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AAgênciaReguladoradoEstado
do Ceará (Arce) recebeu ontem
(25) o presidente da Enel Distri-
buição Ceará, Roberto Zanchi,
paratratarsobrepontosconside-
radosimportantesparaamelho-
ria dos serviços prestados pela
concessionária. Entre as temáti-
cas abordadas, foram levanta-
dos pelo presidente do conselho
diretor da Arce, Hélio Winston
Leitão, novas conexões,
humanização do atendimento e
tempo médio de resposta.

“Melhorar os serviços e elevar
o nível de interação com a popu-
lação são pontos que eu classifi-
cocomofundamentais”,destaca
o presidente do conselho diretor

da Arce. Na ocasião, a Enel apre-
sentou números como a realiza-
ção de 14.912 obras para conec-
tar 127 mil novos consumidores
à rede da empresa. Em nota, a
Enel informouquea distribuido-
ra possui, atualmente, 115 equi-
pesdeconstruçãoderede,como
envolvimento direto de 1.250
profissionais.

Investimento

A Enel informouainda quea em-
presa está investindo na moder-
nização e remodelação das lojas
de atendimento. “Em 2017, a
distribuidora reinaugurou 5 lo-
jas em Fortaleza, Juazeiro do
Norte e Sobral.

A Zona de Processamento de Ex-
portação do Ceará (ZPE Ceará)
participado36ºEncontroEconô-
mico Brasil-Alemanha, aberto
oficialmenteontem(25).Duran-
te o primeiro dia de evento, o
presidente da ZPE Ceará, Mário
Lima Júnior, e o diretor comer-
cial, Roberto de Castro, partici-
param de rodada de negócios
com o vice presidente do KFW
Ipex-Bank, Frank Breitenbach,
banco comercial com sede em
Frankfurt que atua na área de
financiamento de exportação e
projetos internacionais.

Na ocasião, os diretores apre-
sentaram ao executivo a ZPE
Ceará, destacando as caracterís-
ticasdaestataleostiposdeinves-
timentos que estão sendo capta-
dos. Os dirigentes da ZPE Ceará
tiveram ainda uma reunião com
o assessor sênior do IDA Group,

Pablo Oliveira Nicolitz. O IDA
Group é uma consultoria espe-
cializada em assuntos governa-
mentais,gestãodereputação,co-
mércio e financiamento, com es-
critórios em Bruxelas, Berlim,
Londres, São Paulo, Xangai,
Hong Kong, Ottawa e Tóquio.

Duranteoencontro,foramor-
ganizados ainda workshops so-
breostemas:conceitossustentá-
veis de cidades, abordando a
questão da gestão de água/resí-
duoseparceriaBrasil-Alemanha
em energia, destacando a pro-
moção da eficiência energética
industrial.

O evento prossegue até hoje
(26) com encerramento previs-
to para o final da manhã e com
visita técnica a indústrias ale-
mãs, dentre elas a Bayer AG e a
AVG-Koln- Sociedade de Gestão
de Resíduos.

Após a entrega da primeira eta-
pa do Polo Químico de Guaiuba
realizada ontem (25), a Agência
de Desenvolvimento do Estado
do Ceará (Adece) agora traba-
lha para ocupar os 12 hectares
restantes dos 42 hectares do ter-
reno que vai receber o equipa-
mento. De acordo com o presi-
dente da Agência, Eduardo Ne-
ves,as27empresasconfirmadas
para integrar o empreendimen-
to abrangem cerca de 30 hecta-
res do espaço. “Imaginamos que
venham mais empresas. Esta-
mostrabalhandoparatrazerem-
presas âncoras, maiores. É ques-
tãode tempo eamadurecimento
do próprio Polo”, diz.

“Temos mais 12 hectares dis-
poníveis e há a possibilidade de
ampliar esse espaço. Nós esta-
moscom mais de 50% do espaço
já prometido para a instalação
das empresas que demonstra-
ram interesse”, destaca o presi-
dente da Adece. Inicialmente,
devem se instalar entre cinco e
seisdas27empresasjáconfirma-
dasnocomplexo,quedevemovi-
mentar cerca de R$ 20 bilhões
poranoquandoestiverempleno
funcionamento.

Na prática, foi entregue on-
temaparteestruturaldoespaço.
“A Adece entra com a estrutura
básica, os acessos, masterplan e
drenagem. Essa primeira etapa
estápronta.Agora,sãoasempre-
sas que vão iniciar suas obras
para entrarmos com a segunda
etapa,quecompletatodoodistri-
to”. O governo investiu cerca de
R$ 10,2 milhões em obras estru-

turais no espaço por meio da
Adece. Para se instalarem no lo-
cal, as indústrias devem aportar
cerca de R$ 100 milhões.

O governo espera a geração
de 2 mil empregos diretos e
7,5milpostosdetrabalhoindire-
tos. Durante a solenidade de en-
trega da parte estrutural do Polo
Industrial Químico de Guaiuba,
asempresasjáreceberamaauto-
rização para a instalação de seus
galpões. As primeiras empresas
a se instalarem no complexo de-
vem ser a Fortfix, Wanaquímica,
Daneto, Tá Limpo, Intrapack e a
Oswaldo Cruz Química.

Asobrasde instalação daspri-
meiras indústrias devem ser ini-
ciadasno segundo semestre des-
te ano e, em um ano, devem
estar operando. “No segundo se-
mestrede2019comcertezatere-

mosempresasoperando.Éoque
temos planejado. Nos reunimos
constantemente com os empre-
sários, trabalhamos a quatro
mãos”,ressaltaaindaopresiden-
te da Adece.

Ainiciativadecriaçãodoequi-
pamentopartiudoSindicatodas
Indústrias Químicas, Farmacêu-
ticas e da Destilação e Refinação
de Petróleo no Estado do Ceará
(Sindquímica), que ficará res-
ponsável pela gestão do condo-
mínioindustrial.Paraopresiden-
te do Sindquímica, Marcos Soa-
res, frisa que, com oPolo, haverá
atransferênciadeempresashoje
instaladasemFortalezaeexpan-
são de outras.

“Osetorquímicoémuitoparti-
cipativo no estado do Ceará. Lá,
vão se instalar indústrias de cos-
méticos e plásticos. A gente quer
concentrar a indústria química
emumlocaladequado,comesta-
ção de tratamento de esgoto, de
afluentes e tudo isso está sendo
adequado (em Guaiuba) para o
setor químico. Lá, vamos com-
partilhar segurança, tecnologia,
controledequalidadeequalifica-
çãodemão deobra”,acrescenta.

Mãodeobraqualificada

UmadaspreocupaçõesdoSindi-
química com a criação do Polo
foi em relação à mudança da
gradecurriculardaescolaprofis-
sionalizante do município de
Guaiuba.“Criamoscursosdequí-
mica, logística, administrativo,
mas mesmo assim não temos
mão de obra qualificada abun-
dante para atender a todas as
indústrias”, diz.

“(O Polo) é um modelo de
gestão novo, um condomínio
com a gestão corporativa feita
pelo Instituto Orbitar, que fará a
interlocução com a Adece, uni-
versidades e centros de pesquisa
e indústria. Tudo isso cria uma
ambiência para desenvolver as
indústrias que vão para o Polo. A
gentejáfezparceriascomuniver-
sidades da região para ter dispo-
nibilidade de estagiários e de
projetos”, finaliza.
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Estado do Ceará – Prefeitura de Ararendá – Aviso de Adjudicação e Homologação -
Tomada de Preços Nº 04/2018-TP. Objeto: construção de uma quadra poliesportiva na
localidade assentamento Itauru no Município de Ararendá - CE, foi adjudicado e homologado
pelo ordenador de despesas do Fundo Geral (Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto), o
Sr. Francisco das Chagas da Silva, em favor da empresa vencedora:AntoniaAmandaAmbrosio
de Sousa EIRELI-ME CNPJ N.º 21.220.320/0001-27, valor total R$ 382.390,25 (trezentos e
oitenta e doismil trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

Estado doCeará – Prefeitura deArarendá –Resultado de Julgamento - Tomada dePreços
Nº 04/2018-TP. Objeto: construção de uma quadra poliesportiva na localidade assentamento
Itauru noMunicípio deArarendá - CE, empresa vencedora:AntoniaAmandaAmbrosio deSousa
EIRELI-ME CNPJ N.º 21.220.320/0001-27, valor total R$ 382.390,25 (trezentos e oitenta e dois
mil trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento – Pregão nº
2018.05.30.1.OPregoeiro Oficial da PrefeituraMunicipal de Barro/CE, no uso de suas funções,
torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final do
Pregão nº 2018.05.30.1, sendo declarado vencedor do certame a seguinte empresa: Thiago
Tavares deMacedoClassificado nos Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 Totalizando o Valor de R$ 350.360,00 (trezentos e cinquenta
mil trezentos e sessenta reais). A empresa vencedora fora declarada habilitada por
cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório, no que concerne a Documentação
de Habilitação. Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua José Leite Cabral, n°
246, Centro - Barro/CE, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 25 de junhode 2018. Júlio
CezarAlbuquerquedeAraújo –PregoeiroOficial daPrefeituraMunicipal deBarro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Fase de
Habilitação - Tomada de Preços nº 2018.05.25.1. O Presidente da C.P.L. da Prefeitura
Municipal de Barro/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fora concluído o julgamento referente à fase de habilitação do Certame
Licitatório, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – Construtora Panorama Ltda - Me,
Belirardo Ferreira Silva-Me, Allamo Edgar Fernandes Rolim - Me, A.I.L. Construtora Ltda - Me,
Flay Engenharia Empreend. E Serviços Eireli - Me, Edifica - Edificações e Construções Ltda -
Me, S & TConst. e Locações De Mão De Obra Eireli-Me,ACasa Construções E Serviços Ltda -
Me, G7 Construções Serviços E Transportes Eireli-Me, Ágape Serviços Eireli - Me, Maciel &
Rolim Construções E Serviços Ltda - Me, Podium Empreendimentos Eireli - Epp E F A
Edificações E Serviços Ltda - Me por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas
Inabilitadas – M L S - Construção Civil LTDA – ME e Araújo & Souza Serviços de Engenharia
LTDA – ME por descumprimento ao item 3.2.19 do Edital Convocatório e JMC Conceito SERV.
Const. e Empreend. EIRELI – ME apresentou declarações dos itens 3.2.18, 3.2.19 e 3.2.20
datadas antes da emissão do Edital Convocatório. Fora destacado que a empresa Roma
Construtora LTDA – ME restou impossibilitada de participar por ter sido aplicado pena de
suspensão temporária de participação em licitação. Maiores informações na sede da Comissão
de Licitação, situada na Rua José Leite Cabral, n° 246, Centro, na Cidade de Barro/CE, no
horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do telefone (88) 3554-1612.Barro/CE, 25 de junho
de2018.MarceloPereira deOliveira - PresidentedaComissãoPermanentedeLicitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Fase de
Habilitação - Tomada de Preços nº 2018.05.18.1. O Presidente da C.P.L. da Prefeitura
Municipal de Barro/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fora concluído o julgamento referente à fase de habilitação do Certame
Licitatório, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – Construtora Panorama Ltda - Me, A.I.L.
Construtora Ltda - Me, Flay Engenharia Empreend. e Serviços Eireli - Me, S & T Const. E
Locações De Mão De Obra Eireli-Me, M L S - Construção Civil Ltda - Me, G7 Construções
Serviços e Transportes Eireli-Me, A De S Rocha - Me, Maciel & Rolim Construções E Serviços
Ltda -Me, PodiumEmpreendimentos Eireli - Epp, JmcConceito Serv. Const. E Empreend. Eireli
- Me e Edifica - Edificações e Construções LTDA - ME. Empresas Inabilitadas - A Casa
Construções e Serviços LTDA – ME por descumprimento ao item 3.3 do Edital Convocatório;
José Urias Filho-ME por descumprimento aos itens 3.2.16, 3.2.17 e 3.2.17.2 do Edital
Convocatório; Allamo Edgar Fernandes Rolim – ME por descumprimento ao item 3.2.15 do
Edital Convocatório; I AMacedo Santana Construções por descumprimento ao item 3.2.17.2 do
Edital Convocatório. Fora destacado que a empresa Roma Construtora LTDA – ME restou
impossibilitada de participar por ter sido aplicado pena de suspensão temporária de
participação em licitação e as empresas Braserv Serv. de Locação e Tercerização LTDA–ME e
FV Construções EIRELI – ME restaram impossibilitadas de participar do certame por
apresentarem o mesmo responsável técnico (Engenheiro Civil). Maiores informações na sede
da Comissão de Licitação, situada na Rua José Leite Cabral, n° 246, Centro, na cidade de
Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do telefone (88) 3554-1612.
Barro/CE, 25 de junho de 2018. Marcelo Pereira de Oliveira - Presidente da Comissão
PermanentedeLicitação.

Estado do Ceará - PrefeituraMunicipal de Barroquinha -Aviso de Julgamentode Recurso
Administrativo e de Sessão Pública de Abertura de Propostas de Preços – Tomada de
Preços N° 00.001/2018-TP. O Município de Barroquinha/CE, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que após análise
detalhada do Recurso Administrativo interposto pela empresa Marcelo Caetano Sociedade
Individual de Advocacia e das Contrarrazões apresentadas pela empresa GP Assessoria e
Consultoria EIRELI – ME, decide julgar por conhecer o recurso e julgá-lo Improcedente,
mantendo a decisão que declarou Habilitada a empresa GPAssessoria e Consultoria EIRELI –
MEe Inabilitadaa empresa MarceloCaetanoSociedade IndividualdeAdvocacia.As razõesque
motivaram tal posicionamento encontram-se a disposição dos interessados, para consulta, na
sede da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Onze de Maio, 739 – Centro –
Barroquinha/CE,no quadro de avisos da PrefeituraMunicipal de Barroquinha/CEou pelo e-mail:
licitação.barroquinha@outlook.com.Informamos,aindaque a sessãopara aberturado envelope
contendo a Proposta de Preços dar-se-á no próximo dia 04/07/18 às 09:00na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada no endereço retromencionado. Barroquinha/CE, 25 de
Junhode2018.RosicléiadaSilvaMagalhães–PresidentedaCPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Licitação. A Comissão de
Licitação, em cumprimento ao que determina as leis federais 8.666/93, 10.520/02 e o decreto
5.450/05 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/CE torna
público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 0506.01/2018-03, cujo objeto é a aquisição de camisas e bonés destinados a
diversos Programas Assistenciais, junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social e
aquisição de materiais permanentes, fardamentos, acessórios para atender as necessidades
daGuardaMunicipal eDEMUTRAN junto aSecretaria de Infraestrutura doMunicípio deCedro –
CE, entrega das propostas a partir desta data e abertura das propostas dia 09 de julho de 2018
às 13:00 horas (horário de Brasília). tudo conforme especificações contidas no Edital, o qual
encontra-se na íntegra na sede da comissão permanente de licitação, no horário de 08:00h às
12:00h ou nos sites www.tce.ce.gov.br e www.bllcompras.org.br. Francisco Antonio Viana
CorreiaCosta –Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Declaração de Inexigibilidade de
Licitação. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município do Cedro,
considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº
0806.01/2018-03, vem emitir a presente declaração, amparada no inciso III, do artigo 25, da Lei
nº 8666/93, para contratação dos serviços a serem prestados na apresentação artística da
banda de renome nacional "Saia Rodada" durante os festejos alusivos Festa do Chitão de
Cedro/CE que se realizará no dia 07 de julho de 2018, junto a Secretaria Municipal de Turismo.
Assim, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, vem comunicar ao Sr. Secretário de Turismo
doCedro, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.Cedro-
CE, 25 de Junho de 2018. Francisco Antônio Viana Correia Costa - Presidente da
ComissãodeLicitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Declaração de Inexigibilidade de
Licitação. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Cedro,
considerando tudo o que consta do Processo Administrativo Inexigibilidade de Licitação nº
0806.02/2018-03, vem emitir a presente declaração, amparada no inciso III, do artigo 25, da Lei
nº 8.666/93, para contratação dos serviços a serem prestados na apresentação artística da
banda de renome nacional "Bonde do Brasil" durante os Festejos Alusivos Festa do Chitão de
Cedro/CE que se realizará no dia 07 de julho de 2018, junto a Secretaria Municipal de Turismo.
Assim, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Sr. Secretário de Turismo
doCedro, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.Cedro-
CE, 25 de Junho de 2018. Francisco Antônio Viana Correia Costa - Presidente da
ComissãodeLicitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Declaração de Inexigibilidade de
Licitação. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município do Cedro,
considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº
1806.01/2018-03, vem emitir a presente declaração, amparada no inciso III, do artigo 25, da Lei
nº 8666/93, para contratação dos serviços a serem prestados na apresentação artística do
cantor de renome nacional "Jorge de Altinho" durante os festejos alusivos Festa do Chitão de
Cedro/CE que se realizará no dia 07 de Julho de 2018, junto a Secretaria Municipal de Turismo.
Assim, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, vem comunicar ao Sr. Secretário de Turismo
doCedro, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.Cedro-
CE, 25 de Junho de 2018. Francisco Antônio Viana Correia Costa - Presidente da
ComissãodeLicitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Secretaria de Agricultura e
Pecuária do Município de Independência - CE, torna público o extrato dos Instrumentos
Contratuais resultante do Pregão Presencial nº AP-PP001/18: Unidade Administrativa:
Agricultura e Pecuária. Objeto: aquisição de máquinas/equipamentos, conforme Anexo I do
Edital, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de
Independência - CE. Dotação Orçamentária: 0801.20.606.2011.2.039 E 44.90.52.00
(Equipamentos ematerial permanente). Contratada: CEQUIP Importação eComércio LTDA, no
valor de R$ 261.150,00. Vigência do Contrato: da data da assinatura, até 31 de dezembro de
2018.Assina pelaContratada: Carlos EduardoMoreiraMilitão.Assina pelaContratante:Antonio
Lindomar Galvão Nóbrega. Independência - Ceará, 25 de junho de 2018. Antonio Lindomar
GalvãoNóbrega -Agricultura ePecuária.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. AComissão de Licitação comunica
aos interessados que no próximo dia 28 de Junho de 2018, às 09:00 horas, estará abrindo os
envelopes contendo as propostas de preços referentes à Tomada de Preços Nº IN-TP002/18, cujo
objeto é a locação de equipamentos para atender as necessidades do Município de
Independência, conforme especificações em anexo. Independência – Ce, 25 de junho de 2018.
NeiaAraujodeSouza–PresidentedaCPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipaumirim. AComissão de Licitação, localizada na
Rua Cel. Gustavo Lima, nº 320, Centro - Ipaumirim/CE, comunica aos interessados que no dia 06
de julho de 2018, às 08:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial nº
2018.06.25.01, objeto: aquisição de recargas de oxigênio medicinal, e relógio com fluxômetro para
atender as necessidades do hospital, junto a Secretaria de Saúde deste Município. O Edital
completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de
atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h. Ipaumirim/CE, 25 de junho de 2018. Francisco
RamalhoMeireles –Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipaumirim – Publicação do Resultado da
Habilitação.AComissão de Licitação de Ipaumirim/CE, comunica aos interessados o resultado
da fase de habilitação referente à Concorrência Pública Nº 2018.05.17.01, cujo objeto é a
contratação da prestação de serviços de obra de pavimentação em paralelepípedo em diversas
ruas no Município de Ipaumirim/Ce, de acordo com o termo de compromisso Nº 0395/2017
(Processo Nº. 59553.000935/2017-39), tudo conforme especificações do anexo I, declarando:
Habilitadas - 1. A.I.L Construtora LTDA, CNPJ N° 15.612.138/0001-85, 2. S & T Construções e
Locações de Mão de Obra EIRELI-ME, CNPJ 18.413.043/0001-64, 3. Ágape Servios EIRELI -
ME, CNPJ 25.372.042/0001-84, 4. Construtora Pedrosa LTDA. CNPJ Nº 17.573.772/0001-15,
5. MLS Construção Civil LTDA - ME, CNPJ Nº 12.102.978/0001-43, 6.Edifica Edificações e
Construções LTDA, CNPJ Nº 41.577.669/0001-28, 7. CRV Construções e Serviços LTDA,
CNPJ Nº 07.690.311/0001-00, 8. CMN Construções Locações e Eventos, CNPJ Nº
05.930.208/0001-23, 9. FLAY Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME, CNPJ Nº
17.690.855/0001-94, e 10. EKSConstruções e Serviços LTDA, CNPJ Nº 02.750.6335/0001-31,
Empresas Inabilitadas: 1. MJM Construções e Emobiliária LTDA-ME, CNPJ Nº
08.799.640/0001-15, 2. META Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra
EIRELI-ME, CNPJ Nº 07.471.421/0001-40, 3. Sedna Engenharia LTDA, CNPJ Nº
06.197.577/0001-11, 4. JMC Conceito Serviços, Construção e Empreendimentos LTDA, CNPJ
Nº 08.863.831/0001-07, 5. C2 Construtora e Prestadora de Serviços EIRELI-ME, CNPJ Nº
13.410.322/0001-50, 6. RomaConstrutora EIRELI-ME,CNPJNº 21.725.552/0001-37, 7.Araujo
& Sousa Serviços de engenharia LTDA, CNPJ Nº 26.757.272/0001-24, 8. G7 Construções
Serviços e Transportes EIRELI-ME, CNPJ Nº 10.572.609/0001-99, 9. Ângulo Construções e
Serviços EIRELI-ME, CNPJ Nº 23.011.656/0001-05, 10. Belirardo Ferreira Silva - ME, CNPJ Nº
22.456.063/0001-90, e 11. Drena Construções e Locações EIRELI-ME, CNPJ Nº
23.246.832/0001-98.AComissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o
Art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93. Ipaumirim - CE, 21 de junho de 2018.
FranciscoRamalhoMeireles –PresidentedaComissãodeLicitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Errata –
Pregão Presencial Nº 2018.05.22.01 - SRP. O Pregoeiro Oficial do Município de Jijoca de
Jericoacoara/CE. informa aos interessados do Pregão Presencial Nº 2018.05.22.01 - SRP,
tendo como objeto registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa para
aquisição de medicamentos, medicamentos controlados, materiais médicos hospitalares,
materiais de consumo e permanente odontológico e materiais diversos para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Jijoca de Jericoacoara/CE, conforme
Termo de Referência, que a nova data da realização do certame será dia 06/07/2018 às 09:00h
em virtude de alteração da especificação dos Lote 1, 2, 3 e 6 do Termo de Referência. O edital,
seus anexos e errata encontram–se disponíveis na sede da Comissão de Licitação: situada à
Rua Minas Gerais, 420, Centro, Jijoca de Jericoacoara-CE, bem como no Portal de Licitações
dos Municípios no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará
(http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/index.php/licitacao/abertas). Jijoca de Jericoacoara/CE,
25 de Junhode 2018. LucasWilliamSousaBittencourt –PregoeiroOficial doMunicípio de
JijocadeJericoacoara/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso do Resultado do
Julgamento da Fase de Habilitação. A Comissão de Licitação torna público o resultado do
julgamento da fase de habilitação da Concorrência Pública Nº 003/2018/CP. Empresas
Habilitadas: 1) Copa Engenharia LTDA, 2) N. R. Construções e Serviços EIRELI – ME e 3) CTL
Engenharia LTDA. Abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93.
NovoOriente(CE).NovoOriente - CE, em25 de junhode 2018. FranciscoOlavoRodrigues -
PresidentedaComissãodeLicitação.

EstadodoCeará –Município deSãoBenedito –AvisodeSuspensão -ConcorrênciaNº
07.002/2018-CP. AComissão Permanente de Licitação de São Benedito-CE torna público
para conhecimento dos interessados a suspensão do certame supra, o qual se realizaria no
dia 26 de junho de 2018.SãoBenedito-CE, 20 de junho de 2018. EdsonCleiton P. Sousa
–Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tauá – Aviso de Licitação - Pregão Presencial
Nº. 12.001/2018 – PPRP. APregoeira da Prefeitura Municipal de Tauá - CE, torna público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 09 de Julho de 2018 às 14:30 horas na
sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Tauá, localizada na Rua Valdizar
Alexandrino, nº 393, José Osimo, Tauá, Ceará, estará realizando licitação, na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preço, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para
aquisição de material hidro sanitário de interesse da Secretaria de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de
08:00 às 12:00 horas.ÀPregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tauá –Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº
00.005/2018 - PPRP. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tauá - CE, torna público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 10 de julho de 2018 às 08h:30min, na sede da
ComissãoPermanente de Licitações daPrefeitura deTauá, localizada naRuaValdizarAlexandrino,
nº 393, José Osimo, Tauá, Ceará, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial,
cujo objeto é o Registro de Preços visando à contratação de empresa para o fornecimento de
Recarga de Toner e Cartuchos das Unidades Gestoras do Município de Tauá-Ce, tudo conforme
especificações contidas no Termo de Referência constante dos Anexos do Edital, o qual encontra-
se disponível no endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00 horas.ÀPregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tauá –Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº
12.009/2018 TP. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Tauá – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 12 de Julho de
2018 às 09h:00min, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Tauá,
localizada na Rua Valdizar Alexandrino, nº 393, José Osimo, Tauá, Ceará, estará realizando
licitação, namodalidadeTomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa para realizar a
urbanização de vias e ciclovias em diversas ruas do Município de Tauá-CE, de interesse da
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Tudo conforme especificações contidas
no Termo de Referência constante dos Anexos do Edital, o qual encontra-se disponível no
endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00 horas.ÀPresidente.

Polovai girarR$20bi;
CEquermais empresas

Durantecerimônia,ogovernadorCamiloSantanaentregouaestruturadoPoloea
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