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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 112019 

A Comissão Permanente de Licitação torna público que estará realizando na 
modalidade Pregão Eletrônico NO 001/2016SESA, cujo objeto é a aquisição de 01 )uma) 
ambulância para atender os necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Palhavo-
CE. Estando aberto a prazo para cadastramento de propostas ate o dia 03 de Junho de 
2019 às 0900 horas, abertura dos propostas no dia 03 de Junho do 2019. as 09:10h e a 
fase de disputa de lances no dia 03 de Junho de 2019, às 09:30h, estando disponível pelo 
sitio eletrônico www.bbmnet.com.br . Maiores informações na sede da Prefeito/a Av. 
Possidúnio Barreto, 330, Centro, Palhaaa. 

Palhano-CE, 20 de maio de 2019 
MARIA VALERIANA DE OLIVEIRA 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 2/2019 

A Comissão Permanente de Licitação torna pública que estará realizando na 
modalidade Pregão Eletrônico N° 002/20I9SESA, cujo abjeta e a aquisição de 01 (unia) 
Ambulância tipo a, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Falhaso-CE. Estando aberto o prazo para tadastramenta de propostas ateu dia 31 de Maio 
de 2019 as 09:00 Horas, abertura das propostas no dia 3105.2019, às 09:101h e a fase de 
disputa de lances na dia 31.05.2019, as 09:30b, estando disponível pelo sitio eletrônico 
www.bbmnet.com.br . Maiores informações na sede da Prefeitura Av. Possidônio Barrete, 
330, Centra Palhano 

Palhano-CE, 20 de maio de 2019 
MARIA VALERIANA DE OLIVEIRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 1612019 - SRP 

O Pregoeiro do Município de Paraipaba/CE, torna público para conhecimento 
dos interessadas a abertura do Pregão Eletrônica N 2  016.2019 - SRP, cujo objeta e a 
seleção de melhor proposta para Registra de Preços visando faturas e eventuais aquisições 
de material de construção para atender as necessidades de diversas Secretarias do 
Município de Paraipaba/CE. Com  Cotas e Exclusividade para MR/EPP). Início do 
acolhimento das propostas de preços: 22/05/2019 às 14h00min. Data de abertura dos 
propostas de preços: 04/06/2019 às 09h00min. Para efeito desta licitação deverá ser 
levado ens consideração o horário oficial de Brasila. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no sitia eletrônico: www.bbmnet.co  on.br. 

Paraipaba-CE, 20 de maio de 2019 
ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 9  20/2019 - SRP 

O Pregoeira da Município de Paraipaba/CE, torna público para conhecimento 
dou interessados a abertura da Pregão Eletrônica N° 020.2019 Si cujo abjeto v a 
seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando faturas e eventuais aquisições 
de gêneros alimentícias para atender as necessidades de diversas Secretarias da Município 
de Paraipaba/CE. (Com Cotas e Exclusividade para ME/EPP). Inicia do acolhimento das 
propostas de preços: 22105/2019 às 14h00min. Data de abertura das propostas de preços: 
Oô/06/2019 às 091h00ntin. Para efeito desta licitação deverá ser levado em consideração o 
horário oficial de Braslia. O edital e seus anexos encontram se disponíveis na Sítio 
eletrônico: www.bbmnvt.com  br 

Parapaba-CE, 20 de maio de 2019 
ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO NO 2019.05.06.1 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público o 
julgamento do Pregão Presencial nn  2019.05.06.1, do qual foi declarada vencedora a 
seguinte empresa: C S de Sousa Lana Alimentos, classificado(a) nas Iates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 9, 10, lã, 12, lã, 14, 15 e 16 par ter apresentado melhores preços na etapa de lances 
verbais, senda a mesma declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do 
Edital Convocatório. Informações: Sala da CPL ex Pane j881 3557-1254 (R-211). 

Porteiras-CE, 211 de maio de 2019 
MARIA FONA TAVARES DE LAVOR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2 2019.05.20.1 

A Prefeitura de Porteiras/CE realizará Licitação cujo objeto e aquisição de 
materiais de expediente/didáticas, de higene e utensílios de cantina, destinados aos 
programas do Pando Municipal de Assistência Social de Parteiras/Ce, conforme 
especificações constantes na anexo 1 do Instrumento convocatório. Abertura: 04 de junho 
de 2019 às 09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca xv.  ig, no horário de 08:00h às 
12:00h. Esclarecimentos: Sala da CPI- ou Fone: (66) 3557-1254 IR-2111, 

Porteiras-CE, 70 de moio de 7019 
MARIA EDNA TAVARES DE L,AVÕR 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N 2  17/2019 

O Pregoeiro Oficial do Município de Potengi, comunica aos interessados que no 
próximo dia 04 de Junho de 2019, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade 
Pregão Presencial Na 017/2019-SRSA cujo objeto e a aquisição de 01 Ambulância, Tipo A. 
Rireples Remoção - Tipo Furgão, 01 Ambulància, tipo A . Simples Remoção . tipo 

furgoneta, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Potengi/CE. O edital completo estará a disposição dos interessadas nos dias úteis após esta 
publicação no horário de 06:00 as 12:00h, no endereço da Prefeitura Rua Jose Edm Ison 
Rocha e° lãS . Bairro . Centro . Potengi . Ceara e na site: www,tcill.ce.gov.bi -/tce-
municípios/.  

Potengi-CE, 20 de maio de 2019 
PEIRUS BARBOSA DE LIMA 
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PREFEITURA MUNICIR(L DE RERIJTABA 

AVISO pE,IóTAçÃO 
PREGÃO pRE5ENCJA1Ne 2019.05.16-001  

Tipo: Menor Preço; Critério de Julgameta for Item. 
O Município de Reriataba, tra1.os de seu pregoeiro designado e Equipe de - 

apoio, terna publico para o conhecime1tt dos interessados, que no dia 51 de maio de 
2019 as 06:45h dará meia ao Pregão Ppbãaeciai psspnacitado, que tem como objetive a 
seleção de proposta mais vantajosa para/-Serviços de Fatonópiae,.Encadeeeaç-8m-mR000rlla 
de Cartuchos/Tonseer, para manuteação\,das Atividades Administrativas das Unidades' 
Gestoras do Município de Reriutaba, coifprnnf9 Termo de Referência. Os interessadas 
poderão adquirir o edital e seus anexos, no 'Qdf'9ço: Rua Dr. Osvaldo Honoria Lemos, n'O 
176, Centro, Reriutaba/CE, ex horário de espediexSt das ORhãomin às 12h00ieive . .. 

14h00mín às 17h00min. e obter dentais informãç5ês, titrovés do fone: 68657-1/-PC.). 

PREGÃO PRESENCIAL NO 

Tipo: Menor Preço; Critério de Julgamento: Por Item. 
O Município de Remiutabu, através de seu pregoeiro designada e Equipe de 

apoio, torna público para o conhecimento dos interessados, que no dia 31 de Maio de 
2019 às 19'00 h. , dará inicio ao Pregão Presencial supracitado, que tem como objetivo a 
seleção de proposta mais vantajosa para Aquisição de Urnas Funerárias e prestação de 
Serviços de Translado Funerário por quilômetros corridos, para atendimento de demanda 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Enniutaba, conforme 
Termo de Referência. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, rio 
endereço: Rua Or. Osvaldo Ifondrio Lemos, 0t  176, Centro, Reniutaba/CE, no horário de 
expediente das Oghããmio 9s 12h00insiv e das 1000mie às 17h00miv. e obter dentais 
Informações, através cio fone: E8E37-1060. 

Rer utoba-CR, 20 de maio de 2019. 
LUIS CARNEIRO MACHADO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

RETIFICAÇÃO 

No Aviso de Licitação, publicado no DOU n °  95, de 20 de maio de 2019, Seção 

5, pág. 201, onde se lê: Salitre - CE, 16 de maio de 2519, leia-se: Salitre - CE, 17 do' maio 

de 2019. 

1 p/O o e) o 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

RETIFICAÇÃO 

No Contrato Na075/2019 - SMS do Pregão Eletrônico N' 11412016, publicado 
no Diário Oficial da União N 2  67, Página 162, Seção 03 do dia 08 de abril do 2019, onde 
se •e: "VALOR GLOBAL, R$ 12.579,00 (000e  Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais).' leia-
se: "VALOR GLOBAL: 9$ 16.229,00 (Dezesseis Mil e Duzentos e Vinte e Nove ReasI". 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

TERMO DE ADITIVO Nu  002 
Contrata NO 064/2010 - Processo NO 662612019 
Contratante: Município de Afonso Cláudio/PS 
Contratada: C A J Construções e Serviços Eireii, CNPI Nv 26.754.495/0001-38. 
1 	Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra pelo pernodo de 180 cento e 
oitenta) dias, ou seja, de 19105/2019 a 15/11/2019, e do prazo de vigência do contrato 
pelo penado de 164 cento e sessenta e quatro) dias, ou seta, de 19/06/2018 a 
50/11/2019. II Disposições Gerais: Permanecem em vigor as demais cláusulas tio Contrato 
original e condições anteriormente avençadas que não foram alteradas pelo presente 
Termo. Afonso Cláudio/ES, em 20 de maio de 2019. Edelio Francisco Guedes Prefeito 
Municipal - Contratante- Carlos Alberto Jorge- C A J Construções e Serviços Rireli-
Contratada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N 0  912009 

Menor Preto por Item 
Processos v'0193 e 1491/2019 - SMEC. COM  COTA EXCULISIVA PARA ME/EPP. (Aco. 49, 
inciso 1 da LC n 0  123/2006) 

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através da Pregoeiro e 
Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal e 0  002/2019, com fulcro na lei 
10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nO 115/2005, e alterações, 
torna público para conhecimento das interessados que realizará as 09:00h dia 31.052019 
na sala da CPI, na Ao Sebastião Coelho Soara, 581, Centro, Agua Doce do Norte, ES, a 
Pregão Presencial, n° 009/2019, menor preço por item, para a aquisição de de, 
multifuncional, frezzers, bebedouros, fogões, ventiladores e lâmpadas de lcd, atender a 
demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino., especificações estão no edital. 
lnfornsações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: 
agxzdocedonorte.es@outíook.com;www.agxuõocezlonorte.es.gov.br,  setor de licitações, de 
20 a 6 2  de 07:50 as 11:30h, das 13:00 as 17:001r. 

Água Doce Norte-ES, 14 de maio de 2019. 
ADINAN NOVAIS DE PAULA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N9 912019 

Menor Pinça por Item 
Processos s' 0190 e 1491/201.9 - SMEC. COM  COTA ESCULISIVA PARA ME/EPP. )Art 49, 
inciso 1 da LO n2  123/2006) 

A Prefeitura Municipal de Agua Doce da Norte, ES, através da Pregoeiro e 
Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nv 002/2019, com fulcro na Lei 
10520/2002, LeiE.666/93, LC 125/2006 e Decreto Municipal n° 115/2005, e alterações, 
torna pública para conhecimento dos ointeressados que realizará as 09:001s dia 3505 2059 
loa sala da CPL, na An Sebastião Coelho Souza, 081, Centro, Água Doce do Norte, ES, o 
Pregão Presencial, nu  009/2019, menor preço por item, para a aquisição de de 
multifuncional, frezzers, bebedouros, fogões, ventiladores e lampadas de Ind, atender a 
demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino., especificaçôes estão isa edital 
Informações e aquisição, no endereço acima e lei. 27 3759-1122, E-mail 
aguadocedonarteesôRoutlook.com ;wwm.aguadocedosorte.es.gov.br , setor de licitações, de 
2 2  a 60 de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00b. 

Agua Doce Norte ES, 34 de maio da 2039. 
ADINAN NOVAIS DE PAULA 
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