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CODESSUL
COPZ5óRCO O OeSENVOLVU.IENTO
OA RGIÂO SERTÃO CENTRAL SU(.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N 2 002/2020

O Presidente do CODESSUL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que no dia 24 de Setembro de
2.020 às 08h30min, será realizada licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
tombado sob o n 002/2020, com fins a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANEJO DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DO SERTÃO CENTRAL SUL - CODESSUL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
AO EDITAL que será regido pela Lei Federal n 2 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis
e do disposto no presente Edital. Cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço da Sede do
CODESSUL, à Rua Antônio Assis Pinheiro, 74, Centro, Deputado Irapuan Pinheiro, Ceará, sempre de segunda às sextasfeiras, das 8:00 às 12:00 horas. Disponível, gratuitamente, caso o interessado forneça mídia removível (cd, pen drive)
para obtenção do Edital e/ou e no portal do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br . Maiores informações no endereço
citado e/ou pelo Fone: (88) 98876.0711 ou e-mail: codessul@gmail.com. O Presidente. Consorcio de Desenvolvimento
da Região Sertão Central Sul, em 04 de Setembro de 2.020.

Publique-se,
Jornal Grande Circulação Estadual
Diário Oficial do Estado do Ceará

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL SUL - CODESSUL
Rua Antonio AssisPinheiro, 74 - Centro —63 .645-00 - Fone: (88) 8876-0711
Dep. IrapuanPinheiro/CE - CNPJ:08.873.411/0001-01
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Eatadàdo Ceará PrefeUura Mrinlçlpal de Bela Cruz - Aviso de Licitação -Tomada dei
Proos, N. 01!2020-FME. Pelo presente aviso .e em cumprimento á La n. 813651930 suasi
al(eraç6esoPrasidenLeda Comissão Permanente deUci(açoda Prefeitura Mudicipalde Boi al
CruZJCE torna púbUoo, para conlrecimenrodoskileçesuadosque nopróshaodla24do S etertro de 2OO, às OSbOOrnin naSx1e Sa CorrrlssSode LlcllsçSo, localizada Rua Soto de Setembro,)
34-Centro S PaçoMUoIclpaI "lá Cruz/CE, estará realizando lcitdço;riamqdèlidqdeTonrda rIu)
000112Õ20.FME. coro ol
Preços, critério dojuiganento monor.preço por lote, tombado sob
seguinte objeto: contçataçdó d empresa para execuçdo dos sccvços da roqsaUficaçdp da(
(ahada das Escolas d Ensino FundarjiGirlal JoSd Oumasceno e Mário 1ousda.ra sede do l
l4un&lpio dó Bela ÇruzJGE. O Edital poderá ser obtido através do dite
ou junto a Com lssd6Permanonlede Lièildpcs. studa no
endeço acima. nos dids rteís, de O7OOh da 13:Oøtrs. Manoel Rabado de Paula Junior Prasldenteda Comissão Perdran&stedeLlcítagâoBelaCrdz/CE..
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Estado.doCeardi -Prefeitura Municipal de Bela Cruz -Avisode Julgamento de Propostas
de Preços -Tomada do Pregos N.D1i/2o2O-SiE. AComissgo Pema5enle deLicitaçdo dol
Munlclpiá da Bois Crazatravds.de seu Presidente, lendo em vista a ontinuidadaiididçci
nuprarriencionada, lama público paraconhncirnanto dos iniaressados oresuitado dei
uCgamedto das propoclasde preços apresentadas para a licitação odres referida, cuja :objcloél
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Mano
A G.Coostruções e Serviços EIRELI: AB2 Engenharia, industria e Serviços SlfSLi; Abravl
Con•siruçSon Seralços Eventos e locaçdes EIRELI: Conpni - Centra Norte Projetoe a
Empreendimentos LroA; Construtora romazdoAquivo Gomes Parente Filho EtRELtME: Etiusi
ServiçosLTDA: Janieta Silveira Nascimento-MO; MandacaruConsiruç6es e Emprnondimentos(
CTÕA: MV & R Locação e Construção EtREli; R S M Pessoa 9/RELI; VIor Obras dei
Engenharia EIRELt e WtJ COristruçdas o Setviçps E1REL1-EPP. Classificada e Vencedora o
em poósoSuvires Construções EI RELI,coioi VaiorGlobaide R$290.017,25(duzentos avarenta
mil dezessete reais ovinte acerocentavos).Apartirdesta publicaçãoócarefranqueadns vistas i
aos interessados e iníciadóo prezo rectasat (ml. lOS, Lei N 8.602193):Manonl Roberto dei
Pnu)aJúnIer-PresidentadaCPL,BetaCruz,Ceará,04dasetombróde2020.
Estadodo
Municipal dg Sat(tre. APne(eitura Menicipat deSutitreatravósi
da Comissão
Coa
de licitação, torna público, que
realizar Licitação, na rn odattdsdaTomada dei
0
2(ç20090201p0,
cujo obj eto é a contratação dó empresa parai
treçós, autuado sob o N
ndaqónção do campo de futebol do Municipio do Salitre/CO. Tipo Menor Preço, com datadet
ubertura.marcada para o dl24déjetombrode2O20,dsOtbO0tvoran
na soiada.Conslsapo r/ef
1.
Lldtaçõo,sltúsdd na Praça São Francisco, 9/14. Os interessados poderão obter lqfannações
delaitiadaó.no setor da Comissão do Licïtãção, o horário de 08h00 ãu.12t100, riu, elravés do!
.(qletone(Oxx8d) 337-1082. Salitre/Cri. 04 de Setõmbro de 2020. AntdnboErivettõ do Lima
Èarvai110 PrantdentodaCómtss86deLlcitaçãa.
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para execu ção desse iços de constuço do Centro do Especialidades Médfcás.na sede do l
de Bela Gruz/CE. Inabilitada:. 8. Sertão Construções Serviços e Locações LIDA, por l
pííc(
estaícipdreo
urr
peúalldadedesuspensâo temporária de participar deIíctaçbe mpodimenoI
nfraar com a adtnnisfraçQ a HabilUada: 1. Abrav Construções Serçoe Events e
de
Lcaçs
EII;.Effs
REL 2i Serviços LTOA; 3. J J Locsçes e CQnsruço EIREU; 4. LSj
ServçdeConstruçÓes EWELl S. Mandacaru.Çonsruçes eErnpresndimsntosLTøÂ; 6. MV
&RLcaÇõCoflstnio ERIJ: 1. RarnUasConstruçss lREU-MEe9.WU CsntruçeseI
S' IRELl EPP.
psrtir desta publicaçã o ficam freriquesdas vistas aos interessados ef
inicia dóop rezo rocursal (art. 109. L&r8.86/93). Caso noocria recurso admhilstravofica}
ni
mare sdà absilura dos ariveloposde Proposta d e Preços para o dia 16 d setobrodo2O2Os}
51)5 flO SCde da Comissão ds Licitação, focalizada ris RuaO7 de S0tarnbro34Cntiv, Bela
Cruz, Estado do Ceard: Manoel Roberto de Paula Júnior - Prosiderde d CP I. B ta.Cruz Oearú,O4desetembrode 2020. •
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Ëtdà dáPuro MunEdpI de Bola Ciz-Aviso d !1abiIitaço -Toca do
d Lic(aado Município de Bela Cruz, I
. Praços N. 0112020.FIs.
atiaói 3& presdente:tendo oU.vIa u continuiddo d itaçosuprarnenclDna; ornJ
põbicopara cnhimento dosintero5ado a resultado de jugrnontofos documentos de
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Estado do Ceará -Prefeitura MunIcipal deTtanguó-Secretaria Municipal de tnfraastruturai
L Concórrênctp Pública n 6312020-SEINFRA- Resultado de Julgamento de Proposta dei
dou sisrsiços da construção de sistema nim,titicado de abastecimento de água naólocalidadest
ida Pitsnguinha, Cmoatá e Csrasot;São João eJabrrru. conforme Convdnlu N°CV 854990/2017)
cova FUNASA, Proposta Vencedora: Ednnit Construções SIA, 1403.439.420,50; 2 ° Construtora)
(Beija Flor LTDA. RO 3.512.324,05. Propostas Desclassificados: COENCO- Saneamento LTDA.i
por dvscsnliirinsmnlodo 1/ver Ole; Pucon Construções 6114811. par dvscu/nprinrento dos Itens
js.i .n a 5.1.o; CONJASF -Construtora dsApsdaçem LTDApordnncumprimnnto uns itens 5.1.1u1
1
5. 1.m. Fica aborto aprazo rvcnrsal, previsto no art. 109. inciso 1. aiinav 'hi dai ei

1 Ceará -.Mun(cpo cl
iodoNorte - Extraio de Termo dQ Rtifcaço e1
IEstado d Ceará Prefeitur MuicipaI do São 3Qnçaa d Amarantida Ucitçdo
Ho
JMÕdaflddG Pr
PrsnciaI . Tipo: Menor Preço oriton
dtN2Ü2O.OR.24.QOlP
legais,
bJOtO dLii. RglsIro dcProçó para tutora e eveottial aquisiçode veículos
ndcdø a qüe consta doChanaénto Público iO5QD2O SESAU. que têm
htdbL '
dtIndõi
como abjeto, atritaó cIøènVdado de dfroilo prhodo sonns hicrnvo , qualificada
ducç4do
AmarsiteICE. coníoano especíicaçosoi anexo aoodlaLO Pregoeiro da Preíèflura MunkIpa
pata
1dé<Sâê Gonçalo doArnanno counIcaos
ni
n1orssado quo dia 18de seenibro de 2020 s
naUnsadede P
d
!
1O:OO(dozhorasnasaia
12OCeftkø,
porda Secretaria de Sadde do Município de Juazere do 4oi1o/CE !atiflca e I-rnooga oI
e&ará rcebondo Envelopes de Poposta Giecía( A e HabUtaçãa
para o objeto acfrne
7daLeFdcre)n0I
c.
tedo OS
poderes ler e Obter e te,(ø intsçaI do e t no Paço do PofeIIura
13.Ol9)2Ol4osuaseIteraçOopos tedoteeesubileru l2.7doInsInimwitonvocøtàrb,emfavardj
MuIcipa. a partir da publcaçodeseavIs nhorãTioee<çedentedasO8:OOâsi2:oD horas.
organizaao da ociedaiocNiI: ACENI -Associaçe das Crnças Excepcionais do Nova gusçu
Msiois nformaçôes podero ser obtIdásatrvés c, tons 85- a315 4205. O Pieoero. So
(CNPJn O1A76AO4OOO1:19), Com O 5tO mkimo de custe o d
GençõdoAmarantoICE,O4 deSotsmbgocie2O2O.
.
d5(JPALimeiro(Lote
R$ R52.6.7.15B.6&para9esOodoI
.
tiospItal MstesidadeSoLues(Lote I), por uma yncja de 24 (vinte equatro)rnees. Determine I . .
c Ceará - Prefeitura Mwiicipat de Se Benedito- Aviso de Licitação Pregão
que se proceda pubIleaç10 do dsvdo oxiralo. Juazsiro do NortoíCE, 03 de saemhrd de 202Q.J
(EotrõnIce W 00.01012020. O Pregoeiro Municipal torna público para conhecimento dos
GIaucaneTouosNov o s Quente ISecretàrtalntodna.daSaúda..
1nteressados que realizará o Peqão Elotrôslcocujo objeto; sesço de m&horproposta para
. . .
.
.
.
jRegisuo
de Preços visando futuras e eventuais aquisiçõesde veículo auomoor,.tipo poputar.
stado .do.Csao - Prafefttira Muolclpa( de Itapajé - Ex(rato de Juigsmon(o - Fase dei
picapoamotocicieta de Interesse das diversas Secretaries Municipais de São Benedito-CE.
fpropostos de Preços Tomada de Preços W 2020.07,16.2 - TP. A Coniss5u Permanente de
IE0t(9 5 das propostas a partir do dia 09(0912020 às Oh. Abertura das propostas 22 de
IL1 5it50d0 Murdtpid de.fl -apajétrana púbIloo resultsdo ojuIgamorodaías de Proposta dei
SOlembo de 202(1 du 10h, no sitio
i?reos da Taada.de. Preços . l42O2O.O7.16.2 - TRpóa aniiso•das propostas dá preços das i
w.Hcftseoõs-a.com.br. O odita) oseos soexos ennqmSG disponíveis na Sede do Comissão deUcilnçSesIocalizadaRua PauloMarqunT8,
voncedoraassguritõempreua:AIlizConslrucoqsassrvicpsJ
)LTDA. cdmoValorgk,baldõ.R$ 515.133,OP (qulniianlose qLIthze mil e sacias ldnta alrds resisel
sefsceovàsj Podanfõ flcapbsrlo
1, lofràj
jd rrlbunal d Contas do Estado. d& Crá (tÕE/CE) e
(acoeswi.br. So
IbdaLel FaderalNlL66Ofg3.JôséMac DowetTolíélra AvedoNoIa-Piasfden(edaCpL
(
IBenedi(oICEO4d Seterobrode2O2OonatdoL,boDamadceno._pregoelró;
...
....................... . .

IEsradodócearà-Prateituça.Muntolpalde Oeputadõ.lrâpusn Pinheiro -ErrataddEdl%al1
IPrago Eldânlco N2G2O.O8.24j. O Municiplo d Oe*jladó Iradudn Pinha4somonjoas(
Ó22C0 Presideoleda CPLdO Trairi torna público para conhecimento dos Interessados
IRuUpcaçõ no tabde.ReedcIa pág. 240 do SdIlal db.Prago Oènlco 14! 2OOO8.24.1 dei
1Luto .l-Item nalercéiracoIpna onde sol: Unid. Leia-se: KG, as dernaIscondiçSosdoÈdilÍdo1 •ma referida, et4o objeta é
I a construção de soro Escola e quadra pbllesporlivasa localidade de GUa)fni no Município do
Pèegso ElotrSlra l4 2020.08.24.1, ficam salteradas.Doputudo rapuan Pinh&ro, 04 de
Setambrodo2O2O.MariaJoaniaMoralra-Pregoeira.... . .
.
... . .
Declaro classificados: JMAR Cbristruçses, Comércio e Serviços - EIRELI. Águia
iConstruçSes a Incorporações LTDA. Construtora Alvas Machado LTDA, sendo declarada
.
.
. .
lEstadodo Ceará.Consórciõ.Priblico do Siddõ da Midrorregfdo deSobraI - CP
yncedo!a :JMAR CooulruçõesCorTrd (ciQoSnrviços_ElRgUcomvak,rdaR$3.637.rg5;5z((rds
4v1so
Uclta;do Pro Ete(rdnloo lPOi.Qg.2o2oCP.A Comisso .Porrnaneirtede
cnilhdes, seiscentos e idnt e sete "i" setecentos e cquenta e seis reais e cinquenta e dois
paraconiiecinrento.dosinleressados a abertOra do Pregdo
dnrrtavos).FlcardGdisponiveisvislasaoprorassoeabedoopzapsra a inierposiç5ódaiecursos
lnirSnico NO1.dlS.2O2O-CP;Ob$nio: Coniralaç5o derrrpresa.sspdciaIizadà nu presiaçdode
referente a decisão de aig.nanlo de propostas. TrairilCE, 03 de setembro da 2020 José
(rai9S de manulenço.preyenhiea e coqaliva dos cquipamonios médicohoapflaisoiu:com . ClaandroAraúJo Silva ProsidentadnComisndopemianenfedeLjcitaço.
1fornecimentode peças õmatlO%ddvaiordocontrato; equipanieniospertencenled Policlínica
•.
• •
.
.
1SOITISPIO Fdlida Silva, uida1qgerida pelo Consórcio Público da 4tOde daMioagiSo de
• Estado do Ceará . Prefeitura Municipal do Camocim -Aviso deAtade RogistrodePreço no
. Pregão Presenciei PP. 2020.08.20001 - SRP. órgão Gostor. Secretaria dg lnraesfrulusa.
I1010912020 aa.SSOQmln e'com o fim do acolhimento das propostas em 22/0912020, as
l08mi Data de Abertura das Propostas: 2210912020.ds O9hsQOmis; inicio da Sessão de
Contratação, de empresa especializada para impianiaçdo da sistemas stmpliflcadoa de
(Disputa da Pprçna: 22.'09/2020 du tlhsølmin. Oedítai N ° 011202O-PE..encoritra-se na integra
abastecimento de Água, core captaçpo subterrdrteo, geração e alimentação da enetie
. fótovottutca/concrrssiondria a dassaiirlizaçao da água, junto a Secretaria de tn(reesitiutura do
assada do Conoó lo Pótitico de Saúde da Microrre6ião de Sdbrai-.CPSMS. iocalizsda na Rua
.
Município
da CamocirnlCE, referente aos tens 01 ao OS que compõem o Pregão em eptgrate,
Padre AntOnio Itdeptrta; n. 170, Centro, CEP: 62.010-750 SobratlCE e no slte
itovatartatai do liam 01 de 14$ 01.547,67 (cinquenta e um reitquinstmentos e quarenta e sete reais
jwww.tce.e.gOv.br/iidtacoes o htip:llwerw.bbmnei.corn.brIBBMNETl. Macaol Aquino L.otota
o
sessenta
centavos):
;(em 02 de R$ 55.840,65 (cinquenta e cidra mó e oitocentos o quarenta
!Noto-Progoelro-.Sohrat(CE),O4denetembrode2020.
.
reais e sessenta ecincocentavos); devi 03 de, 14$ 18.838,46 (dezoito rede oitocentos o trinta e
.
.
.
Oito reais e quarenta aneis canipvoa); tais 04 de 14$ 23.272, 11 (pinte o três mil d zentos o
(Estado do CeaOá - Coflsôrcto de DesenCo(vtmento dóRegióo do Sertão Central Sul - 1
. setenta Odois raóiseonzocentavos) altere OtideR$75.354,13 (setenta e cinco ,nittrezantos e
008020t - Aviso da Licitação - Tomaria de Preços N 00212020. O Preoldepte dai
Sessenta e quatro reais e treze centavos). Validade: 12 meses, ou seja. de 0410912020 a
C008SSUI,, toma público pura canhectomevio ele todos os interessados, que nó dia 24 dai
04/09/2021. Informações na Sede da CPI.. localizada à Praça Severisno Moral, Centro,
jSetenitimodo2ø20âsoah3omin, será testbadalidtaçóonamadnlktado Tomada dn Preços,dotipo(
CnmonimlCE, no horário de 00:020 Os 12:00h. CamoctmlCE, 04 de setembro de 2020.
ItãenorPraçoolnbal,loinbad050bon0002i2o2o,cornn55550ntreteçãcideeiniprosuparaegocetar(
FrànctscaMaurinatctatarvattiodeAraú(o-pregoetra.
los serviços de manejo da resíduos de nalviços de saúde dos Municlplos Consorciados aol,
OflSáClO de asaneol'4niento da Regido do Sertão Central Sul -<C008SSUI, conformei
enpecittcaçlas no projeto básico/termo da referdncta aneda no edltat.ótuá será regido pata bsif
lEstadocbo Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso de Licitação - Pregão
Presencial N 0 04812020/PP. A Comissão de licitação da Prefeitura do Município de Pedro
Federate ° 8.66W93esussuteraçõeu.alémdasdumnatsdisposiçôesiegalsaptoóvsinedodisposno1
lgranca - cÉ toma público, para conhecimento dos Interessados que no dia 14 de setembro de
no predenie Editei. Cópia do Edital evcontraseâ disposição dos interessados no endereço dei
Sede do C0000SUL, á Rua António Anuis Pinheb o. 74, Cento. Dópiáado tmapuus PlntneiroI . J2020. às 08:30 tatue, no Setor de licitação da Prefeitura, localizada áRua FurtunutoSilva, 5/ri,
iCentro, Pedra Bra os/CO, estará realizando licitação na modalidade Pregão Fresenctat,
v horas. Oisponlsei, tatsitamante.I
Ce ará , nerepredasegunda ás sexlan4eirs, das 6:00 às 12:00
caso olvteressndotorrneçansldia remvovivel (cd, pan drlve)para obtenção do Oditate/osa noPo
Ilontado sob o 14° 046/2020/PP, coei o seguinte objeto: AquisIção da 400 (quatrocentos) 1(115
1Cavidl9 iDO o 1CM i visto que este é um teste lmenoorsmatogrático que detacto
do TCE-CE: httpniltictlacoes.tce.ce.gnv.br . Maiores Inlorniaçõns no endereço citudo alou polo
1separadamente anticorpos das classes 1CM e GO pare o ví ru s Covtd.19, com registro da
Fone: (88) 96876.0711 ou e-mail: coctosusi©gmail,com. O Presidente. Consórcio do
ANViSA, contendo 25 testes cada calvo,em razlodo enfrentamento da emnrgdncia em saúde,
Desenvotvtmeatoda RdgtdoSertãoCevtrut SuI,em 04 ri Setembro da202'O,
._ .. .
.
decoWente do. Coronatilrus (Covid-19) es Cidade de Pedra Branca - CO. Justilicativo:
NecessárIose rasa uqsioiçao detestes imunocromstográflco, pois detecta separadamente
odocearãPPereltureMuntctpstdecampansétes'Ávtsodeucttaçdo-rómadadai
anticorpos
das danoso tOM e IDO para o vlrus Covtd - 19. O prtizo.docontrato será da data do
PreçosN° 0312020-SOU.APrenídentadsComisaãodeLicltação; comunica aosinterusssrtosl
assinaturaatO 31/1212020 e estima-se novsiordê14$ 002.00000.0 qust encontra--Se na integra
ctuevo próximo dia'2âde Seternbroda 2020, àsOó:30h, estará abrindo Licitação na modalidadal
no Selar da Comissão Psrivavemitu de Licitação, na endereço acima citado, tons: 0.85(Tomada de Preços n° 03/2020 - SOU, cujo objeto és contratação de serviço da pavimenta çã o l
2101.1492, no )ioránlo do 08:001i mIs 12:00h a das 14:008 lis 11:00h e 50 Sito do TCE
em paralelepípedo emdiversas Ruas em Campos Saies. O edital completo estará a disposição (
hitps:i/w'smw.tcn.i:v,gov.bni. PnneEvortlnsde0ttveiraAtreeida-Progoetre.
dos interessados soa dias dato após esta publicação no horário de 08:00 do 12:00 hs, nnj
endereço da Prefeitura a Travessa Vicente Alexandrino de Alencar, uiva -1 andar - Ceviro
-------e - - ------(Estado rio Coará - Prnuea,ro Ml.'I,.l ,i 011,.,.

u

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
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1

ANO XII N°198

1 FORTALEZA, 08 DE SETEMBRO DE 2020 :

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2612020-SESAU. Pelo presente aviso e em

cumprimento às Leis n°. 10.520/02; 13.979120, alterada pelas Leis n° 14.035 de 11 de agosto de 2020 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto n° 10.024119,
o Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico n°. 26/2020-SESAU, cujo objeto é
Contratação de serviço de alimentação transportada, visando o fornecimento de refeições saudáveis destinada aos pacientes e colaboradores das atividades
envolvidas nas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública nas unidades de suporte ao Covid-1 9 (UPA Lagoa Seca e Hospital de Campanha)
do Município de Juazeiro do Norte/CE, através da Secretaria de Saúde, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo 1 do Edital. Número
Identificador no Banco: 833800; Entregadas propostas: A partir desta data, no sítio www.licitacoes-e.com.br . Abertura das propostas: 16109/2020 às 09h00rnin
(Horário de Brasília) no Sítio www.licitacoes-e.corn.br . Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sitio referido acima oujunto ao Pregoeiro na
Comissão de Pregões. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações
e alterações supervenientes. Luiz Ernesto Macedo Mendes - Pregoeiro do Município de Juazeiro do Norte, Ceará.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito—Aviso de Licitação —Pregão Eletrônico N°00.010/2020.0 Pregoeiro Municipal torna público
para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Eletrônico cujo objeto: seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e
eventuais aquisições de veículo automotor, tipo popular, picape e motocicleta de interesse das diversas Secretarias Municipais de São Benedito-CE. Entrega
das propostas a partir do dia 09109/2020 às 08h. Abertura das propostas 22 de Setembro de 2020 às 10h, no sítio www.licitacoes-e.com.br . O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis na Sede da Comissão de Licitações localizada à Rua Paulo Marques, n° 378, Centro - CEP: 62.370-000 - São Benedito CE, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) e www.licitacoes-e.com.br . São Benedito/CE,
04 de Setembro de 2020. Ronaldo Lobo Damasceno - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará - Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - CODESSUL - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°
002/2020. O Presidente do CODESSUL, toma público para conhecimento de todos os interessados, que no dia 24 de Setembro de 2020 às 08h30min, será

realizada licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, tombado sob o n° 002/2020, com fins a contratação de empresa para
executar os serviços de manejo de resíduos de serviços de saúde dos Municípios Consorciados ao Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão
Central Sul - CODESSUL, conforme especificações no projeto básico/termo de referência anexo ao edital, que será regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital. Cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados
no endereço da Sede do CODESSUL, à Rua Antônio Assis Pinheiro, 74, Centro, Deputado Irapuan Pinheiro, Ceará, sempre de segunda às sextas-feiras,
das 8:00 às 12:00 horas. Disponível, gratuitamente, caso o interessado forneça mídia removível (cd, pen drive) para obtenção do Edital e/ou e no Portal do
TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br . Maiores informações no endereço citado e/ou pelo Fone: (88) 98876.0711 ou e-mail: codessul@gmail.com. O
Presidente. Consórcio de Desenvolvimento da Região Sertão Central Sul, em 04 de Setembro de 2020.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Aviso de Licitação -Tomada de Preços N°. 01/2020-FME. Pelo presente aviso e em cumprimento

à Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bela Cruz/CE toma público, para
conhecimento dos interessados que no próximo dia 24 de Setembro de 2020, às 09h00min, na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Rua Sete de
Setembro, 34 - Centro, Paço Municipal, Bela Cruz/CE, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento menor preço por
lote, tombado sob o n° 0112020-FME, com o seguinte objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de requalificação da fachada das Escolas
de Ensino Fundamental João Damasceno e Mário Lousada, na sede do Município de Bela Cruz/CE. O Edital poderá ser obtido através do site municipios.
- tce.ce.gov.br/licitacoes/, ou junto a Comissão Permanente de Licitações, situada no endereço acima, nos dias úteis, de 07:00h às 13:00hs. Manoel Roberto
de Paula Junior - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Bela Cruz/CE.

L

FSC

*** *** ***

MISTO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada. A Comissão de Licitação da Prefeitura de Amontada, divulga o Resultado do Julgamento da Abertura
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das Propostas de Preços referente à Concorrência Pública n°001/2020.03, que trata da contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de
construção de 01 (uma) Escola com 12 (doze) salas de aula - padrão FNDE, localizada no Distrito de Mosquito no Município de Amontada. Propostas de
Preços Classificadas: 01. Só Construções e Locações EIRELI ME; 02. Prime Construções e Locações EIRELI; 03. Deltacon Const. Incorporação e Engenharia
EIRELI EPP; 04. Moretto Máquinas e Construções LTDA ME; 05. Riofe Serviços e Administrativo EIRELI; 06. AGF Projetos e Construções EIRELI EPP
e 07. Cauípe Construções e Empreendimentos EIRELI. Proposta de Preço Desclassificada: 01. AJ Engenharia Consultoria EIRELI ME. Licitante: Prime
Construções e Locações EII.ELI, no Valor Global de R$ 2.831.944,25 (dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e
vinte e cinco centavos), sendo declarada vencedora do certame. A partir da data desta publicação, fica aberto, o prazo de recurso previsto no art. 109, inc. 1,
alínea "b" da Lei n° 8.666/93. Amontada-CE, 03 de setembro de 2020. À Comissão.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 04812020/PP. A Comissão de Licitação da

,. Prefeitura do Município de Pedra Branca-CE toma público, para conhecimento dos interessados que no dia 14 de setembro 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 N° 048/2020/PP, com o seguinte objeto: Aquisição de 400 (quatrocentos) Kits Covid-19 IGG e IGM, visto que este é um teste imunocromatográfico
que detecta separadamente anticorpos das classes IGM e IGG para o vírus Covid- 19, com registro da ANVISA, contendo 25 testes cada caixa, em razão do
enfrentamento da emergência em saúde, decorrente do Coronavirus (Covid- 19) na Cidade de Pedra Branca - CE. Justificativa: Necessário se faz a aquisição
de testes imunocromatográfico, pois detecta separadamente anticorpos das classes IGM e IGG para o vírus Covid- 19. O prazo do contrato será da data de
assinatura até 31/12/2020 e estima-se no valor de R$ 552.800,00. 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/. Aflue Everline de
Oliveira Almeida - Pregoeira.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Ata de Registro de Preço - Pregão Presencial N°. 2020.08.20.001 - SRP. órgão

Gestor: Secretaria de Infraestrutura. Empresa: Barreto Serviços de Perfuração de Poço LTDA, CNPJ n°09.068.173/0001-16. Objeto: Contratação de empresa
especializada para implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, com captação subterrânea, geração e alimentação de energia fotovoltaica/
concessionária e dessalinização da água, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Camocim/CE, referente aos Itens 01 ao 05 que compõem o
Pregão em epígrafe, no valor total do Item 01 de R$ 51.547,67 (cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos); Item 02 de R$
55.840,65 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos); Item 03 de R$ 18.838,46 (dezoito mil e oitocentos e trinta e oito
reais e quarenta e seis centavos); Item 04 de R$ 23.272, 11 (vinte e três mil e duzentos e setenta e dois reais e onze centavos) e Item 05 de R$ 75.364,13
(setenta e cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). Validade: 12 meses, ou seja, de 04/09/2020 a 04/09/2021. Informações na Sede
da CPL, localizada à Praça Severiano Morei, Centro, Camocim/CE, no horário de 08:00h às 12:00h. Camocim/CE, 04 de setembro de 2020. Francisca
Maurineide Carvalho de Araújo - Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato da 4° Publicação Trimestral -Ata de Registro de Preços N°0209.01/2019 - SMS/SRP
- Originada do Pregão Presencial N° 1107.0112019 - SMS/SRP. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais

médico hospitalares, permanentes, instrumentais e odontológicos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e Atenção Básica, através da Secretaria
de Saúde do Município de Fortim/CE. Fornecedores: Panorama Comércio de Pro. Méd. e Farmacêuticos; Regifarma Com., de Pro., Hospitalares LTDA;
José Maia Esm. Sobreira— ME; Nutrientes Med Dis., de Medicamentos LTDA —EPP e DS Distribuidora de Mat., Médico LTDA - ME, rescisão contratual:
Art Médica Comércio e Rep., de Pro., Hospitalares LTDA. Vigência: 02/09/2019 a 02/09/2020. Prefeitura de Fortim - Secretaria de Saúde, para fins de
atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93, toma público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata.
Aurelita Martins da Silva Lima - Departamento de Licitações. Fortim - CE, 04 de setembro de 2020.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Nova Russas. A Comissão de Licitação toma público que no próximo dia 10 de setembro de 2020 às 10:00

horas, estará abrindo as propostas de preços referente a licitação na modalidade Tomada de Preços N° SI-TP025/20, cujo objeto é a pavimentação em pedra
tosca sem rejuntamento na sede do Município de Nova Russas - Ceará. Na oportunidade tomaremos as medidas de distanciamento social para proteção da
nossa equipe e dos licitantes presentes. Nova Russas/CE, 08.09.2020. Paulo Sérgio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

