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

-

COMPROVANTES DE PUBLICAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 2019.10.24.1
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Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ 07 .655.269/0001-55

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade - Tomada de Preços

Edital Nº 2019.10.24.1
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem,
compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens
terrestres e aéreas nacionais, para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias do
Município de Mauriti/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti comunica
aos interessados que no dia 13 de novembro 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 dos endereços eletrônicos: mauriti.ce.gov.br e/ou licitacoes.tce.ce.gov.br.
Maiores inf01mações poderão ser obtidas através do Fone (88) 3552-1552.
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Mauriti/• CE, 24 de outubro ;zde 2019.
(/CW,A, '}J)Mt..,w-
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Otacian Pereira 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
Tomada de Preços nº 2019.10.24.1
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
Tomada de Preços nº 2019.10.24.1, cuja abertura está prevista para o dia 13 de novembro de
2019 às 09:00 horas, para o OBJETO: Contratação de empresa especializada no
agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e
cancelamento de passagens terrestres e aéreas nacionais, para o atendimento das
necessidades de diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE, conforme especificações
constantes no Edital Convocatório.
Mauriti/CE, 24 de outubro de 2019.
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{/dfaciano P reira Luciano
Responsável pela Publicação
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Avenida Buriti Grande nº 55 - Serrinha - Mauriti/CE - CEP: 63.210-000

Prefeitura Municipal de Mauriti
Avenida Buriti Grande nº 55 - Serrinha - Mauriti/CE - CEP: 63.210.000
www.mauriti.ce.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
SITUAÇÃO ABERTA

NÚMERO 2019.10.24.1/2019
MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS

13/11/2019

HORA DA ABERTURA 09:00

TIPO MENOR PREÇO

.---

DATA DA ABERTURA

LOCAL DA LICITAÇÃO
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE, SITO AVENIDA BURITI GRANDE, 55, SERRINHA,
MAURITI/CE
AV BURITI GRANE, 55 - C!;NTRO - CEP: 63210000 - MAURITI/CE

OBJETO DA LICITAÇÃO
Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres e aéreas nacionais, para o
atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE.
Data da publicação do(a) aviso de licitação: 24/10/2019

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO
Certifico para devidos fins e direitos de prova que o(a) aviso de licitação do(a) TOMADA DE
PREÇOS - 2019.10.24.1/2019 está publicado(a) no seguinte endereço eletrônico abaixo:
www.mauriti.ce.gov.br/licitacaolista.php?id=70.
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auriti!Ce, 24 de Outubro de 2019.

(//{%ACIANO PEREIRA LUCIANO
Pregoeiro/Presidente da comissão

Prefeitura Municipal de Mauriti ~~
Avenida Buriti Grande nº 55 - Serrinha - Mauriti/CE - CEP: 63.210.000
www.mauriti.ce.gov.br
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www.mauriti.ce.gov.br/licitacaolista.php?id=70
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Secretário Geral de Infraestrutura. Data: 22 de outubro de 2019.
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mauriti.ce.gov.br e/ou licitacoes.tce.ce.gov.br. Mauriti/CE,

24 de oul'!bro de 2019. Otaciano Pereira Luciano - Presidente da CPL.
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poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. Fernando França Silveira - Pregoeiro.
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10 de Setembro de 2019. Francisco Eudes Ferreira Bringel- Diretor Executivo do ClSV ALE.
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Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Retificação do objeto
do Termo de Homologação e Adjudicação e do Contrato. A Secretária de
Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do município, diante
da necessidade de retificação no objeto do Tenno de Homologação e
Adjudicação e do Contrato de nº OS.004/2019-01-STDAS, referente a
Tomada de Preços de N° OS.004/20\9-TP, vem comunicar que ONDE SE
LÊ: serviço de manutenção e adcqunção prcdiaj na secretaria de trabalho,
desenvolvimento e assistência social. localizada na sede do município,
com fornecimento de ma1eriais, mão-de-obra e equipamen1os necessários
a execuçâo do serviço, de acordo com a TABELA de CUS:1iPS e ln~umos
Nº26.I du SEINFRAiCE (DESONERADA)
para meliir atender as
nccc;sidadcs setoriais da Secretaria de Trabalho. Dcsc.Ítvolvimcnto e
Assistência Social do município. (!GD/BOLSA). LEIA-SE: Serviço
de manutenção e adequação predial na Secretaria de Trabalho.
Dcscnvo\vimcnlo e Assislência Social. localizada na sede do município,
com fornecimento de materiais. mão-de-obra e equipamentos necessários
a exNução do serviço, de acordo com a tabela de custos e insumos Nº26. \
da SEINFRNCE \DESONERADA) para melhor atender as necessidades
setoriais da Secretaria de Trabalho. Desenvolvimento e Assistência Social
do Município. \IGD/BOLSA / !GD/SUAS). Desta forma, fica nes1es
termos rc1ifícado o objeto do Termo de Homologação e Adjudicação e o
CMtrato, mantendo-se inalteradas as demais disposições neles contidas.

DO CEARÁ· PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO
VELHA - RESULTADO
DE JULGAMENTO
- PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2019.09.20.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Municipal de Missão Velha/CE, torna público, que fora concluído o
julgamento final do Pregão Eletrõnico nº 2019.09.20.1, sendo o seguinte:
ER rNDÚSTRIA E COMÉRCIO EJRELI - ME vencedora junto aos lotes
02, 03 e 04 e MAX ELETRO E MAG. EIRELl vencedor junto aos lotes O\
e OS por terem apresentado melhores ofertas, sendo as mesmas declaradas
habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório.
Maiores infonnações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Santos
Dumont, nº 64 -Centro, Missão Velha/CE, pelo telefone (88) 3542-\609,
no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da platafonna e\etrõnica
www.bll.org.br. Missão Velha/CE, 04 de Outubro de 2019. Gley\lson
Fernandes de Oliveira - Pregoeiro Oficial do Município.

Maria Fabiana Benevides Silva.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
- RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRtNClA
Nº.
2019.08.09.4. Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para
conservação do sistema viário urbano, rural e canais de drenagem no
município de Crato/CE. A comissão pennanente de licitação da PMC toma
público para fins de intimação e. conhecimento dos interessados, o resultado
do julgamento da fase de proposta de preço. Propostas classificadas:
werton ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ
11.743.010/000i'-33; JONAS rNACIO DE LIMA ME. inscrita no CNPJ sob
o Nº 20.384.886/000 J-21. A presidente em comum acordo com os membros
proclamou vencedora do certame por apresentar menor preço global JONAS
rNACIO DE UMA ME. inscrita no CNPJ sob o Nº 20.384.886/000\-21.
Em face dos resultados, fica aberto o prazo recusa! de OS( cinco) dias úteis,
previsto no art. 109, inciso I, alínea "b" da lei federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores, contados a partir da publicação do presente aviso.
Maiores informações através do telefone (88)352\.9600 das 08hOOmin às
14:00 horas (horário local). Crato-CE, 23 de outubro de 2019 - Valéria do
Carmo Moura - Presidente da CPLIPMC.

*** *** ***

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOAVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.10.23.2.
A Pregoeira do Município de Crato/CE torna público para conhecimento
dos interessados que, neste dia 07de novembro de 2019 às 15h00, na Sede
da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Bairro
Centro - Crato/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertll'ra
dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o
objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras
e eventuais contratações para aquisição de combustíveis (gasolina comum,
etanol e óleo diesel SI O), para atender as necessidades das diversas unidades
administrativas (secretarias) da prefeitura municipal de Crato/CE. O edital e
seus anexos <;ncontnun-se disponíveis no endereço acima, das 08hOOmin às
\4b00min ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Crato/CE, 24 de outubro
de 2019. Valéria do Carmo Moura - Pregoeira.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ· PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO
VELHA - RESULTADO
DE JULGAMENTO
- PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2019.09.27.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Muoicipal de Missão Velha/CE, torna público, que fora concluído o
julgamento final do Pregão Eletrônico nº 2019.09.27.1, sendo o seguinte:
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA vencedor junto aos
lotes OI e 02 por ter apresentado melhor oferta, sendo a mesma declarada
habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório.
Maiores infonnações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Santos
Dumont, nº 64-Centro, Missão Velha/CE, pelo telefone (88) 3542-\609,
no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da p\atafonna e\etrõnica
www.bll.org.br. Missão Velha/CE, 11 de Outubro de 2019. Gleyllson
Fe.rnandes de Oliveira - Pregoeiro Oficial do Município.
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