09/05/2013

Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DE SANTANA DO CARIRI, CE, por intermédio da
Pregoeira, torna público que às 08:00 de 23/05/2019, fará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.04.1-19/PE, tipo menor
preço, para registro de preços para finura e eventual contratação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como
fornecimento de peças da frota de veículos dos órgãos e entidades do
Poder Executivo de Santana do Cariri, CE, conforme especificações e
condições previstas no Edital e anexos..
O recebimento das propostas através do site do Banco do Brasil darse-á a partir das 17h0Omin do dia 09/05/2019. Abertura das Propostas:
23/05/2019 às 08:00h. O Edital estará disponível nos Sites:
www.licitacoes-e com.br ou www.tce.gov.br. O procedimento
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores
que lhe foram introduzidas. Edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua
Dr. Plácido Cidade Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri, CE, a
partir da publicação deste Aviso, no horário de 07:30 às 13:00.
Santana do Cariri - CE, 08/05/2019.

SÂMIA MARIA BRÁULIO MAIA
Pregoeira

Publicado por:

Samia Maria Braulio Maia
Código Identificador:FC6E9B5C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Ceará no dia 09/05/2019. Edição 2190
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www. diariomuni cipal. com. br/aprece/

www.diariomunicipal.com.bdaprece/materia/FC6E9B5C/03AOLTBLRoHF4BU1nkPMkGWBOZoyXEGVNs474D89pC1xDE6eM2g_OIXQf4XIMXz_

1/1

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seç
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRIN

o3

ISSN 1677-7069

S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Ne 2019.03.11.001
Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços rema escentes da obra de
construção de uma Escola de 06 salas, padrão FNDE na localidad de Bom Jardim do
Município de Morrinhos/CE.
A Comissão Permanente de Licitação. comunica aos inter sados o resultado da
análise de julgamento das propostas referente a este certame que c• nsta na Ata de 00 02.
Destarte, a Telha Construções, Projetos e Serviços Eireli, com o va •r de RS 695.065,18.
Fica, portanto, aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis referente a fase de
classificação do certame em epígrafe. Findo este prazo, e sem nenhu a manifestação, será
homologado/adjudicado o supracitado objeto desta licitação.
Morrinhos-CE, 8 de maio e 2019.
FERNANDO FRANÇA SI EIRA
Presidente da Comi- ào

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAM1
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Ne 2019.05.09.00 -SEDUC
O Presidente da Comissão de Licitação, localizada na Tr vessa Tiradentes, N.
30, Centro, toma público, para conhecimento dos interessados, que no período de
09/05/2019 a 23/05/2019, no horário de 08h às 12h, estará re. lizando Chamamento
Publico N. 2019.05.09.001-SEDUC, para Aquisição de gêneros afim. tidos da Agricultura
Familiar conforme Lei 11.947/2009, destinado à alimentação escolar •o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), junto a Secretaria de Educação do município, o qual se
encontra, na integra, à disposição de todos os interessados, na ala da Comissão de
Licitação, no horário de atendimento ao público, das 08h às 12h.
ARTUR VALLE PERE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECO TE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 2019.04.10.15-TP-AD
O Município de Pentecoste, por meio da Comissão Per avente de licitação,
torna público o resultado do julgamento da fase de habilitação da li• itação na modalidade
Tomada de Preços no 2019.04.10.15-TP-ADM, cujo objeto é a contr tação de serviços de
engenharia visando a execução da obra para construção de quadra •Desportiva na escola
de ensino fundamental Gov. Waldemar de Alcantara na Sede do Mu icipio de Pentecoste.
Empresas Inabilitadas: 01- Mota JR. Construções EIRELI - ME 02 - União Construções e
Serviços 03 - Forte Feijó 04 - LBM Serviços e Construções. Empresa abilitada: 01. - PM&M
Engenharia - LTDA.. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea "a" da
Lei de Licitações. Caso não haja interposição de recurso o envelope •a Proposta de Preço
será aberto no dia 17 de Maio de 2019 as 09:00hs na sala da C• missão de Licitações.
Maiores informações pelos telefones (85) 3352-2617 / (85) 9169-27 1
Pentecoste-CE, 8 de maio de 2019.
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
Presidente da Comissão d Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Alteração do Pregão Presencial NO SRP PP-0123052019-DIVERSAS, pu licado no DOU do dia
30/04/2019, pág 235, seção 3. Objeto: seleção de melhor proposta revés de Registro de
Preços visando a futura aquisição de material gráfico destinados ao atendimento das
diversas Unidades Administrativas (Secretarias) da Prefeitura Mu rapai de Russas, de
acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. Tipo:
Menor Preço por Lote. A Comissão de Pregão comunica aos interes- dos que, em virtude
do oficio enviado pela Secretaria de Saúde solicitando alteração de • uantidades e inclusão
de item referente ao lote II, publicaremos alteração ao edital o referido lote (em
conformidade à cláusula 21.1.11 e que fica adiado o presente certa
para o recebimento
dos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação para o dia 22 de maio de 2019 às
08:00h, permanecendo as demais cláusulas do edital inalteradas. Maiores informações
através do fone (88) 3411-8414 das 08:00 às 11:30 horas.
Russas-CE, 8 de maio d 2019.
FRANCISCO RAFAEL PAREN E TORRES
Pela Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Ne TP - 0104042019 - SEIN RA
Objeto: contratação de obras e serviços de engenharia para pavim nação asfáltica com
construção de portais nas Pontes do Riacho Araibu (acesso ao balo: 'rio Araibu e a Igreja
Nossa Senhora de Fátima), Zona Urbana deste Município, de respons. bilidade da Secretaria
de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme projetos, planil as de orçamento e
cronograma físico financeiro, em anexo.
A Comissão de Licitação vem através desta, divulgar o esultado da abertura
das propostas comerciais do certame supracitado, onde deu-se da se• cinte classificação: 10
lugar: Eletrocampo Serviços e Construções lida, com o valor glo al de R$ 617.942,64
(seiscentos e dezessete mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro
centavos); 22 lugar: ARN Engenharia Eireli, com o valor global de R$ 21.067,56 (seiscentos
e vinte e um mil sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavo ). Após a divulgação
desta publicação, fica aberto o prazo recursal de acordo com o art. 1 9, inciso I alínea "b".
Maiores informações através do fone (88) 3411.8414 das 08:00 às 2:00 horas,
Russas-CE, 8 de maio d 2019.
FRANCISCO RAFAEL PAREN E TORRES
Pela Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 2019.05.06.019
A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissã de Licitação, torna
público, que fará realizar Licitação, na modalidade de Pregão Pr sencial, autuada sob
o n. 2019.05.06.01S, tendo como objeto a contratação de empres para realizações de
procedimentos médico-hospitalares para os usuários do Sistema Único de Saúde no
Município de Salitre - CE, tipo menor preço, com data de abertur. marcada para o dia
22 de maio de 2019, às 08:30 horas, na sala da Comissão de citação, na Sede da
Prefeitura Municipal, situada na Praça São Francisco, s/n. Os i teressados poderão
obter informações detalhadas no setor da Comissão de Lie ação, em dias de
expediente normal, ou, através do telefone (88) 3537-1082.
Salitre-CE, 8 de maio d 2019.
EDEILTON FRANCISCO DO SANTOS
Pregoeiro
Este documento pode ser sierilicado no endereço eletrônico

•

http.//wwwinjov.bf/aJtent.datte.raml, pela código 053020150500001.61

NR 88, quinta-feira, 9 de maio de 2019

DO ACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 805.01/2019
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que no
próximo dia 27 de maio de 2019, as 09h0Omin, estará abrindo licitação na Mgdalidade
TOMADA DE PREÇOS N. 0805.01/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CÍCERO SARAIVA NO MUNICÍPIO DE SANTANA
DO ACARAÚ/CE. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação
no horário de 08h00rnin as 12h0Omin no endereço da Prefeitura Municipal de Santana do
Acaraú, bem como no site www.tce,ce.gov.br/licitacoes.
Santana do Acareia-CE, 8 de maio de 2019.
ANTÔNIO EUDES DE LIMA FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 16.04.1-19/PE
A Prefeitura de Santana do Cariri - CE, por intermédio da Pregoeira. torna
público que às 08:00h de 23/05/2019, fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.
16.04.1-19/PE, tipo Menor Preço, para Registro de Preços para futura e eventual
contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como fornecimento
de peças da frota de veículos dos órgãos e Entidades do Poder Executivo de Santana do
Cariri - CE, conforme especificações e condições previstas no edital e anexos. O
recebimento das propostas através do site do Banco do Brasil dar-se-á a partir das
17h0Omin do dia 09/05/2019. Abertura das propostas: 23/05/2019 às 08:005. O edital
estará disponivel nos sites: www.licitacoes-e.com.br ou www,tce.govbr. O procedimento
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal ri. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666 de 21
de junho de 1993, e suas alterações que lhe foram introduzidas. Edital e anexos estão à
disposição dos interessados na sala da CPL, na Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens, 387, Centro,
Santana do Cariri - CE, a partir da publicação deste aviso, no horário de 07:30 às 13:00
horas.
Santana do Cariri-CE, 8 de maio de 2019.
SAMIA MARIA BRÁULIO MAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO te 1/2019/ PE
A Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente do Município
de Tamboril-CE, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta
para cadastramento de propostas de preços a licitação na Modalidade Pregão Eletrônico
que será realizado no dia 28 de Maio de 2019, às 09h0Omin, (horário de Brasília) no portal:
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, conforme especificado no Edital N. 001/2019/ PE,
com o seguinte objeto: aquisição de trator agrícola e equipamentos para agricultura
familiar no Município de Tamboril, Estado do Ceará, conforme contrato de Repasse n.
044422/2018, junto a Secretaria de Agricultura Recursos Hídricos e Meio Ambiente do
Município de Tamboril-CE. O qual encontra-se na integra na Sede da Comissão de Pregões,
localizada à Rua Germiniano Rodrigues de Farias, 5/5 - Bairro São Pedro. Tamboril-CE,
fone: 0.88.-99226-6608, no horário de 08h0Omin às 17h0Omin e também no site:
www.tce.ce.gov.br.
Tamboril-CE, 8 de maio de 2019.
ANTONIA DE MARIA MEDEIRO PAIVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N2 03.13.02/2019-PE
Pelo presente aviso e em cumprimento as Leis n. 10.520/02 e n. 8.666/93 e
suas alterações e o Decreto n2 5.450/05, a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de
Tianguá comunica aos interessados que realizará o Pregão na modalidade Pregão
Eletrônico N. 03.13.02/2019-PE, com o seguinte objeto: aquisição de 02 (dois) veículos,
destinados ao NAS',- Núcleo de Apoio a Saúde da Familia do Município de Tianguá-CE.
Endereço: Av. Moisés Moita, 785 - Planalto -Tianguá - Ceará. Entrega das propostas: a
partir desta data, no sitio www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 23/05/2019 às
09h:30m (horário de Brasilia) no sitio www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais. o Edital
poderá ser obtido através do sitio referido acima. Os interessados ficam desde já
notificados da necessidade de acesso ao sitio www.licitacoes-e.com.br para verificação de
informações e alterações supervenientes.
Tianguá-CE, 8 de maio de 2019.
PRISCILA CARDOSO QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Ne 00.005/2019-PP-SRP
O Município de Trairi, através da(o) Prefeitura Municipal de Trairi por
intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 09:00 horas do dia 21 de Maio de
2019, fará realizar licitação na modalidade Pregão NO 00.005/2019-PP SRP, tipo Menor
Preço, para aquisição de gás liquefeito de petróleo para suprir as necessidades das diversas
Secretarias do município de Trairi-CE, de acordo com o que determina a legislação vigente,
a realizar-se na sala da Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Trairi/CE. O
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal ne 10.520/2002, Lei Federal
n0 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de
Licitação, na Av. Miguel Pinto Ferreira, 356, Planalto Norte, Trairi/CE, a partir da publicação
deste Aviso, rio horário de expediente.
Trairi-CE, 8 de maio de 2019.
KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 2019.05.03.1
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre. Estado do Ceará,
torna público que estará realizando, certame licitatório na modalidade Pregão n.
2019.05.03.1, do tipo presencial, cujo objeto é a aquisição de equipamentos/material
permanente e veiculos, destinados ao atendimento das necessidades do Município de
Várzea Alegre/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme proposta no
1.0237.604000/1180-02 Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no
Instrumento Convocatório, com o recebimento dos envelopes contendo as propostas de
preços e a documentação de habilitação neste dia 22 de Maio de 2019, as 09:00 Horas,
Maiores informações e entrega do Edital na sede da Comissão de Licitação, situada à Rua
Dep. Luiz Otacilio Correia, n. 153. Centro, Várzea Alegre/CE, no horário de 08:00 às 14:00
horas. Informações poderão ainda ser obtidas através do telefone (88) 3541 - 2893.
Várzea Alegre-CE, 8 de maio de 2019.
EMMANUEL ABREU PEDREIRA
DOCUMe,t0 assinado digitalmente,:onforrne MP rs 2.000-2 de 24/08/2C01.
que insdtul a infraestrusura de Chaves NIIIICas Brasileira - ICP-Brasil.
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