
AVISO DE NOVO RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181077

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o NOVO RESULTADO dos itens 4 e 5 da Licitação nº 10772018 – Comprasnet, de interesse da Secre-
taria da Saúde, cujo OBJETO é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (CATETER PARA ACESSO 
VENOSO CENTRAL), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, em virtude da desistência da 
licitante em assinar o contrato ou a ata de registro de preços, tendo sido concluído. As informações poderão ser consultadas nos sítios www.portalcompras.
ce.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 19 de agosto de 2019.

Clara de Assis Falcão Pereira
PREGOEIRA

*** *** ***
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2018.0004
A SECRETARIA DA CASA CIVIL, torna público o RESULTADO da Licitação nº 532.2019 – Comprasnet, de interesse da ETICE, cujo OBJETO é o 
Registros de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de fibra óptica, incluindo acessórios e materiais para rede de acesso FTTX e locação 
de equipamentos e acessórios de tecnologia GPON (“Gigabit Passive Optical Network”), switches e nobreaks, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo sido concluído. As informações poderão ser consultadas nos sítios www.portalcompras.ce.gov.
br e www.comprasgovernamentais.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 19 de agosto de 2019.

Robinson de Borba e Veloso
PREGOEIRO

*** *** ***
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20190013
A SECRETARIA DA CASA CIVIL, torna público o RESULTADO da Licitação nº 03772019 Comprasnet, de interesse do(a) SEDUC, cujo OBJETO é, 
Serviços de locação de transporte de passageiros das Escolas Estaduais de Educação Profissional - EEEP, em ônibus, micro-ônibus ou van, envolvidos 
nos eventos referentes à práticas de campo das unidades escolares, distribuídas em todo o Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo sido concluído. As informações poderão ser consultadas nos sítios www.portalcompras.ce.gov.
br e www.comprasgovernamentais.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 19 de agosto de 2019.

Marcos Antônio Frota Ribeiro
PROGOEIRO

*** *** ***
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20190019
A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 0604/2019 - COMPRASNET da COMPANHIA DE GÁS DO 
CEARÁ - CEGÁS, cujo OBJETO é Aquisição de Conversor de volume digital microprocessado (PTZ) com modem incorporado, a serem acoplados no 
sistema de medição de gás (tipo turbina, rotativo, etc.), os quais fazem parte da rede de distribuição de gás natural da CEGÁS, de acordo com as especificações 
e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência, tendo sido concluído. As informações poderão ser consultadas nos sítios www.portalcompras.
ce.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 19 de agosto de 2019.

Jorge Luis Leite Saraiva de Oliveira
PREGOEIRO

*** *** ***
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20190022
A SECRETARIA DA CASA CIVIL, torna público o RESULTADO da Licitação nº 05522019 Comprasnet, de interesse do(a) SEDUC, cujo OBJETO 
é, Aquisição de Centrais de ar condicionado para climatizar as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP), de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, cumpridas as formalidades legais, a(s) licitante(s) interessada(s) foi(ram) inabilitada(s) 
e/ou desclassificada(s), resultando FRACASSADA a licitação. As informações poderão ser consultadas nos sítios www.portalcompras.ce.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 19 de agosto de 2019.

Marcos Antônio Frota Ribeiro
PROGOEIRO

*** *** ***
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20190055
A SECRETARIA DA CASA CIVIL, torna público o RESULTADO da Licitação nº 00552019 no sistema Comprasnet, de interesse da Secretaria da Saúde – 
SESA, cujo Objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (FRALDAS DESCARTÁVEIS), de acordo 
com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo sido concluído, estando todas as informações disponíveis 
na íntegra da ata do certame, que poderá ser consultada nos sítios www.portalcompras.ce.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 19 de agosto de 2019.

Aurélia Figueiredo Gurgel
PREGOEIRA

*** *** ***
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2019 0075
A SECRETARIA DA CASA CIVIL, torna público o resultado da Licitação nº 661/2019 Comprasnet, de interesse do CAGECE, cujo objeto é Registro de 
preço para aquisição de padrão lacre lock ou cadeado. Cumpridas as formalidades legais, resultou FRACASSADA a licitação. As informações poderão 
ser consultadas nos sítios www.portalcompras.ce.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 
19 de agosto de 2019.

Murilo Lobo de Queiroz
PREGOEIRO

*** *** ***
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20190350
A SECRETARIA DA CASA CIVIL, torna público o RESULTADO da Licitação nº 03502019 Comprasnet, de interesse da SESA, cujo OBJETO é 
aquisição de extratos alergênicos para testes cutâneos e imunoterapia subcutânea, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo 
I – Termo de Referência do edital, cumpridas as formalidades legais, a(s) licitante(s) interessada(s) foi(ram) inabilitada(s) e/ou desclassificada(s), resultando 
FRACASSADA a licitação. As informações poderão ser consultadas nos sítios www.portalcompras.ce.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 19 de agosto de 2019.

Aurélia Figueiredo Gurgel
PREGOEIRA

*** *** ***
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