ceará (DOE}, e no Jornal O Povo, no dia 06/05/2019. Que tem como objeto o Registro de Preços visando a futura e eventual coo
empresa para o fornecimento de refeições prontas e lanches, para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Pacaju
nova data de início de Cadastramento da Proposta: 14/05/2019 a partir das 09:00 hs, encerramento do Cadastramento da Proposta: 28/05/2019 às 09:00 hs,
e a Abertura das Propostas/Início da Sessão: 28/05/2019 às 09:00 horas. O referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta
publicação, no horário de expediente ao público de 08:00 às 12:00 hs, no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM: www.bbmnct.com.br, e no site do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE, através do Portal de Licitações dos Municípios: http://mw1icipios.tce.ce.g0v.br/1icitacoes. Informações: fone
(085)3348-1077. À Pregoeira.

·

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus - Aviso de Licítaçâo. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, toma público, aos
interessados, que no dia 30 de maio de 2019, às 09:00hs, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2019.05.06.01-PERP, critério de julgamento
menor preço por lote, com fins ao registro de preços visando futura e eventual contratação dos serviços de locação de veículos automotores trator, parrol,
retroescavadeira, caminhão basculante, caminhão cisterna, micro ônibus, ônibus e pick-up, para atender as necessidades das diversas Secretarias do
Município de Pacajus/CE, conforme especificações do edital e anexos, disponível na Sede da Comissão, Rua Guarany, nº 600, Altos, Centro, no site do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE, Portal de Licitações dos Municípios: http:/lmunicipios.tce.ce.gov.br/licitacoes,
e no site da Bolsa Brasileira de
Mercadorias:www.bbmnet.com.br.
Informações: fone (085) 3348-1077, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h. A Pregoeira.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chava! - Aviso de Licitação -Tomada de Preços Nº 06.003/2019 - TP. O Presidente da CPL de Chaval/
CE toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 30 de maio de 2019 às 09b00min, na Sede da Comissão localizada na Rua
Ten. Manoel Olímpio, S/N, Centro, Chava! - CE, estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo Objeto é a contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de poda, capina e roço das ruas da sede, distritos e estradas vicinais e execução dos serviços de recomposição de
pavimentação de diversas ruas do Município de Chaval/CE, conforme especificações do Anexo I deste Edital, o qual encontra-se disponível no endereço
acima, no horário de 07h30min às l 3h30min. Chaval - CE, 13 de maio de 2019. Francisco Júnior Pereira Araujo - Presidente da CPL.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - O Município de lrapipoca, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
vem TORNAR PÜBLICO e NOTIFICAR a empresa CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA- ME, inscrita no CNPJ nº l 1.324.661/0001-99, já qualificada
no contrato administrativo nº 19.08.0 !IPE, conforme parecer jurídico e decisão fundamentada nos autos do PAL nº O 12/2019, que assim decidiu: a) Rescisão
unilateral do contrato administrativo nº 19.08.01/PE; e b) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal de Itapipoca,
suas autarquias e demais órgãos descentralizados, pelo prazo de 02 (dois) anos. Assim, fica a empresa NOTIFICADA para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
querendo, apresentar RECURSO. ltapipoca/CE, 14 de maio de 2019. José Everardo Barroso - Secretário Municipal de Infraestrutura.

*** *** ***
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI - AVISO DE UCITAÇÃO - O Pregoeiro, toma público aos interessados a
abertura do Pregão Eletrônico N° O 13/~019-PE. Objeto: Aquisição de bens de consumo que compõem o kit bebê, para atendimento às gestantes atendidas
pelo CRAS do Município de Paramoti-CE, a ocorrer no site www.bbmnet.com.br, com início do Acolhimento das Propostas: 14/05/2019, às 13h00, fim
do Acolhimento das Propostas: 24/05/2019, às 08h00; Data de Abertura das Propostas: 24/05/2019, às 08h10; Início da Sessão de Disputa de Preços:
24/05/2019, às 09h30, horário de Brasília. O edital se encontra na íntegra na sede da Comissão de Licitação, nos sites: http://municipiostce.ce.gov.br/
licitacoes;www.bbmnet.com.br;http://www.paramoti.eegov.br/licitacao.php.
Paramoti-CE, 13 de Maio de 2019. Rafael Santos Dantas - Pregoeiro.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI -AVISO DE LICITAÇÃO - A Presidente da CPL de Paramori toma público
para conhecimento dos interessados, que no dia 29 de Maio de 2019, às 10:00h (horário local}, na sede da Prefeitura, loc. na Rua 04, s/n, Prefeito Araci
Santos, estará realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO sob o nº 2019051301-TP. Objeto: Contratação de empresa para realização de
serviços de ampliação da unidade de atendimento do cadastro único do bolsa família do Município de Paramoti, Edital disponível na sala da Comissão, Site
do Tribunal de Contas do Estado - TCE, Site do Município. Maiores informações pelo Fone: (85)3320.1289. Paramoti-CE, 13 de Maio de 2019. Kelvia
Maria Pinto Santiago - Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Cenrá- Prefeitura Municipal de Ibiapina-Aviso de Leilão Nº 001/2019. A Prefeitura Municipal de Ibiapina, toma público para conhecimento
dos interessados, que fará realizar leilão de bens móveis considerados inservíveis para uso do Município tais como: tratores, micro-ônibus, caminhão,
caminhonetes, automóveis e motocicletas, através do Leiloeiro Público Oficial do Estado do Ceará, Sr. Eduardo Sydney Bezerra de Girão, JUCEC 027, que
realizará no dia 30 de Maio de 2019 às 14:00h, no Centro Administrativo, Rua Deputado Fernando Melo, s/n - [biapina/CE. Os interessados poderão adquirir
o Edital e maiores Informações: fone: (85) 99626.2640, e-mail: sydneyleiloes@gmail.com,
ou na Prefeitura de Ibiapina/CE, na Rua Deputado Fernando
Melo, s/n. Ibiapina/CE, 13 de Maio de 2019.

*** *** ***
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~stado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Concorrência nº 2019.05.13.1. A CPL torna público que estará realizando Y~
Licitação na modalidade Concorrência nº 2019.05.13.1, cujo objeto é a contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada, através de permiss~ã
onerosa de uso, para operar os serviços e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal
de Mauriti/CE, com exclusividade, sem ônus para a contratante, pelo prazo de 60 (sessenta} meses. Abertura: 14 de junho de 2019 às 09:00 (nove) horas.
Maiores informações na sede da CPL, sito na Avenida Burili Grande, 55, Serrinha, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Mauriti/CE, 13 de maio de 201 .
Otaciano Pereira Luciano - Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Groairas-Aviso de Licitação. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Groairas, localizada na Rua
Vereador Marcolino Olavo, 770, Bairro Centro, torna público o Edital de Pregão Presencial N° 1405.01/2019- cujo objeto é a contratação de empresa para
prestação de serviços de ultrassonografia(s), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Groaíras/Ce, conforme o Termo
de Referência, que realizar-se-á no dia 27.05.2019, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao
público, das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00h às 16:30 horas ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/1icitacoes.
Groairas-Ce, 14 de Maio de 2019. Weslley
Rodrigues Feijão - Pregoeiro Oficial.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Groaíras - Errata do Aviso de Julgamento dos Documentos de Habilitação - Edital de Tomada de Preços
Nº 2502.01/2019. Na Publicação do dia 13/05/2019, onde se lê: ficando desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso
não haja recursos, para o dia 03 de Maio de 2019, às 09:00 horas. Leia-se: ficando desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de
Preços", caso não haja recursos, para o dia 21 de Maio de 20 l 9, às 09:00 horas. Maiores informações poderão ser adquiridas junto a CPL do Município, ou
através do portal de licitações do TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará ou no link: http://www.tcm.ce.gov.br/1icitacoes. Groaíras/CE, 14 de Maio
de 2019. A Comissão.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-AVTSO DE UCITAÇÃO-TOMADA
DE PREÇOS Nº
03.001/2019-TP -A Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa-CE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, toma público que às 09h do
dia 30 de Maio de 2019, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa-CE, localizada na Praça 07 de Setembro, Nº 15,
Centro, Monsenhor Tabosa-CE, realizar-se-á Sessão Pública, para realização de Licitação, cujo Objeto é a Reforma do prédio da Prefeitura Municipal de
Monsenhor Tabosa-CE, conforme o Termo de Referência Anexo Ido Edital. O Edital poderá ser obtido junto a Comissão de Licitação no horário de 08h
às l2h. Monsenhor Tabosa-CE, 13 de Maio de 2019. Tiago de Araújo Lima - Presidente da CPL.
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