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COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO
Tomada de Preços
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2018.07.19.1
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Rua 03 de Agosto

nO 200 - Centro - Umari/CE - CEP: 63.310-000

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

I SÉRIE 3 I ANO X W149 I FORTALEZA, 09 DE AGOSTO DE 2018

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Forqnilha - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N." 2018.08.09.02. O Presidente da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Forquilha toma público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de
Preços, tombado sob o n." 2018.08.09.02, tendo como objeto contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria tributária e financeira,
com vistas à recuperação de receitas tributárias ou não, junto aos contribuintes operadoras de telefonia, de responsabilidade da Secretaria de Finanças do
Município dc Forquilha-CE. A Sessão será realizada às 08:00 horas do dia 28 de agosto de 2018, na Sala dc Sessões da Comissão situada ~~
Dante Valério, N° 481 - Centro - Forquilha/CE. A documentação do Edital na íntegra poderá ser adquirido no endereço acima meneiem
"Iiõ~@.',D
08:00 às 12:00 hs. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: OXX(R8) 3619.1167. Benedito Lusinetc Siqueira Loiola - ~~.
te da
~~
da Prefeitura Municipal de Forquilha-CE.
~
~
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jucás - Extrato do Instrumento Contratual - Modalidade: Pregão Presenci I~ ~/U.
__
;:::
Objeto: contratação da prestação de serviços de transporte escolar (Ensino Superior), conforme teimo de referência e demais ane
e responsabili de
~
da Secretaria Municipal de Educação. Crédito pelo qual ocorrerá a despesa: Secretaria Municipal de Educação, com recursos do T ~
M~
o
f:i
dotação orçamentária n" 0601.12.324.0014.2.047, elemento de despesas n° 3.3.90.39.00. Valor do Contrato: R$ 324.764.00 (Trezcnt A< ~ e tV\at o mil ~
setecentos e sessenta e quatro reais), referentes aos lotes 33,34 e 35.Prazo de Vigência: O contrato terá o prazo de vigência a contar da
~
.
~:):
até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assina,;.M, conlwt!~ .'
José Marques Aurélio de Souza - Secretário Municipal de Educação. Assina pelo contratado: Diego Pereira de Araujo - Representante Legal a I11Jlf1!'sa
A
Gomes Coelho - ME. Jucás - CE, 02 de Agosto de 2018. José WiIlian Pereira da Silva. Pregoeiro da PMJ.
"6

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato de Inexigibilidade de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Orós, em cumprimento do Termo de Ratificação procedido pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Turismo e Cultura. o Sr. José Adailson Barbosa
Oliveira, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação n." 2018.08.07.01. Objeto: Contratação de Show Artístico da Banda
Forró Real, a se realizar durante o evento festivo de Emancipação Política do Município de Orós/CE. Favorecido(a): Real Produções e Eventos Ltda. Valor
do Show: o valor total previsto para a realização do show é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Fundamento Legal: Artigo 25, inciso TIl, da Lei n"
8.666/93, e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação c Ratificada pelo Senhor
Ordenador de Despesas da Secretaria de Turismo e Cultura. Data: 08 de agosto de 2018. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luis do Curu - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n" 18.1O.04ITP. O Município de São Luís
do Curu, por meio do Presidente da Comissão de Licitação, torna público aos interessados, que no dia 27 de agosto de 2018, às 9:00h, estará realizando
licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral
(operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficicntização, iluminção decorativa, incluindo a elaboração de projetos
executivos elétricos e cadastro de pontos) do Parque de Iluminação Pública do Município de São Luís do Curu - CE. Referido edital poderá ser adquirido
pelo portal: www.tce.ce.gov.br/municipios.
São Luís do Curu - CE, 08 de agosto de 2018. José Barbosa Xavier Júnior - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços n" 2018.07.19.1. A CPL da Prefeitura Municipal de Umaril
CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, que fora concluído o julgamento referente à fase de habilitação e de Proposta de Preços do Certame
Licitatório na modalidade Tomada de Preços n" 2018.07.19.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - Contap - Consultoria e Serviços Administrativos LIda,
por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresa Inabilitada - Josue Dantas Barbosa - ME, por descumprimento aos itens 3.1.3, 3.1.4 c 3.1.18 do
edital eonvocatório. Empresa Vencedora - Contap - Consultoria e Serviços Administrativos Ltda, com proposta totalizando o valor global de R$ 405.600,00
(quatrocentos e cinco mil e seiscentos reais). Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de agosto, 200, Centro. Umari/CE, ou pelo telefone (88)
3578-1161, no horário de 08:00 ás 12:00 hs. Umari/CE, 07 de agosto de 2018. Cicero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.
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*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Convocação - Resultado sobre as Amostras - Pregão Presencial N" 2018.03.27.005.
Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do Serviço de Proteçào c Atendimento
Integral à Família (PAIF), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Caucaia/CE. O Município de Caucaia/CE, através da Pregoeira
Oficial da Comissào de Pregão I, torna público e convoca os interessados a participarem da sessão, que se dará dia 13 de agosto de 2018 (segunda-feira) às
09h, no mesmo endereço/local, cujo objetivo desta sessão é a leitura do Relatório de Análise e Julgamento, sobre as amostras apresentadas pela(s) empresa(s)
c1assificada(s). Após esta fase, a Pregoeira fará a abertura does) Envelope(s) de Habilitação e o que ocorrer em sessão pública. Maiores informações através
do fone: (85) 3342.0545, de Z"a 6' feira no horário das 08h às 12h, o Relatório de Julgamento encontra-se disponível aos interessados no Setor de Licitações.
Caucaia/CE, 07 de agosto de 2018. Ana Paula Lima Marques - Pregoeira - CP I.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Retificação do Chamamento Público N" 2018.05.29.001. A Secretaria Municipal de Saúde de
Caueaia, por meio da Ordenadora de Despesas, toma público que está Retificando os itens 12.2.9 c 12.2.15 do Edital do Chamamento Supracitado, cujo
objeto é: contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social na área de atuação de Atenção em Saúde, no
ãmbito do Município de Caucaia, para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde para duas Unidades de Pronto Atendimento - UPA tipo
III em Caucaia, qual seja, onde se lê: iniciando-se o prazo de 03 (três) dias úteis para a entrega à Comissão Pcrmancntc de Licitações das razões da recorrente,
no primeiro dia útil seguinte à publicação. Leia-se: iniciando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega à Comissão Permanente de Licitações das
razões da recorrente, no primeiro dia útil seguinte à publicação. Maiores informações no Departamento de Gestão de Licitação, localizado na rua Coronel
Correia, 1073 - Parque Solcdade - Caucaia/CE, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao públ ico dc 08 às 12hOOmin.Caucaia/CE, 08
de agosto de 2018. Maria Cleonice dos Santos Caldas - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Aviso de Licitação - Republicação - Pregão Presencial N° 2018.07.16.1. A
Pregoeira da Prefeitura do Município de Deputado Irapuan Pinheiro - torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 22 de Agosto de
2018, às 08hOOmin, na Sede da Prefeitura, localizada na Avenida dos Três Poderes, 75 - Centro - Deputado Irapuan Pinheiro/CE, estará realizando licitação
na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço, tombado sob o n" 2018.07.16.1, com o seguinte objeto: aquisição dc ambulância tipo
A - ambulância de transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida. para remoções simples
e de caráter eletivo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Deputado Irapuan PinheirolCE, conforme projeto básico/termo
de referência em anexo, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, no endereço supracitado, fone: (0..88) 3569 -1218, no horário de
atendimento ao público de 07:30h às 11:30h ou no sitc: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/.
A Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caueaia - Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo e Reabertura da Sessão Pública
- Pregão Presencial N° 2018.05.07.002 - SMSIPMCAUCAIA-CE
- Processo Administrativo N° 2018.05.07.002. A Pregoeira da Comissào de Pregões
OI do Município de Caucaia informa que julgou procedente o Recurso Administrativo interposto pela licitante Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, alterando,
assim, o Resultado do Julgamento de Classificação para os itens 05 (ultrassom diagnóstico - gineeolobstetrícia e exames básicos), 06 (aparelho de anestesia),
25 (monitor multiparâmetros)
e 28 (oxímetro de pulso) e, improcedente o Recurso Administrativo interposto pela licitante José Nergino Sobreira - EPP.
Informa ainda, que a sessão pública de reabertura da licitação, dar-se-á no próximo dia 14/08/2018 às 1Oh na Sala de Reuniões da Central dc Licitações da
Prefeitura de Caucaia, localizada à Rua Coronel Correia, n" 1073 - Parque Soledade. As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição
dos interessados, para consulta no endereço retromencionado ou ainda no site \VWW.tcm.ce.gov.br/licitacoes - Anexo de Resposta em Recurso Administrativo
PP N" 2018.05.07.002. Caucaia/CE, 07 de agosto de 2018. Ana Paula Lima Marques - Pregoeira.

*** *** ***
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