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Câmara Municipal de Crateús 
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PODER LEGISLATIVO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Na 00212020ff? 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Câmara Municipal de Crateús-CE torna público aos interessados que no dia 27 de maio de 
2020, às 08:00h, no Plenário da Câmara Municipal, localizada à Rua Carlos Rolim, N° 73, Centro, 
Crateús - CE, em sessão pública, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é 
a Contratação de serviços de locação de sistema para gerenciamento eletrônico de documentos 
"GED", destinado a Câmara Municipal de Crateús. O Edital completo estará à disposição através do 
site: http://www.tcni.ce.gov.br/licitacoes  e do Portal da Câmara Municipal de Crateús. 
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Comissão Perm CII ao 

Câmara MuTilcipal de Cratcüs 
Rua Carlos Rolim, 1? 73, Centro, Crateús— Ceas 

CEP 63700446 



DECLARAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 00212020/TP 

DECLARO, para fins de comprovação de publicação, que uma cópia do aviso de 
licitação referente à TOMADA DE PREÇOS N° 00212020/TP foi afixada, nesta data, no 
Quadro de Avisos desta Câmara Municipal, de acordo com o art. 93 da Lei Orgânica do 
Município de Crateús e conforme determina o art. 21 da Lei 8666/93 e suas alterações 
posteriores. 
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Câmara Municipal de Crateús 
Rua: Carlos Rolim, no 73, Centro, Crateús - Coará 

CNPJ/MFn° 07.551.24510001-56 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N 2020.0507.002. A CPL da Prefeitura 
Caniocim/CE, toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 21 de Maio de 2020, ás 09h0Omin, na Sededa Prefeitur 
Praça Severiano More!, Centro, Camocini'CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global tem] 
2020,05.07.002, com fins ao objeto: contratação de empresa especializada para a realização da exames laboratoriais divemos para atender at 
da Secretaria de Sa&de do Município de Camocitn-Cc. InFormações na Sede da CPL, localizada à Praça Sevesiano Morei, Centro, Camociin/( 
de 03:00 às 12:00h. Caniocini/CF, 08 de Maio de 2020. Francisco Maurineide Carvalho da Aruújo - Pregoeira. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Cancain - Resultada do Pregão Presencial ir 006/2020-PP. O Pregoeiro da CMC, toma público que às 
10:15h do dia 07/05/2020, na Sala dc Reunioca da CPL, Foi julgado o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial ir 006/2020 -PP, destinado 
a Contratação de uma empresa para serviços de manutenção preventiva e Cotittiva com reposição total de peças e/ou acessórios nos aparelhos de ar 
condicionado da Câmara Municipal de Caucaia, o qual teve como vencedora a empresa Josuel Rodriguca da Si],, que ofèrtou para o Lote 1 o valor global 
estimado de R$ 116 000,00 (cento e dezesseis mil leais) para o fornecimento dos serviços descritos no Termo de Referência do Edital (Anexo 111). Ciência 
aos interessados. Caucala, 07/05/2020. Ronaldo Cardoso da Silva - Pregoeiro da CMC. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Crateús - Fornada de Preços l 002/2020/TP - Aviso de Licitação. A Câmara Municipal de Cratcús-CE 
torna público aos interessados que no dia 27 de maio de 2020, às 0S:OOli, no Plenário da Caseara Municipal, localizada à Rua Carlos Rolim, ir 73, Centro. 
Cratets - CE, em sesgo pública, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, co objeto é a conntaçáo de serviços de locação de sistema para 
gerenciamento eletrônico de documentos CrED", destinado a Câmara Municipal de Cratens. O Edital completo estará à disposição através do rio: htlp:// 
www.tcm.ce.gov.br  e di, Postal da Câmara Municipal de Crateús. Cratcú.s-CE, 8 de maio de 2020. Edigar Rodrigaes de Sonsa . Comissão Permanente 
de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrêi.cia 
Pública ir 19.06.0142P. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica pani Conseuflo da Coberta da Quadra e Palco em Estrutura Metálica Arquibancada, 
Acessibilidade. Playground e Banhoiros cola Vestiários Masculino da EEB Raquel de Queiroz - Ipu - ltapipoca/CE. Empresa Vencedora: JMAR 
CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com valor Global de R$ 762.41274 (setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e doze 
reais e seteata e quatro centavos). Abre-se o prazo recuasal previsto no aia . 109, inciso 1, alínea, '& Lei 3.666/93 a contar desta data. Itapipoca/CE, 08 de 

t (VYÜ Mara 1 úr 	Ivirn Ip Pinho - Prrqidpnfo da rPr 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso de Licitação Fracassada - Pregão Presencial ir 029/2020/PP. O Município de 
Pedra Branca-CE atravês de sua Pregoeira toma público que foi Fracassado o processo licitatório na Modalidade Pregão Presencial ir 029/2020/PP, com o 
seguinte objeto: aquisição de (03) motocicletas, com entrega única, conformo espccificaçôes detenuuinadas 'o Anexo 1 deste edital (Termo de Referência) 
,no atendimento a demanda do Fundo Municipal de Saúde Mais informações serão obtidas na íntegra no Setor da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço acima citado, fone: 0.88-2101.1492, no horário de 08:OOLi às 12:00h e das 14:00h às 17:00h o no Se do TCE https:/hv\kw.tce.ce.gov.br . Mune 
Everline de Oliveira Almeida - Pregoeira. 

*5* *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô Extrato de Contrato n 202004.302.1 - Dispensa de Lh itaflo  N! 2020.04.30.2. Partes: o 
Município de Quixelõ/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Labtécnica Produtos para Laboratório E=LI - ME, inscrita e.^  NN sob 
o tf 03.183450/000l-55. Objeto: Aquisição de testes qualitativos das frações IgO e lgM para detccção do COVIO 19, objetivando o combate e redução da 
propagação do novo coronavinus, promovendo o Enfrentamento da Situação de Emergência de Saúde no Município de Quixelã/CE. ValorTotal do Contrato: 
R$ 30.000,00 (trinta mi! reais). Vigência Contratual: 02 (dois) meses. Signatários: Rilson Sousa de Andrade e André Andrade de Sousa. Data de Assinatura 
do Coninto: 06 de Maio de 2020. 

5*5 *5* 5*5 
DOR SÃ - CE -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nu 04.003/2020-PP. O 

toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 22 de Maio de 2020 às 10 cr 
sdor Sé, localizada àAv. 23 deAzosto. S/N. Centro Senador Sé Ceará etar re.Mizsnrin licitarão 

***'ia *5* Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Tua*. A Comissão de Pregão toma público que está disponível 'ia sala de licitações na Rua Abigail Cidrão de 
Oliveira, s/n, Planalto dos Colibris, no Prédio da Secretaria do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. TauWCE e sitos : www.bll.org.br  e http://www. 
tcc.co.gov.br/licitacoes  o Hditnl de Pregão Eletrônico n 15.005/2020 PE, para aquisição de master, tinta, cartucho e tonncr para impressora dc interesse da 
Secretaria de Educação do Município de TauWCE. Data do Inicio de Cadastramento de Proposta de Preços: a partir de II maio de 2020 a partir das 08:00 
horas (horirio de Brasilia); Data de Abertura de Propostas: 22 de maio de 2020 das 08:00 às 9:00 horas (horário de Brasilia-DF); Data da Disputa de Preços: 
22 de maio de 2020 às 09:00 horas (horário de Brasilia-DF). 'laná-CE, 08 de maio de 2020. Gorvina Maria de Alareu Paixão - Pregoeira. 

5*5 5*5 *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Taná. A Comissão de Pregão torna público que está disponível .,ala de licitações na Rua Abigail Cidrão de 
Oliveira, 5/e, Planalto dos Colibris, no Prédio da Secretaria do Desenvolv'mcnto Cientifíco e Tecnológico, TauéJCE —ices www.bll.org.br  e http://vrw'w.tce, 
ce.gov.br/Iicitacocs  o Edital de Pregão Eletrônico n 8.00l /2020-PE, para aquisição de veículos, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social do Município de 'fauulcli. Data do Inicio de Cadastramento de Proposta de Preços: apartirde 11 —,a de 2020 apartir das 08:00 
horas (horário de Brasilia); Data de Abertura de Propostas: 29 de maio de 2020 das 08:00 às 9:00 horas (horário de Brasilia-DF); Data da Disputa de Preços: 
29 de maio de 2020 ás 09:00 horas (horário da l3rasilia-DP). Taná-CE, 0$ da maio de 2020. Gervina Maria de Abrem. Paixão - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tavá. A Comissão de Pregão torna público que estã disponível na sala de lieitaçes 
Oliveira, s/n, Planalto dos Colibris, no Prédio da Secretaria do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, TauÁICE e sites: 'vw.b 
ce.gov.brllicitacoes o Edital de !rcolfrc?  c' 15,007/2020-PE, para recarga de cautuchos e tonerpara as impressoras e maqu 

2020 das 08:00 às 9:00 botas 
OS de maio de 2020. Genina 

Estado do Ceará 'refeitura Municipal de Assam'é - Extrato de Contrato - Contratos N°2020.04.15.01 Fundo Geral do Município de Assaré - 
Tomada de Preço ir 2020.02.11.01. Objeto: Contratação de empresa para urbanização da Areninlia no bairro alto Zé Dodô do Municipio de Assaré/CE 
representado pelo Ordenadorde Despesas a Sr. Erasmo Rodrignes da Fonseca. Valor: R$ 69.753,60 (Sessenta e nova mil setecentos e cinquenta e três reais e 
sesseatacenravos). Signatário: Do outro lado a Empresa: FR Lccaçoes e Serviços EIRELI '-. ME, inscrita no CNPJ: 26.542,791/0001-75 representado pelo 
Sr. Marcondes Lucro Alencan Vigência do Contrato: 90 (Noventa) dias. Data da Assinatura do C....I. 15drAb,Úds2020. 

as *** **s 

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Despacho Occisõrio de Anulação de Licitação - E. razão de Ilegalidade 
Devidamente Comprovada. A Secretaria Geral de lnfraestnutura, comunica a Anulação do Pregão Eletrõnico n' 01/2020-SEINFRA, cujo objeto é o Registro 
de Preços visando fiatura e eventual aquisição de nsumos para a execução de pavimentação asfáltica no Município de Viçosa do Ceará, larradramentaão legal: 
Ari. 49, da Lei n 8.666/93 e suas alterações. Pedro da Silva Brito - Secretário Geral de Infraestn.tura, Viçosa do Ceará - Cc, 08 de inalo de 2020. 
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