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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO XI N"096 I FORTALEZA, 23 DE MAIO DE 201 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Aquiraz- Chamada Pública N" 2018.10.23.001 -A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Aquiraz toma público o Resultado Final após deferimento de recurso c nova seleção de beneficiários, ficando a Chamada Pública para aquisição de Gêneros 
Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, destinados a Alimentação Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino do MunicípiO de Aquiraz 
para o exercício 2019, da seguinte forma: Grupo Informal de Aquiraz, (itens: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 1 O, 12, 13, 14, 28, 29) com o valor total R$ 265.101 ,08; 
Cooperativa dos Pequenos e Médios Agricultores do Ceará,( ítens: 02,07,25), com total de R$ 199.R56,63; Cooperativa Agroecológica Familiar do Caminho 
de Assis,( itens: 03, 06, 18,) total de R$ 399.382,00; COOPAAGRO- Cooperativa Agropecuária e de Serviço Nossa Senhora de Aparecida, (itens: 09, 10, 
26, 27), total de R$ 242.474,90; Cooperativa de Produção Agropecuária e Serviços Santa Barbara L TOA, (itens: 01, 06,11, 17, 19, 21 ,23, 24) total R$ 
286.931 ,24; Cooperativa da Agric. Familiar c Economia Solidária de Pindorctama, (itens O I, 06, 15, 16, 19,20,22,29) R$ 134.792,80. Fica aberto o prazo 
recursal no art 109, I alínea b. Maiores informações serão obtidas no si te www.tce.ce.gov.br/municipios ou junto à Comissão de 08h00min às 12h00min, sito 
à Travessa José Lage Viana, 118. Aquiraz-CE. 21/05/2019- Presidente da CPL. 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Quixelô- Aviso de Adiamento de Licitação- Pregão N" 2019.05.10.2. O Pregoeiro Oficial do Município de 
Quixelô/CE, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que o certame licitatórío na modalidade Pregão Presencial 
n" 2019.05.10.2, cujo o objeto é a aquisição de pneus. protetores, válvulas e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, 
destinados ao atendimento das necessidades dos veículos e máquinas pesadas pertencentes a frota Oficial do Município de Quixelô/CE, com abertura 
prevista para o dia 24 de Maio de 2019, às I 0:00 horas, fica Adiada para o dia 31 de Maio de 2019, às 15:00 horas, em virtude da ausência do membro 
da Equipe de Pregão, para acompanhamento de tratamento médico de familiar, conforme declaração do Secretário Municipal de Administração. Maiores 
informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n", Centro, Quixelô/CE ou pelo telefone (88) 3579-121 O. Quixclô/ 
CE, 22 de maio de 2019. Luiz Moses de Abreu Neto- Pregoeiro Oficial do Município de Quixelô. 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Barro- Extrato de Contrato- Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de 
Preços n° 2019.02.19.1. Partes: o Município de Barro, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa EDIFICA- Edificações e Construções LTDA 
-ME. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde- Padrão I- no Distrito de Monte 
Alegre no Município de Barro/CE, nos moldes da proposta n" 12675.6340001/18-002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. Valor Total: R$ 542.669,35 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Prazo de Execução: 
05 (cinco) meses. Vigência do Contrato: até 31/12/2019. Signatários: Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado e Ricardo Denis de Souza Leal. Rarro/CE, 
21 de Maio de 2019. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Pedra Branca- Aviso de Licitação- Tomada de Preços N" 006/2019/TP. A Comissão de Licitação da 
Prefeitura do Município de Pedra Branca-C E, toma público, para conhecimento dos interessados que no dia 07 de Junho de 2019, 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 Tomada de 
Preços, tombado sob o N" 006/2019/TP, com o seguinte objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do parque elétrico com 
fornecimento de materiais para o sistema de iluminação pública das vias públicas da Sede e Distritos, de interesse da Secretaria de Finanças do Município 
de Pedra Branca/CE, conforme projeto básico em anexo. O qual encontra-se na íntegra no Setor da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
citado, fone: 0 .. 88-3515.2437, 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/. Anne Everline de 
Oliveira Almeida- Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará- Tomada de Preços N" 01/2019-SEDESP. Cujo objeto é a contratação de serviços de 
reforma, recuperação e modernização do Estádio Municipal de Viçosa do Ceará-PT'S I 046435-21 e 1046067-14. A Comissão Permanente de Licitação 
comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação da seguinte fom1a: Habilitadas: JV Edificações c Empreendimentos L TOA, Savircs Construções 
EIRELI- ME, Francisco L Ripardo- ME, MHE Engenharia e Serviços EIRELI, J.V. Martins Engenharia- ME, JC de Aguiar Engenharia e Construções
EPP e Ramilos Construções EIRELI. E Inabilitada: CNT- Construtora Nova Terra EIRELI. Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, 
inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações vigente. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: municípios. 
tce.ce.gov.br/licitacoes, www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, no endereço Rua José Siqneira, 396, 
Centro, Viçosa do Ceará/Ce, em 22 de maio de 2019. Flávia Maria Carneiro da Costa- Presidente/CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Quixelô- Aviso de Adiamento de Licitação- Pregão N" 2019.05.10.1. O Pregoeiro Oficial do Município 
de Quixelô/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame licitatório na modalidade Pregão 
Presencial n• 2019.05.10.1, cujo o objeto é a contratação de empresa/pessoa fisica para o fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) destinadas 
ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias c Órgãos do Município de Quixclô/CE, com abertura prevista para o dia 24 de Maio de 2019, às 
08:00 horas, fica adiada para o dia 31 de Maio de 2019, às 08:00 horas, em virtude da ausência do membro da Equipe de Pregão, para acompanhamento de 
tratamento médico de familiar, conforme declaração do Secretário Municipal de Administração. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, 
sito na Rua Pedro Gomes de Araí~jo, s/n°, Centro, Quixelô/CE ou pelo telefone (R8) 3579-1210. Quixelô/CE, 22 de maio de 2019. Luiz Moses de Abreu 
Neto- Pregoeiro Oficial do Município de Quixelô. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Pereiro- Aviso de Licitação- Pregão Presencial N" 22.05.01/2019. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n" 227- Centro, te!. (XX) 3527-1260, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial N" 22.05.01/20\9, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, material de limpen, 
descartáveis c copa cozinha a serem destinados a Secretaria de Saúde c Saneamento c Secretaria de Educação c Desporto do MunicípiO de Pcrciro-CE, 
conforme especificações do Anexo I, parte integrante deste processo, sendo a fase de disputa de lances no dia 04/06/2019 a partir das 09:00h. Refendo Edttal 
poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 08:00h às 12:00h, no endereço acima citado ou pelo portal 
do TCE-CE. Pereiro-Ce, 22 de maio de 2019. Ermilson dos Santos Queiroz- Pregoeiro. 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Pereiro- Secretaria de Educação e Desporto. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, 
localizada na Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n• 227, Centro, Pcrciro-CE, comunica aos interessados que no dia 10 de junho de 2019, às 09:00 
horas, abrirá licitação na modalidade Tomada de Preços n° 22.05.02/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
de reforma e ampliação da Escola Maria Nazaré de Jesus- Sítio Varre lo, Escola Maria das Graças Nogueira e Creche Semeando o Saber- Sítio Lagoa Nova, 
no Município de Pereiro-CE, conforme projeto e orçamento em anexo. O referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de expediente ao público, das 08h00min às 12h00min ou pelo portal do TCE-CE. Pereiro-CE, 22 de maio de 2019. Ermilson dos 
Santos Queiroz- Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
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JOGADA 
Estado do Ceará • Prefl!flura Municipal di! Tl!juçuoca - Resullado de Julgaml!nto di! Estado do Ceará· Prefeitura Municipal de Massapê ·Aviso de Licitação· Tomada de Preço• 
Habilitação-Tomada de Preço N" 2019.05.02.01. A Comissão Pennanente de Ucitaçãc;> Municipal N" 2019.05.20.003. A Comissão Permanente de Ucflação da Prefeitura Municipal de Massapê 
toma público o Resultado de Julgamento da HabHitação da Tomada de Preço acima, cujo Objeto: localizada na Rua Major José Paulino, 191, Centro, toma público que se encontra à disposíçãl 
conlinuaçãc;> da construção da coberta da quadra na localidade de Logradouro no Municfpio de dos interessados o edital de Tomada de Preços N" 2019.05.20.003, cuto objeto é a execução 00. 
Tejuçuoca-CE. Empresas Participantes/Habifrtadas: E 6 Soares Construções-ME. lnabi!Hadas: serviços. de construção de' cobertura metálica na quadra esportiva do Distrito de Tangente, junto· i 
CONFAHT Construtora Holanda LTDA,. Fica aberto o prazo recursal de acordo com a Lei 8.666/93, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do MunicípiO de Massapê/CE. conforme projeto(s) 
M 109, inciso I, alfnea "a". apóseurnprido o prazo caso não haja manifesto de recurso os envelopes que se realizará no dia 10 de junho de 2019 (10/08/2019), ás 13:30hs. Referido Edital poderá se 
de proposta será aberto no dia 31 de Maio de 2019 às 09hs. Mais inform<!ções jUnto a Comissão de adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente a< 
Licitação. no EMAIL: licl1acaopml@hotma~.com. Tejuçuoca/01,22 de Maio de 2019. público. Massapê/CE, 22 !ie maio de 2019. Francisco Paulo Ravv Leite. Presidente da CPL 

Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de lrauçuba • Aviso de Ucltação. A Prefeitura Estado do Ceará • Prefeltuta Municipal de Barro • Extrato de Contrato • Extrato de 
Municipal de lrauçuba comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços n• 2019.02.19.1 
Pregão Presencial de N". 2019.05.13. 01, do tipo Menor Preço (Por Lote) para a Contratação Partes: o Município de Sarro. através da Secretaria Municipal de Saúde e a empres~ 
de Pessoa Jurldíca para aquisição de material esportivo para atender as demandas do EDIFICA - Edificações e Construções LTDA - ME. Objeto: Contratação de serviços d< 
Campeonato de Futebol e da Olimplada de Férias, de responsabilidade da Secretaria de engenharia pará execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde - Padrão 1 . 
Juventude, Cultura, Esporte e lazer do Município de lrauçuba/CE, com abertura no dia 11 de no Distrito de Monte Negre no Município de earro/CE. nos moldes da proposta n' 
junho de 2019, às 09h00min, na salada CCL· Sede'da Prefeitura Municipal de trauçuba, à Av. 12675.6340001118-002 do Ministério da Saúde, conforme especificações oonstantes nc 
Paulo Bastos. N"1.370, Centro. Informações· fone 8813635.1133. lrauçuba/CE, 16 de maio Edital Convocalório. Valor Total: R$ 542.669,35 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscent~ 
de 2019. Neirivãnia Teixeira Taboza -CC L. e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Prazo de Execução: 05 {cinoo) meses. 

Vigência do Contrato: até 31/12/2019. Signatàrios: Mara Christyna Carlaxo Araújo Furtado e 
Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de lrauçuba • Aviso de Ucitação. A Prefeitura Ricardo Denis de Souza Leal. Barro/C E, 21 de Mal o de 2019. 
Municipal de lrauçuba comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 

Estado do Ceará ·Prefeitura Municipal de Barreira. Pelo presente aviso em cumprimento â L e Pregão Presencial de N". 2019.05.14.0"1, do tipo Menor Preço (Por lote) para o Registro de 
Preços, consignado em Ata para futuras e eventuais aquisições de material de cama, mesa e n• 8.666/93 e suas a~erações a comissão pennanente de Ucitaçilo da Prefeitura Municipal de 
banho, vestuário e fardamento para as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreira comunica aos interessados que realizará no dia 07/08/2019, ãs 09:00 hs, na rua Maria 
lrauçubaiCE com abertura no dia 05 de junho de 2019. às 09hOOmin. na sala da CCL • Sede da Maia. n"85, centro Barreira - CE, o Tomada de Preço N" 06.07.01.2019ffP, licitação do tipo 
Prefeitura Municipal de lrauçul}a, ã Av. Paulo Bastos, N" 1.370, Centro. Informações: Fone Menor Preço Global, para execução por lote da: 2• Etapa da reforma e manutenção do prédío 
8B)f3635.1133.1rauçuba/CE,16 de maiode2019. Neirivãnia TelxeiraTaboza-CCL. publicodestinado a Guarda Civil Municipal (GCM) e Autarquia Municipal; e construção de muro ll(l 

Estado do Cearà • Município de Jaguaretama - Resultado da Abertura de Propostas de Cemitério Municipal na localidade de Carnaúba junlo ao Município de earreira/CE. Edital e demais 
Preços- Tomada de Preços n• 2019041601-ESPO. Cujo objeto é a construção de quadra Informações poderão ser adquiridas no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de OS h às 
políesportiva na localidade de Desterro rio Município de Jaguaretarna-Ce, conf. especif!CSções do 12h. earreira -CE, 21 de maio de 2019. Maya11e da Silva Castro-Presidente da CPL. 
projeto básico.A Comissão de Ucitação toma pubfico o resultado de julgamento das propostas de 

Estado do Ceará· Prefeitu~a Municipal de Quixelô • Aviso de AdiaR)ento de Licil!'ção-preços. após critério edílalicto Menor Preço chegou-se ao seguinte resultado: Empresa 
Vencedora: ELF Construções & Serviços LTDA- ME valor total R$ 476.973;67 (quatroce~r;:r Pregão N• 2019.05.10.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Quixelô/CE. no uso de suas 
setenta seis mil, novecentos setenta três reais e sessenta sete centavos) a partir da publica atribuições legais, toma púbUco. para conhecimento dos interessados. que o certame licítatório 
deste aviso, ficaabertooprazorecursal previsto no Art. 109.1ncisot,AIInea "b~, da lei N ....... na modalidade Pregão Presencial n• 2019.05.10.1, cujo o objeto é a contratação de 
maiores in for. tel. 88 3576-1305. email: lícitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-Ce, 22d ~mpresa/pessoa físiç;J para o fomecimQnto de refeições próf\tas {almoço e lanches) 
Maio de2019,Francisco Jean Barreto de Oliveira -Presidente da CPL. - ,. 

destinadas ao atendimento das necessidades das diVersas Secretarias e órgãos do Municipío 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barreira -Aviso de Julgamento de Proposta d de Quíkelõ/CE. com abertura prevista para o di;;~ 24 de Maio de 2019, às 08:00 horas, fica 
adiada para o dia 31 de Maio de 2019, às 00:00 hOras, em virtude da ausência do membro da 

Preços -Tomada de Preço N" 22.04.01/2019. Objeto: execuçãc;> de reforma e ampliação de Escola Equipe de Pregão, para acompanhamento de tratamento médico de familiar. oooforme 
PedroAiexandrino e conclusão de Ginà$io na Escola Boanerges Jacó (CERU) Distrito do MunicípiO declaração do Secretário Municipal de Administração. Maiores infonnações na sede da 
de 6arreira-CE. A Presidente da CPL comunicaaos interessados Ato de Julgamento da proposta de Comissão de Licltação, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, sJn•, Centro, Qui>ee1ô/CE ou pelo 
preços: ficou classificada a empresa Locas Locações e Construções EIRELI-ME. Oesdassificda a telefone (88) 3579-1210. Quixelô/CE, 22 de maio de 2019. Luiz Moses de Abreu Heto -
empresa: Construtora e Imobiliária Brilhante LTDA-ME. Desse. modo fica estabelecido o prazo do Pregoeiro Oficial do Município de Quixelõ. 
Art. 109, I, alínea •a' da Lei n• 8.666193para apresetltação das razOes de recurso administrativo. A 
Ala de Julgamento enconlrarse disponível no site: httpi/rnunicipios,tce.ce.gov.br/licitacoes. Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Qujxelô ·Aviso de Adiamento de Licitação-
Barreira-Ce, 22 de maio de 2019. Mayane da Silva Castro-Presidente da CP L. Pregão N• 2019.05.10.2. O Pregoeiro Oficial do Municfpio de OuiXe1ô/CE, no uso de suas 

atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que o ceJ(ame Ucnatórlo 
Estado do Ceará· Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara -Aviso de Licitação. na modalidade Pregão Presencial n• 2019.05.10.2, cujo o objeto é a aquisição de pneus, 
O Município de Jijoca de Jericoacoara, por intermédio de seu Pregoeiro. toma público que protetores, válvulas e câmaras de ar, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e 
realizarã licitação na modalidade Pregão Presencial N°. 2019.05.07 .01PP, tipo menor preço balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos e màqulnas 
por lote, para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de velculos pesadas pertencentes a frota Oficial do Município de OuixelôfCE, com abertura prevista para ·o 
junto as diversas Secretarias do Municipio de Jijoca de Jericoacoara/CE. Conforme Termo de dia 24de Maio de 2019, às.10:00 horas, fica Adiàda para o dia 31 de Maio de 2019, ãs 15:00 
Referência, com data de abertura em 04/06/2019, ãs 09:00h. O Edital está ã disposição dos horas, em virtude da ausência do membro da Equipe de Pregão •. para acompanhamento de 
interessados na sala da C.P.L. situada à Rua Minas Gerais, 420, Centro, Jijoca de tratamento médico de famfliat, conforme declaração do Secretário Municipal de Administração. 
Jericoacoara-CE.Jijoca de Jericoacoara (CE), 22 de Maio de 2019. Lucas William Sousa Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, 
Bittencourt • Pre11oelro. sln•. Centro, QuixeiO/CE ou pelo telefone (88) 3579-121 O. Qubcelõ(CE, 22 de maio de 2019. 

Luiz Moses de Abreu Neto-Pregoeiro Oficial do Municiplo de Qulxelõ. 
Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Ocara- Resultado de Habilitação da Tomada d11 

~~lado do Ceará -Prefeitura Municipal de Solonópole ·Aviso de Licitação- Pregão Preço n•. 002/19-TP-FMS. Objeto contralação de serviços para construção de módulos 
sanitários em diversos distritos no Município de Ocara/CE,junto a Secretaria de Saúde, confonne ]Presencial N" 05.00712019 PP. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de 
oroieto básico Ernoresa habilitada: Moreto Maouinas e Construcões LTOA-ME. Emoresa SolooónoiP. toma míhlim OIIP. A~ 0!<'00 hnrn!< t!o<liR 0510ôi?01!l. nR SRia da \..omissão de 

ESTAQO DO CEARÁ - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAREMA - AVISO DE 
REVOGACÃO - PREGÃO PRESENCIAl. 
N" 02412019-E-A Pregoeira <lo Município de 
ltarema-CE comunica aos interessados que 
fica REVOGADO o Pregão Presencial N" 
024/2019-E, oom o seguinte OBJETO: 

:~~ir=..d~!:.\%'dga~"c:~~~:o :: ~~! 
Pública Municipal do Munlclpio de ltarema
CE. Mais infonnações na Comissão à Praça" 
Nossa Senhora de Fátima, N• 48, Centro ou 
noTelefone: (68) 3667-1133. ttarema-CE, 23 
de Maio de 2019. lne>: Helena Braga -
Pregoeira. 

Estado do Ceará - Pn;fuitura Municipal dó 
orada Nova - Aviso de licitação. 
odalidade: Pregiio Presencial N. • P P-

05/2019-SEOUC. Objeto: Aquisiçiio de 
,ateríaís didãticos diversos des«nados ao 

flmento dos alunos da rede municipal de 
o (lnfuntil E Fundamental), deste municlpio, 

este municlpio. de responsabilidade <la 
!Secretaria de Educação Básica, da aoordO com 
•s quantidades e especificações oonstantes no 
i!rmo de Referênçía e pareceres pedagógicos, 
m anexo. Tipo: menor preço por lote. A 
l!l1issão de Pregão comUOica aoslnteressados 
e no dia 04 de junho de 2019, às 11 :OD horas, 

l
·.na sala da Comissã.o de Licitação, estará 
recebendo os envelopes de proposta dó preços e 
,habilitação. Maiores informações alravés do fone 
;(883422.1381) das 08:00 ás 11:30 horaS. Jorge 

to Cardoso do Nascimento- Pregoeiro. 

Esfado do Ceará - Prefeitura Municipal de 
Morada Nova - Aviso de Licitação. 
Modalidade: Concorrência P<Jblica N. • CP-
00312019 • SEFIN. Objeto: Coniralação de 
serviços lécrlicos proflsstonais especializados 
para realizar assessoria e consuttoria 
especiali~ada na recuperação de posslveis 
créditos, em detrtmento de pagamentos a maior, 
com a concessionaria de energi::l elé(rica no 
âmbito administrativo e/ou judicial, deste 
municípiO, dó RespollSabiUdade da Secretaria de 
Planejamento e FRW1ças, dó acordo CXlffi as 
espedfií:ações constantes do Anexo I do EâctaL 
'Tipo: Menor peroohluaJ de pró-labore da receita a 
ser recuperada. A Comissão de licitação 
C(lmunica aos interessados que no dia 24 de 
junhO de 2019, ás 09:00 horas, na sala da 
CQmissilo de Licitação, eslará recebendo os 
,envelopes de habilitação e proposta de preços, 
para a licitação do objeto acima citado. Mafo<es 
informações alravés do fone (883422.1381) das 

:OOàs 11:30homs.AComíssão. 


