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

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - DESERTA
Concorrência

nº 2019.05.13.1

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

-~
0oE~
~·
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO XI Nºl 14 1 FORTALEZA, 18 DE JUNHO DE 2019 (

;1sr '-'

-~
\

'

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2019.06.13.003. A CPL da Prefeirur ~nic,g
de
Camocim/CE, toma público para conhecimento dos inceressados, que no próximo dia 01 de Julho de 2019, às 09b00min, na Sede da Prefei
, lo i ~da. _ ~.
à Praça Severiano Morei, Centro, Camocim/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, to
~
o N.º 2019.06.13.003, com fins ao objeto: contratação de pessoa fisica para a prestação de serviços profissionais contábeis para 63 Associações,
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Municlpio de Camocim-CE. Informações na Sede da CPL, localizada à Praça Severiano Morei,
Centro, Camocim/Cfí, no horário de 08:00h às 12:00h. Camocim/CE, 17 de Junho de 2019. Fca Maurineide Carv. de Araújo - Pregoeira.
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*** *** ***

Estado do Ceará- Município de Canindé-Aviso de Credenciamento - Credenciamento N°. 002/2019-CD. A Presidente da Comissão de Licitação de
Canindé/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no período de 19 de Junho de 2019 à 19 de Julho de 2019 estará aberto o credenciamento,
cujo objeto é o credenciamento de empresa para contratação de serviços especializados em exames laboratoriais, possibilitando um atendimento médico
específico aos usuários da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Canindé/CE, conforme Projeto
Básico e demais anexos, conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, o qual encontra-se disponível no
endereço acima, no horário de 07h30min às l 7h00min. Lia Vieira Martins - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim -Aviso de Julgamento Final -Tomada de Preços nº 2019.05.28.1. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim/Clí, torna público, que concluiu o julgamento final referente ao Certame Licita tório, na modalidade Tomada de
Preços nº 2019.05.28.1, sendo o seguinte: A empresa Maria Cristina Silva Linard Eireli fora declarada vencedora por apresentar preços compatíveis com
o orçamento básico e com os praticados no mercado sendo esses mais vantajosos para a Administração. Maiores informações, na Sala de Licitações, sito
na Rua Leonel Alencar, nº 347, Centro no horário de 08:00h às 12:00h. Esclarecimentos: fone (88)3555-1772. Jardim/CE, 17 de Junho de 2019·. Alberto
Pinheiro Torres Neto - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim -Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2019.06.13.002. A CPL da Prefeitura Municipal de
Camocim/CE, roma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 09 de Julho de 2019, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada
à Praça Severiano Morei, Centro, Camocirn/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço por Empreitada Global,
tombada sob o N.º 2019.06.13.002, com fins ao objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de construção de bueiros na Zona Rural do
Município de Camocirn/CE. Informações na Sede da CPL, localizada à Praça Severiano Morei, Centro, Carnocirn/Cê, no horário de 08:00h às 12:00h.
Camocim/CE, 17 de Junho de 2019. Fca Maurineide Carv. de Araújo - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação Deserta - Concorrência nº 2019.05.13.1. A CPL da Prefeitura Municipal
de Mauriti/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público que o certame licitat6rio na modalidade Concorrência nº 2019.05.13.1, cujo objeto é
a 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 õnus para a contratante, pelo
prazo de 60 (sessenta) meses, resultou Deserta, por não acudirem interessados. Maiores informações na sede da CPL, sito na Avenida Buriti Grande, 55,
Serrinha, no horário das 8h ás 12h. MauritUCE, 14 de junho de 2019. Ofaciano Pereira Luciano - Presidente da CPL.
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*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim -Aviso de Licitação -Tomada de Preços nº 2019.06.17.2. Realizará a licitação cujo objeto é a
contratação dos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria cm Gestão de Políticas Públicas cm Educação para melhoria da Educação
Básica, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jardim/CE. Abertura: 04 de Julho de 2019 às 09:00h. Maiores informações e entrega de editais, na sede
da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, nº 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações poderão
ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555-1772. Jardim/CE, 17 de Junho de 2019. Alberto Pinheiro Torres Neto - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de lpaporanga -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 07/19/PE-SE. O Pregoeiro da Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ipaporanga, comunica aos interessados que realizará, no dia 02/07/2019 às 09h00min, através do site "www.bllcompras.org.br",
o Pregão Eletrõnico nº 07/19/PE-SE, para a contratação de serviços de transporte escolar para atender os alunos da Rede Pública de Ensino do Município de
lpaporanga, conforme condições contidas no Anexo Ido Edital. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites www.bllcompras.org.
br; www.tce.ce.gov.br e www.ipaporanga.ce.gov.br. lpaporanga, 17 de junho de 2019. Estefânio Lopes Neto - Pregoeiro.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2019.06.17.1. A CPL, torna público, que estará
realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2019.06.17.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de
construção de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades na Sede do Município de Mau ri ti/CE. Abertura: 04 de julho de 2019
às 9h. Maiores informações na sede da CPL, sito na Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha, no horário das 8h às 12h. Mauriti/CE, 17 de junho de 2019.
Otaciano Pereira Luciano - Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ocara - Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preço nº. 003/19-TP-DIV. Objeto
prestação de serviços de digitalização, processamento e indexação de documentos, junto as diversas Secretarias do Município de Ocara/CE. Empresa
Vencedora: Digitech Digitalização Tecnologia e Serviços LTDA. Valor Global: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Informações: fone (85) 3322-1034,
de segunda a sexta das 08:00h às 12:00hs ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Ocara - CE, 17 de junho de 2019. Antônio Paz Romão - Presidente da
CPL.

*** ***

***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré- Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação de Quixeré comunica aos interessados que no
próximo dia 04 de Julho de 2019, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços nº 1806.01/2019, cujo objeto é a construção de uma
praça no entorno da Igreja Nossa Sra. da Saúde na Comunidade de Macacos no Município de Quixeré. O Edital completo estará à disposição nos dias úteis
após esta publicação, no horário de 07:00 às 11 :OOh, na sede da Prefeitura na Rua Padre Zacarias, 332 - Centro, ou no Panal de Licitações do TCE: www.
tce.ce.gov.br/licitacoes. Quixeré-Ce, 18 de Junho de 2019. José Eucimar de Lima - Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito -Aviso de Anulação - Processo: Concorrência Nº 07.005/2018-CP. Contratação de empresa
especializada em limpeza pública urbana para execução dos serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares, coleta e transporte de resíduos de
varrição de vias e logradouros públicos, varrição, poda, capinação e pintura de meio fio do Município de São Benedito/CE. Comunicamos que, após regular
oferecimento da publicidade e contraditório, foi Anulada a licitação em epigrafe, com base no art. 49 da Lei nº 8.666/93. São Benedito-CE, 14 de junho
de 2019. Comissão de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ocara -Aviso de Pregão Eletrônico nº. 001/19-SRP-PE. Objeto: Registro de Preços visando às futuras e
eventuais locações de veículos para ficar à disposição das diversas Secretarias do Município de Ocara/CE. Credenciamento e recebimento das propostas
escritas: até dia OI de Julho de 2019, às I O:OOhs. Local: www.bllcompras.org.br.
Informações: fone (85) 3322-1034, de segunda à sexta das 08:00h às
12:00hs ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Ocara-CE, 18 de Junho de 2019. Antônio Paz Romão-Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Nova Russas. A Comissão de Licitação comunica que dia 19 de junho de 2019 às 09:00 hs, abrirá as Propostas
de Preços referentes a Tomada de Preços N° SI-TP004/19, cujo objeto é a locação de máquinas pesadas para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura,
para serem usadas em serviços de recuperação de estradas vicinais, desobstrução de bueiros, leitos de rios, lagoas, açudes e limpeza pública da Sede e
Distritos do Município de Nova Russas - Ceará. Nova Russas - Ceará, 18 de junho de 2019. Paulo Sérgio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

o

iillllH

~â8G:~g~;i
~~.g. ;s~g

mm,
mm,

eã:;11..~2:~3-

~05ª~§:·~2

.:!u.:oir1-::i~,.;;

~~i~~~~~~

.~t::;js~r:Ê";;

mmm

mmmm
i; •~Cl~~;:"ot51:1.~N.

· -·-·mitr
~

M

;i::.,.

Õ

. ,,Jiliit

i~iw~:mm

~ E~ ~ &.~ 3 : ~ g < ~ .g

~s~

ili
~.-:: §,e.,:.•~

ó V. l:
UJ-5ri:~S:~Oô1i~

=:::::Cl.

