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Ficado do( tar* - Prefeitura Municipal de Maa..pê 	n - Secreta de Saúde - Estraloda Ata de Registra de Preços \2019.03.29.00t - Processo S 
2019.03.29.1101 - Pregla Presencial N' 2019.03.29.001. Objeto do Registro de Preços pata futuras e evencua,. aquisições de veículos de passeio tipo haiti,, 
passeio tipo pickup cabine simples transformada em cano funebre, transporte unitário tipo van e iracisporte unitário com acessibilidade. conforme Termo 
de Compromisso n' 2308301712291817566 coço o Ministeno da Saúde do Governo Federal e Recursos ordinárias. junto a Secretar:a de Saúde e demais 
Unidades Admininralivas panicipantes'mteressadas do Município de Massapê'CE. conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo. Da 
Vigência A Ata de Registro de Preços ccii validade pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura 16 de abril de 
2019 FunJanentaç10 Legal Lei de Licitações n * 666. de 21 de junho de 1993 e sim, alterações posteriores, na Lei do Pregão ri* 10 520. de ID de julho 
de 2002 e no Decreto Municipal n' 02102013. dei) de outubro de 2013 Fornecedor(es) Registrado(s) Manupa Comercio de Equipamentos  Ferramentas 
EIRELI (Filial), pelo valor global de RI 289 900.00 (Duzentos e oitenta e nove mil e novecentos reais) referente aos uru 0  e 04, Nacional Veicules e 
Serviços Lida (Filial), pelo valor global de RI 84 90000 (Oitenta e quatro mil e novecentos reais) Teferente cortem 02 e Cear. Diesel 5,/A, pelo valos global 
de Ri 192000,00 (Cento e novena e dois mil reais) referente ao item 03 Signatários Melissa de Farias Abreu . Ordenadotia) de Despesas da Secretina de 
Saude- Francisco Edinardo de Ficais- Responsável Legal Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas EIRELI (Filial) - Carlos Aurelio Cavalcante 

fl  do Boinfim . Responsável Lega! Nacional Veículos e Serviços Lida (Filial). Fernando itstior Alves Vieira- Resp3nsavel Legal Cea,a Diesel 5/A Mampli 
CE. ló de aliflI de 2019. 
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAl. DE L'BAJARA - RESULTADO DO JULGAMENTO DE I4A8ILITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS N01.032.2019-TP. A Comissão Permanente de Licitado, vem inl'ormn, aos interessados o resultado da FASE DE HABILITAÇÃO da licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS N'ol 03212014-TP, cujo objeto e a REFORMA COM ADAPTAÇÃO DE AMBIENTES PARA PROJETO 
MAIS CIDADÃO NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, LOCALIZADO NA RUA JVVENCIO LUIZ PEREIRA, CENTRO, 
t'BAJARA.CE Assim após análise minuciosa chegamos no seguinte resultado HABILITADA: COXSTRUMAX EDIFICAÇÕES FIREI.I - ME e 
if EMPRHNDIMENTOS lIRFI.I - ME. INABILITADAS: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CONSTRI)TORA 1-
SERRALHERIA PÃI'I ISTA, ADMINISTRAÇÁO E PRESTAÇÃO 1W SERVIÇOS ImÃ. COSSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  FIREI.I - 
ME,W&R ('ONSI'RtIÇÕFS E LOCAÇÕES EIREI.I. A F VIEIRA ('ONSTRUÇÕESe FALI.CONSTRtJÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME Desta fomo 

J) 
1 fico aberto o pn7M para algum questionamento dos aios praticados ou alguma intenção ou manifestação corarária do resultado do jttgwveno, prazo previsto 

no ais 109. inciso 1, alpaca "a". Lei 8.666.93 L'bejasaCF., IS de Abril de 2019 Francisco Alysson Alves Mendes de Oliveira - Presidente da Comissão 
EM 	Permanente de Licitação 
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ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAl. DE ITAPIPO

.  

CA - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  5' 19.lZ,0*/ARP-
01; l9.12.0$/ARfl2: 19.12.08/ARP'03 - Prega. Eieirõaks.' 19.12.0t1PE Objeto REGISTRO DE PREÇOS pane eventual aquisição de maceSl 
de consumo diversificado pala atende, as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Municlpio de Itapipoca-CE Assinatura da Ata 
05/Ol12019 Vigência 12 (doze) mesa a contar da ass:narura. Emprestas) adjudicada e homologada CM C OLIVEIRA BARROSO -ME, inscrita no 
CNN sob o n'24 379.211.0001-45, vencedora dos itens por da propostos com valor global estimado de RI I.624,I5 (tini mil, seiscentos e vinte e quatro 
reais e quinze centavos). ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GESEROSALIMENTICIOS LTDA. insana 
wCNPJ sob o ri *   13 298.5 1/0061.83. vencedora dos 0cn$ por ela propostos com valor global estimado de RI 58730.80 (cinquenta e oito mil, setecentos 
e cinquenta reais e oitentacenlavosL GERMANO BARROS SANTANA. ir,scnIa rio CNPJ sob o n'05 5496%t001-81. vencedora dos gerts por ela 
propostos com valor global estimado de R$ 16.659.00 (dezesseis mil, seiscentos; e cinquenta e nave reaisj A ata com oa preços e demais especificações 
encontram-se disponibilizadacs) para consulta, no Governo Municipal dc Itapipoca, setor de Licitações. ou no soe liii P :.'w.,rntce .0v bvlicitsoei 

fl 	
Ra,nsundoAlex Barroso Ferreira- Pregoeiro ()ciaI ltapipoca -CL. 16 deAbnl de 2019 

......... 

Estado do Ceará' Prefeitura Municipal de Ilorizoale - Republicação da ('bamada Pública N ,  2019.03.15.1. A Comissão Permanentede Licitaçãodo 
Municipto de lionronse cocnanica nIeressajos que as Inscrições apresentadas na Chamada Pública S' 2019 03 IS! foiazn)ulgad.ts Improcedentes, por 
não atenderem na Integra aos reqwsiios de inscrição exigidos no Edital, bem como, por não atingir o minimo de irnctitos deteiminados no artigo 10 da Lei 
Federal n 12 2321010 Deita forma, foi declarado o certame fracassado, onde o Ordenador de Despesas detenninou a republicaflo do respectivo edital 
na fon,ia da Lei n' 8.66683 e alterações posteriores, e ainda na forma da Lei n° li 2321010 Portanio. torno pública a Republicação do Edital, ia tela, 
designado novo período pua as inscrições Petiodo de Inscrições 224r2019 á 06/05.2019 Abertura dos Envelopes 07 de Maio de 2019. as O9hOOmin 
Objeto Inscrições de profissionais (ornados em comunicação, publicidade ou marketing. ou que atuem cio unia dessas áreas, pata compor a Subcomissão 
lecnica a sei constitulda nos termos da l.ei Federal PC 12 231:2010, para analise e julgamento das propostas iecnicasa serem apresentadas em processo 
l,c:latói o, que será instaurada pela Prefeitura de horizonte, objetivando a prestação de serviços de publicidade Iniormaçi5es Av Presidente Castelo Branco. 
N 5I, Centro, hlortzonte/CF,ou parlo (one(85)3336 1434 de 07hOmin is Iihüømine de 13h30  Ilh®mrn Honroate/CE, 16 de Abril de 2019. I)iego 
Luis Leandro Silva. Presidrnie da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado da Ceará - Município de Paraipaba - Avisa de Julgamento de Recuar.. Administrativo e tino de Prosseguimento da Tomada de Preço. N. 
003.2019-TP Objeto Contratação de empresa pala execiiç&i do, serviços de reforma das Unidades Ra.sica, de Saúde dos Sezies 'la' e "li", localizadas no 
Municipio de Panipaba/CE. A CPI. de Paruipaba torna publico para conhecimento dos interessados que diante do recurso administrativo interposto contra a 
decisão quejulgou os docunieriiosde habilitação. cumpndos os prazos processuais. resolve dar provimento parcial ao recurso nterposto pela licitante Cactos 
Engenharia EIREI.l ME. revendo a decisão inicial declarando-a Habilitada, e mantendo a decisão inicial de hab.litação das empresas LIT Empreetidirnentos 
e Serviços LIDA, l.0 Projetos e Construções LTDA. AI3RAV Construções. Serviços, Eventos e Locações EIRELI C}'P. Fonteles Castro Ciinsirtiçõcs 
EIRELI, I.aporte Engenharia VIREM e 11 &C F,dilicaçõese I,ocaçõecEIRELI EPP pelas acabes explicitada.s ~Ato de Julgamento de Recurso.scndoesta 
decisão ratificada pela Seçreisr:a de Saude Diante disso. A CPI. torna publico para conhecimento dos interessados que realirart no dia 22 de abril de 201" 
as (0 horas ria miada Comissão Permanente de Licitação, localizada a Rua Joaquim Braga. 296, Centro. Paraipaba'('E. a sessão para abertura e uulganienio 
dav propostas de preços referentes a Tomada dc Preços n 003 2019-1? Paralpaba. lá de abfll de 20I. CHeio ('araeiro Barro.. Jánlor - Presideate 
da (omissão Pernianenle de Licitação. 
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GRANITOS 5/A. - CNPJ/MP ?ø 23.445.513)t00141 - SIRE 23.300.Oltl*4 - Edital de Coancação de AGO - ('oaroca todos os acionistas, para 
AGI), que será realizada no endereço de sua sede no dia 30104/2019. em primeira convocação is 1000 horas, e seta instalada com a presença de acionistas 
representando no minimo l/a (Lan quartu)do capital social. LOCAL: na Rodovia Anel Viario. s/n. Nova MetXOÇO%e (Jurema). Cauc,aiat'ECEP6I 659-
8(i), ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao e,tercicio de 2019. 
comparativamente a 2017, 2 Deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercicio e a distribuição de dividendos.) Eleger. se for o caso, membros do 
cortselho fiscal D.r.mei.taçlo: a) - o relatotioda administração sobre os negócios sociais e os principais faiosadministrativ'osdoexeicicio findo, b)-cópia 
da, denuonstraçõci (Inanceiriri. tI -o parecer do conselho fiscal se encontram i disposição dos acionistas no endereço da sede Cópia da mesma será remetida 
ao. acionistas que a ç&;citxam na fom.a do (3' do .n. 124 Cauca,a/CE. 29/031019 RENATA ABRANTES DA SILVEIRA-Diretora Presidente 


