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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N9 32/2020/PP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS ELe TP-012B042020- 

A Comissão de licitação da Prefeitura do Município de Pedra Branca-CE - torna 
público, para conhecimento tios interessados que no dia 11 de Maio de 2020, às 08:30 
horas, no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada à Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, 
Pedra Branca/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, tombado 
sob o Ne 032/2020/PP, com o seguinte objeto: Objeto: Aquisição de insumos: tecido, 
elástico e linha, para que seja confeccionada máscaras de tecido, a serem distribuídas para 
uso pela população em situação de vulnerabilidade social e econômica e entre os 
servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, com fins à contenção do contágio 
através do Covid-19, nos termos do presente Edital e seus anexos. Justificativa: Paz-se 
necessário para uso pela população em situação de vulnerabilidade social e econômica e 
entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, com fins à contenção do 
contágio através do COVID-19. O prazo do contrato será da data de assinatura até 
31/10/2020 e estima-se no valor de ES 89.513,33. O qual encontra-se na íntegra no Setor 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, fone: 0.88-2101.1492, no 
horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h e no site do TCE 
https://www.tce.ce.gov.br/.  

Pedra Branca - CE, 4 de maio de 2020 
ANNE EVERLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 2820.05.04.1 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPI, torna público, que 
será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob 00 

2020.05.04.1. Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de 
construção da 10 Etapa do Aterro Sanitário Municipal de Porteiras/CE. Data e horário da 
abertura: 21 de Maio de 2020, às OShOOmin. Em virtude do estado de calamidade pública 
diante da pandemia de Covid-19, a CPI- receberá os envelopes somente na data e horário 
marcados para a abertura. O recebimento será feito de forma organizada, sendo permitida 
a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de 

-...,-' 

	

	evitar aglomeração em cumprimento ao Decreto Estadual. Os interessados poderão ler e 
obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através das 
endereços eletrônicos: porteiras.ce.gov.br  e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações: (BE) 
3557-1254 (R-211). 

Porteiras/CE, 4 de Maio de 2020 
MARIA EDNA TAVARES DE LAVÕR 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 2020.05.04.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Quixelô/CE, torna público, que será 
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o o' 
2020.05.04.1. Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, 
destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, Hospital Municipal e 
das Unidades Básicas de Saúde do Município de Quixelô/CE. Inicio de acolhimento das 
propostas: 06 de maio de 2020 a partir das 17:00 horas, Abertura das propostas: 18 de 
maio de 2020 às 09:00 horas, Inicio da sessão de disputa de preços: 18 de maio de 2020 
às 10:00 horas, através do sito www.bll.org.br. Os interessados poderão obter o texto 
integral do Edital através dos endereços eletrônicos: www.qnioelo.ce.gov.br, www.bll.org.br  
www.tce.ce.gov.br  ou no Setor de Licitações da Prefeitura situada à Rua Pedro Gomes de 
Araújo, 5/ti, no horário de OB:COh às 12:00h. Informações pelo telefone 3579-1210. 

Qaixelô/CE, 4 de Maio de 2020 
LUIZ MOSES DE ABREU NETO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pregão Eletrônico No 14.007/2019-OS-06-07-PERP 
Contratante: Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Objeto: Registro de 
preços visando a aquisição de material e equipamento permanente para atender as 
necessidades do FUNDEB e da Secretaria de Educação Ciência Tecnologia e Inovação. 
Contratada: Empresa: MAX Eletro e Magazine Eireli, Valor Global do Contrato 05: ES 
27.648,75 (vinte e sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 
Empresa: Germano Barros Santana - ME, Valor Global do Contrato 06: ES 129.988,00 
(cento e vinte e nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais(. Empresa: Victor Siqueira 
Nocrato Eireli - ME, Valor Global do Contrato 07: ES 343.099,00 (trezentos e quarenta e 
três mil e noventa e nove reais). Data da Assinatura: 14/02/2020. Vigência: Até 
31/12/2020. Signatários: Fernando Ronny de Freitas Oliveira - Secretário - Contratante e 
Maaimiliana Assunção da Silva e Germano Barros Santana, Victor Siqueira Nocrato - 
Contratados. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pregão Eletrônico N° 14.002/2020-01-PERP 
Contratante: Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Objeto: Registro de 
preço para futuras e eventuais prestações de serviços de manutenção e conservação de 
escolas, creches e demais prédios da secretaria de educação (Manutenção Predial), com o 
objetivo de previnir desgastes, planejar a conservação e engajar a comunidade escolar na 
detecção de problemas e garantir uma boa gestão dos recursos físicos e materiais, de 
acordo com as tabelas unificadas da SEINPRA 26.1 - Tabela de Planos de Serviços e Tabela 
de Preço de lnsumos que se encontram disponíveis nos sites www.seinfra.ce.gov.br  e 
www.der.ce.gov.br. Contratada: Encantus Eventos, Buffet e Construções Ltda, Valor Global 
do Contrato 01: ES 2.000.000,00 (dois milhões de reais(. Data da Assinatura: 07/04/2020. 
Vigência: Até 31/12/2020. Signatários: Fernando Ronny de Freitas Oliveira - Secretário - 
Contratante e Caio Cesar Pessoa Vasconcelos - Contratado. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pregão Eletrônico Nt 15.010/2019-01-02-PERP 

Contratante: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Objeto: Registro de 

preços, para futuros e eventuais aquisições de material de limpeza e higiene. Contratada: 

Paulo Tércio Fernandes dos Santos - ME, Valor Global do Contrato 01: ES 25.075,04 (vinte 

e seis mil e setenta e cinco reais e quatro centavos). Valor Global do Contrato 02: ES 

37.123,22 (trinta e sete mil e cento e vinte e três reais e vinte e dois centavos). Data da 
Assinatura: 12/03/2020. Vigência: Até 31/12/2020. Signatários: Ana Stefãnia Leite Leitão - 
Secretária - Contratante e Abdon Pinheiro Alves - Contratado. 

contratação de obras e serviços de engenharia para: 
Modalidade: Tomada de Preços N.° TP-0128 2020 SEIN •A. *.)eto: 

-j Lp4ioentação em 

paralelepípedo da Rua Felipe Santiago (Trecho Único), lo 
	

da no 5trre.,áJdade 
- intertravado da ÀVr'•.. Universitária; Lote li - Pavimentação do canteiro central em 

	

Municipio, de 
	

'. 
III - Construção de ., Therezinha Gonçalves Scipião, localizado no Bairro Várzea Alegre,  

01 (um) quiosque no Anfiteatro Amiba, localizado no Centro,  
responsabilidade da Secretaria da lnfraestrutura, conforme pro o 
orçamento, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, rnemo 
composição de preços unitários, composição de 13.1).1., composição de encargos sociais, em 
anexo. Tipo: Menor Preço por Lote. Regime de execução: Indireta. A Comissão de Licitação 
comunica aos interessados que no dia 21 de maio de 2020, às 09:00 horas, na sala da 
Comissão de Licitação, estará recebendo os envelopes de habilitação e proposta de preços, 
para a licitação do objeto acima citado. Maiores informações através do fone (88) 3411- 
8414 das 08:00 às 11:30 horas. 

Russas - CE, 4 de maio de 2020 
FRANCISCO RAFAEL PARENTE TORRES 

À Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N2  2020.02.04.001 

A Comissão de Licitação torna público o Resultado do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação e dos Projetos de Vendas da Chamada Pública N° 
2020.02.04.001, os documentos para habilitação, inclusive os Projetos de Vendas de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados a Chamada Pública para aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender 
aos alunos matriculados no Ensino Básico da Rede Municipal e Filantrópica de São Gonçalo 
do Amarante-CE, Eesolução/CD/FNDE NO 25, de 17 de julho de 2013 e na Lei Federal n° 
11.947, de 16 de junho de 2009, Resoluçôes/CD/FND: 00 038/2009, de 15/07/2009 
(atualizada), n2  26/2013 de 17/06/2013 e na 04/2015 de 03/04/2015 e subsidiariamente 
pela Lei 50  8.665 de 21/06/93- alterada e consolidada. Habilitados/Vencedores: Victor 
Sousa De Olioeira/Gilderson Menezes De Oliveira Junior/Antonia Maria Da Silva/Maria 
Gomos Da Silva/gosiane Silva Sales/Antõnia Darciane Gomos Da Silva Viana/Antônia Sales 
Da Silva/José Wirton Vieira Pereira/José Wila De Oliveira Pereira/Marcos Levy Esteves 
Vasconcelos/Vitor Esteves Vasconcelos/Paulo Oliveira Dias/Matheas Bezerra De 
Castro/Lourenço Guimarães De Castro/Ana Maria Macieira Moraes/Norma Batista De 
Sousa/Geralda Ferreira De Ohveira/Edivaldo Alves Da Conceição/Maria Edileuta De 
Sousa/Antônio Marcos Do Nascimento/Rita Pereira Da Silva/Maria De Freitas Gomes/lia 
Maria Barbosa Pimentel/Maria Glaciene De Sousa Teixeira/Raimundo Marcio 
Barbosa/Manoel Pnulino De Mesquita/Eva Maria De Abreu/liva De Sousa Alves/Edivanda 
Maria Alves Da Conceição/Amoldo De Lima Barros/Patrícia garbosa Barroso/Francisca 
Mônica Barros De Lima/Vitória Gomes Barros/Camila Diniz Gomes/Francisco Barbosa De 
Sousa/Jose Maria Azevedo Mota Filho/Naiara Gomos Barros/Francisco Da Silva 
Barros/Francisco Ediberto Barrros De Lima/Antônio José Lima Daarte/Suelly Dos Santos 
Moreira/Rita De Cassia Da Silva Soares/Aurilene De Lima Barros/Silveria Silva Dos Santos 
Moreira/Sarnara Dos Santos Moreira /Aceiina De Moraes Santos/Alberto De Lima 
Barros/Raimundo Nonato Mendes Azevedo/Francisco Gildasio Da Silva/ Joaquim Carvalho 
De Almeida/Cezanildo Francisco Alves/Elias Santos Da Silva/Maria ISiselda Ferreira 
Goes/Valter Justino Da Costa/Antônio José Gomos De Goes. Fica aberto o prazo recarsal à 
partir da data desta publicação, conforme AO. 109, inciso 1, alínea "a" da Lei de Licitações. 
Maiores informações, na sala da comissão de licitação da Prefeitura de São Gonçalo do 
Ama rante-Ce. 

São Gonçalo do Amarante - CE, 30 de abril de 2020 
WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA 

Presidente da CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 

AVISO 

Tomada de Preços NO SE-TP001/2020 
O Presidente da Comissão de licitação torna público que no próximo dia 

07/05/2020 às 09h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Francisco 
França Cambraia, s/n.n, Centro, Senador Pompeu-CE, estará abrindo as propostas de preços 
referentes a Tomada de Preços 50  SE-TP001/2020, reforma de um Ginásio Poliesportivo 
localizado na Rua Pedro Jardim, SJN - Centro de Senador Pompeu-Ce, através da Secretaria 
de Educação, Cultura e Desporto, com recurso da União Federal, por intermédio do 
Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse 
NO 859718/2018/ME/Caixa e Recursos Próprios. 

José HIGO DOS REIS ROCHA. 

AVISO 

Tomada de Preços NO  SE-TP002/2020 

O Presidente da Comissão de licitação torna público que no próximo dia 
08/05/2020 às 09h, ou sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Francisco 
França Cambraia, s/o.n,  Centro, Senador Poropeu-CE, estará abrindo as propostas de preços 
referentes a Tomada de Preços NO SE-1P00212020, execução de serviços de construção do 
estádio municipal, na localidade de Sitio Catolé, Zona Rural, com recursos da União Federal 
por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal - 
Contrato de Repasse No  869717/2018/ME/CAIXA. 

José HIGO DOS REIS ROCHA. 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

Preços Tomada de Preços NO SI-TPOG1/20 

O Presidente da Comissão de licitação torna público o Resultado da Fase de 

Proposta de preços referente à Tomada do Preços 50  Sl-TP001/20, cujo objeto: Serviços de 

ampliação, reforma, melhoria e eficientização do sistema de iluminação pública de Senador 

Pornpeu para atender as necessidades da Secretaria de lnfraestrutura, Empresa Vencedora: 

Serven Tech Eireli-ME; Valor Global: R$ 5BS.246,54 (quinhentos e sessenta e cinco mil 

duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Fica aberto prazo recursal 
previsto no ao. 109, 1, "b" da Lei 00 8.666/93. Integra dos documentos na Sala de 
Licitações à Avenida Francisco França Cambraia, 5/o, Centro. 

JOSÉ HIGO DOS REIS ROCHA. 

e doeoeento pode ,er o,dnc,do ,o eod,reço ekteõnico 
p://www.ie.00v.br/osO,,nddad..hor,,l. pelo código 0530202sa50501a9 

tocume,to .,O,adu ditituhzente contorne TdP o' 2200.2 de 24/00/2001, ICP 
que jn,tft,j a lnfr.eOrutu,a de CO,,,, 015to,, O,a,lIer, - 00.00.4. 
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Estado da Ceará - prefeitura Municipal de Eroairos - 	'd6tnó7.. Soa '-1 
Credaeaiainonlo 5" 0500.00212620. Processa Axlroi,,istratinS",_..rts, '929.4. 
duMa cpodel3roara lcalizad seR 	ado Marx oOao 7s Co lo CEP 
62.190-003, estará recebendo a docursentaçõs dos interassadoo ao Edital de Churda. 
Púbica para nrad900iamentode preitos estais rio drea de saúde para  prestação de oeruiçosl 
de 	diuo cas Unidades aSsines de Sodde ('JOS'S( do Mcnicl ode Grnairos/CE, coirlorotrrl 
pro:Oto básico. rnodiatde ao cssdiçaes estabelecidOs no Estriei de Credonciamonln a' 
0505.002/2020. todo de acordo coma Lei o.' 9.066153. se 21.05.93, 

alterada 
 Bota Lei 

0.993/95 da 00.00.94 e legislação cossplmoentarenn vigor. O Edital o sõssaee000 -podoraci 
ser adquiridos juntoS CPL co endereço acima coado, no horário de napediertto do órgão. ai  
pardrda pabrcaçtiodesloAnlso. O Edital e seus anexos podarão anradqairidos avio á CPL 
no andamos acima cilada, no horário de expediente do ósdSO,a Partir do publicação deste 
itisiaa. O presente credenciamenio á pern'.atrocte, obedecendo ao exigências ei 
osesiuicações atenuadas no edital de Chamada Pública. Maiores inforniaçõos poderão serI 
obtidas na Sela da Comie000 te Licitações e Prendes da Prefeitura Municipal. localizada na 
Rua Vereador tdnrcslino 01000.770. Centra, CEP: 65.190-000, pessaalrneore Ou enviadas 
pare 0e-,eeilt lisilegrneiraa©gnrail.sae, de interessados poder000cesnar. ainda, e portal de 
iuitnçtine do Tsbasei de Canta 	alado tada do Ceará. Gral-ICE. aO de Maio d 2020. 
adeniteS Radrigues Feijão -Presidente daComissúo Permanente de Licitação. 

a rotinas estão alteradas pela pandemia do no- 
vo coronavírus, e isso não é mais novidade. 
Contudo, alguns cuidados ainda não são devi- 
damente adotados por todos, como no caso de 
idas ao-supermercado. As precauções come- 

ri ainda no estabelecimento, no qual é ne- 
cessário respeitar o distanciamento social e 
utilizar máscara. A ida deve ocorrer apenas 
quando for realmente necessário, na mesma 
linha de evitar sair de casa para prevenir ris-

cos de disseminação. No retorno para casa, é funda-
mental fazer a limpeza correta dos produtos adquiri-
dos. O mesmo vale para quem opta por fazer as com-
pras por meio de aplicativos de deliverv. Deve-se la-
var as caixas com água e sabão. Dependendo do mate-
rial, álcool e água sanitária também são adequados 
para a higienização. Os sacos externos devem ser des-
cartados. Toda a higienização precisa ocorrer antes 
de se guardar os alimentos. São pequen(2s cuidados, 
que se inserem cada vez mais na rotina e fazem a dife-
rença na proteção não só de cada um de nás, mas das 
nossas famílias. 

PREOCUPAÇÕES 

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por 
meio dos promotores de justiça e do Grupo Especial 
de Combate à Pandemia do Novo Coronavírus, tem 
monitorado as ações para defesa dos direitos das pes 
soas idosas institucionalizadas no Ceará e a aplicação 
das medidas necessárias para a prevenção e combate 
à Covid-19 nas Instituições de Longa Permanência pa-
ra Idosos (tLPls) do Estado. O último encaminhamen-
to foi a apresentação, pela Secretaria de Saúde do Es-
tado e pelo Conselho Estadual do Idoso, do planeja-
mento da distribuição dos materiais necessários para 
as Secretarias de Saúde dos Municípios e da qualifica-
ção das equipes profissionais das ILPIs sobre a corre-
ta utilização dos insumos. 

PREPARAÇÃO 

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) 
está promovendo formação continuada com todos 
os professores da Faculdade de Tecnologia (Fatec) 
e de Centros Técnicos (CVTEC) para e ensino remo-
to. Os encontros serão virtuais e têm o objetivo de 
apresentar aos docentes todas as possibilidades do 
Google Sala de Aula. Desde o início, o decreto esta-
dual de isolamento social impossibilitou as ativida-
des presenciais, mas a data de retomada das aulas 
em meio virtual deve ser divulgada em breve pela 
instituição. 

INTEGRAÇÃO 

A Secretaria da Proteção Social,Justiça, Cidadania, Mu-
lheres e Direitos Humanos irá dar continuidade durante 
este mês de maio, sempre às sextas-feiras, ao projeto Diá-
logos entre Mulheres e Homens pela Harmonia Familiar. 
Neste mês, os debates serão sobre violência doméstica, 
gênero e diversidade ria família. Para participar, basta ter 
instalado o aplicativo Zoom (no computador ou no celu-
lar) e acessar por meio de ID e senha disponibilizados an-
tes de cada encontro. 

Estado de Ceará - Prefeitura tttmtlalpat de Greelras -Avisa de Chamada Pública-. 
iCredenclamento trie  0505.001/2020. traocesea Administrativa N- aaab.00112029. A CPL 
do Muriiclpio de Groeiran. localizada na Rua Vereador Marcolino OSvo, 770. Centro, CEP 
02.100.000. enard recebendo a documentação dos interessados ao c,edecriar000lo da 
pessoas tisicas nu jurídicas paro prestação de serviços deplantões na categoria de rr.ódiCO 
clinico 9erat destina dos ao Hospital e Maternidade Jeaguiro Guimarães, de letere550 da 
Secretaria da Sadda do Msniclpio de Groalrao/CE, caníor,ee projeto básico, -diante as 

1 
condiçoes estabelecidas no Edital de Cradenciaenena e' 0505.001/2020. tudo da acorda 
icnn' a Lei s4 O.666/93. de 21.06,93. alterada pela Lei 5.' 8.883194 de 09.0094 e legislação 
cornplenrentar em vi5ar. O Editei o seus anexos poderão ser adquiridos junto ti CPL no 
encareça acima cilaao, no horário de expediente ria árgão, a perõrça pablicacão deetnAsisa. 
lo presente cred000iantento à permanente, obedecendo as exigências e espesdicaçdas 
alenaadas na editei de Chamada Pdbhca. Maiores intarrnaçdes poderão ser abadao na Saia Ido 

Comissão de Licitações e Pregões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Vereador 
Marcalivo Olavn, 770, Centro, CEP: 62.190-000, pessoalmente ou enviadas para o a-mai: 
iinitanroairas©gmai.00m. onintereseadaspnderán acossar, ainda. o portai de licitações do 
Tribunal de Contas do Esta de rim Coará. GroairaslCE, 00 de Maio de 2020. Wasliey 
,Redrigaen Feijão -Presidente da Comissão Permanente da Licitação.  

3"188.69 

Estada do Ceará - Prefeitura Municipal tio Pacajus - Extrato tio Contrato 	e  2020.04.27- 
093, A Secretarie da trrfraeolrulora e Desenvolvimento Urbano do município de Pacajas/CE 
torna público o extrato da Contrato 14' 2020.94.27-003, resultante da Tnmada de Preços 'ri' 
2019.13.00.002. Objeto: pavimentação cvi pavimentação eis pedra tosca na tonalidade 

do 	aniaipio Tecem da iateresse da Secretaria da lnfraestratara e Desenvolvimento Urbana 	td 
de Pesajira/CE origem doa Recursos: Recurso Próprio edo Estada do Ceará mediante P1'!1  
MAPP N`4419. Dotação Orçamentária: 1001,IS.451,0007.1.0090I000200 / 1510000020! 
1610000030. Elemento de Despesa: 44.00.51,00. Vigência do Contrato: 12 (dozn) maseu. 
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias. Contratada: Prime Empreendimentos, 
lncarzoraçdea eSarsiçon LTDA. ValorGiobal: 55204.543,48 Idazeni o e cinqonota e quatro 
mil qainhectas e quarenta a três reais e quarenta e seis centavosi. Pa-jus/CE. 27 de Abril 
ria 2820. Jonattras  Jacques Rodrigues Peneira - Secretário ria lnr 	ra raestruta 	e 
Desenvolvl,nentn Urbano. 

Estado de Ceará - Prefeitura Municipal de .la9uaretama -Aolsa de Licitação. O Prngoeirn, 
toma pdbaon abertura do Pregão Elotrõnioo nngtti/2020.PE, 5íí5 Objeto: Aquisição 00 material 
P-  manuiençeo de bens indvois (erat. se ooestnup9s em geral). elétrica a ferramentas (ileos 
fracassados), paisatender as necessidades das secretarias municipais. O mesmo ocorrerá no 
Cite o,wo,bbmnet.coln.br.cnm coo, inicio do acolhimento das propostas: 06105.2020 dc 
17tr30rnirn iitc doAcolhimento das Propostas: 18/05/2020. do Oghoimirt; Doía OnAbortara deu 
Propostas: 18/09/2020, ão Oõhiotnin; Inicio de Dlnpcta de P,eçvn: 18/0512028. ão 09h30nrin. 
horário de Srauilie, o editei se necoetra ea sede da licitação. nas vilas: asrw.tsn.Ca.gav.bç 
seomblimret.cornsbrl htip:Ilísswu.jegearetatno.ce.psv.br. Jaguaraiama-CE, ad de Maio de 
2050. Oabastlasãleuandre Lacas deãraajn-Pregaelro. 

Entads do Ceará - Prntaitnra Municipal de Limoeiro da Norte - Estrato de Aditivo ao 
Controle -1' Terme de Aditivo - Cnetputn 11e  20190001-Tomada de Preço 5' 2010.2510- 
u0lsElttPRA. coctrateore: Secretarie Municipal lotroestrctura a Urbaniomc 	SEItIFI°,A 
Contratado: Etal,esampn Serviços e Censtssçõas LTDA. 05)010: cantraiaçon de empresa o 

d. unidades hahitac,nnais com breu de 32,fOírl'. janta a Secrelaria de lntraesirslara 
e Eerciços Públicos do ESuercipie de Limoeira da Nade - Ceará. Alierucáa: Pise prorrapada a 
prezado oaeltóta em 12 (dOoe) mesas. Vigência: 02 do jasnira 402020 aló 31 de Dezembro do 
2920. Data dv assinatura: 30 Oa dezembro de2dtg. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro rio Norte - Extrato de Aditivo es 
Contrato -2'Termo deAditiva-Centrata t4"20190081 -Tomada de Preço N12018.2010-
9O1SEII4PRA. Contratante:Secretária Municipal tntraeotrstare e Urbanismo.- SEiNFRA. 
Contratado: Elelrocampa Serviços e Caentraçues LTDA. OOjelo: contratação de empresa 
para sandos0o de unidades habitacionais com área de 32,0Orn'. jacto a Secretaria de 
lrdraeotrutura e serviços Públicos do Município de Limoeiro 00 Safe - Ceará. Valer do 
aditivo: 5$ 105 367,90 (Costa e doca mil, t,szcnios 5 sessenta e sete reais e noventa 
ceotavonj. Dela de eeninatura:Ot deAbril dn2020. 

Eeeadode Ceará - Prefeitura Municipal da Lavras da Mangabeira -Avisa de Licitação. A 
Camiaatio Pemroeeolo de Licilaçãotoma pública que curará matizando no modalidade Pregão 
Elelrbnica e' 011/2820, cujo objeto é o aquisição da mascaras da Incido a materiais de 
consumo, d050nedoao atenderas necessidades dos profissionais de saúde, juntos Secretaria 
de Saúda. do Município da Lacras da Mangabei,a-CE, visacdo ás medidas de contenção n 
enfrerdamardo ao COVID.19, conforma especillcoçbes coestarnes no Termo da Rolerbeda. 
Estando aberta o prazo para sadastramento de propostas até O dia 12105/2020. 08h00nnn. 
abortara das ar000stan no dia 12/000020, ás OahlOmie Colono de dispute de lances no dia 
12105/2020 ás OShOcmie, entendo dispoeivel pela sitio eletrônica 
o.wis.bttnrnaficiraooas.rmm.bre trrtpe:!dicitacoes.tca.ce.goo.xr/. Maiores imrfore,açaeo no Setor 
se Licitações, na tola HildaAogcste. e' 106, Centro, Lemas de Mangabeira-CE suar/asSado 
e-mail cpl.lavrancei5tgmail.00t'e. Lastras da Mangalsaira-CE, 05 	de Maio de 2020. Joab 
Bezerra deAlnmeida-Pre.oelro, 

Estado do Ceará - Prefeitura Manlsipal de Parteiras -Avise de Llolteçás 'Tomada 510 
Preços 0' 0020. 00.04,1, A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL tomou 
pública. que verá realizada Certame Licitaláds na modalidade Tomada de Preços. tombada sob 
n' 2020.05.04.1. Objeto: CoeinstaçOodos nerniçosde segeetratia para acnoaçdodaa abras ria 
0000teaçaa da 1' Etapa do Aterro Sanirúdn Municipal de Porteiras.tCE. Data e trorerio da 
abertura: 21 de t,'tsio da 2020. às 09900mb. Em virtude do estada do calamidade pública diante 
da pandemia de Canid-t0, a CPL receberá osenvelopes somaste na dela e horário marcados 
para a abertura. O recebimento será leite de lontra ongerticada, sendo permitida a entrada de 
apenas um representante por nez para etetoara entrega, com e intuito de euilor aglomeração 
em cumcrimento ao Decreto Estadual. Os interessados podarão ;are optara tecto integral riu 
edilal e todas es informações sabre a licitação através das endereços elntrãcicos: 
portniras.ce.gcn.b, e ossw.lca.cn.gee.br. Maiores informações: (05) 3557-1254 111-211), 
Perteiras/CE, 04 de Maia ore 2028, Maria Eden Tanaren de Lauda- Preeidentn da Comissão 
Permaeeeta ti. LlahaçãsCPL.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Secretaria da Saúde - Pregão 
Eletrônico 0' 008612020 - Tipo: Menor Preço, A Comissão Permanente de Licitação do 
Prefeitura Municipal de Ouiceré, localizada na Rua 54, Zacarias, 332,101>0813443-. 1040, 
Centro. trota 0/Alise que se encontra à cisaoeiçga doo interessados o Edital de Pru5do 
Eletrônica 145  000813020, cujo Objeta é a açuisiçdode produtos para auxilie de alimentação 
jdlelaseeteroisetormatasivtanijojaserdestined 	a pacientes com sequelas de acidentes 
de 10555:15 e crraaçaecomn 00000sidades especiais janto a SecralaSa de saúde do Municipio 
de Ouiaará, sendo 0Cudeolrarpena doo Propostas ale adia iáiPS/2020daOg:aOlt:abertura 
doo propostas no dia 10/95/2820, a partir tias 08:01h às 00:55h ou fase da disputa da tancool 
no dia 16/8512020 o partir das 09:00b (horário de Brasilia), O referido 5diial padeci ser. 
adquirido no endereço aletránico httpp:/bbllcpmpres,comb O no pai  lei de licilaçúns do TCE: 
ozsnt.lce.cedon.br  a partir da dolo desta publicação. Oxioeré ~ Co, 05 de maio de 2020. 
José Eacierarde Lima-Presidente da Coeniesao da Licitação. 


