DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

1

SÉRIE 3

1

ANO XIII N°091

1 FORTALEZA, 19 DE ABRIL DE 2021

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N 10.00112021—TP. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público que às 09:00 (nove) horas do dia 10 (dez) de maio de 2021, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, focalizada na Averiit:a II. n" 150, Conjunto Jereissati 1, nesta Cidade. receberá documento de habilitação e propostas de preços, para a realização
de licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global, tombada sob o n° 10.00112021 -TP, que versa acerca da contratação de emp
visando a 2 etapa da urbanização da Praça dos Encontros, localizada entre a Avenid,i 1, Rua Três e a Ai'. Antonieta Araújo Ferreiro, floirro Jereiss4l&'ein
Maracanaú-CE tudo conforme especificações contidas no anexo ao edital, podendo ser o mesmo adquirido junto à Comissão Permanente de Liei no
endereço já citado, a partir da pui Licação deste aviso, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo tene (85)
3521.5168. Andersou Gazetta di Sonsa - Presidente da CPI— Maracariaú, Ceará, em 16 de abril de 2021.
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Estado do Ceará - Prefeitura Manicipal de Santana do Cariri - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri - CE, por
do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico ri' 09.04.2021.01 -PE, tipo Menor Preço, para aquisiçã
(um) veículo tipo ambulância, 01 (im) veículo tipo passeio, e um (01) veículo tipo pick-up, todos 0km para atender as necessidades básicas das Unidades
Saúde do Município de Santana de Cariri-CE. O recebimento das propostas se dará através do site licitavocs-e a partir do dia 1910412021 às 17 -00h, abertura
das propostas: 3010412021 às 08:3 Oh. O edital estará disponível nos sitos: www.Iicitacoes-e.com.br , www.santanadocariri.ce.gov.br e wwwiiciracoes,tce.
ce.gov.br, bem como na sala da Q.missào de Licitação. na Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri-CE, a partir da publicação deste
aviso, no horário de 08:00 às 12:W horas. Santana do Carhi-CE. 1610412021. Paulo Vinicius Ferreira Peixoto - Pregoeiro.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Perciro,
localizada na Avenida João Terceiro de Souza, n°421, Centro, teL (88) 3527-1260, comunica aos interessados que no dia 30 de abril de 2021, às 09:O0tis,
estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 1604.0112021-5RP. cujo objeto é o Registro de Preços destinado à aquisição de material
instrumentais odontológico, e prod iitos concentrados a serem destinado a lavanderia do Hospital Municipal Humberto de Queiroz para atender demanda da
Secretaria de Saúde de Pereiro/CE. conforme anexo 1.0 edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de
atendimento ao público. de 08:00h is 12:00h, ou pelo o site: www.bll.org.br, ou pelo o Portai das Licitações: http:/!municipios,tcc.ce.gov.br/tce-municipiosi .
Pereiro-CE, 16 de abril de 2021. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ridrolândia - Aviso de Abertura de Licitação. Unidade Administrativa Secretaria de Saúde - Regente:
Pregoeiro e Equipe de Apoio - Prc cesso Originário: Pregão Eletrônico N° PMH-090421-PEOI. Objeto: contratação de empresa especializada (laboratório
-....-'dc análises clínicas) para realizaçàc de exames laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Hidrolândia/CE. Local de
Acesso ao Edital: Sede da Prefeitura Municipal—Avenida Luiz Camelo Sobrinho, n°. 640, Centro, CEP 62270-000, Hidrolãndia—CE; www,bbmnetlicitacoes
com.b https://www.hidrolandia.ce .gov.br/licitacao.php; https:/ilieitacocs.tce.ce.gov.br . Funcionamento do Orgão: Segunda à Sexta de 07h30m às 13h00m,
Local de Realização da Licitação: 't'ww,bbmnediciracoes.com ,br. Data de Abertura: (13/05/2021. Boran... 08h00in. Pregoeiro: Raimundo Rodrigues de
Oliveira,
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo
licitação na modalidade Pregão Ele rônico n° 09f2021-SESA, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, de limpeza e EPI's, para o combate a
Covid-l9 nas Escolas da Rede Básit a de Ensino, Portaria do Ministério da Saúde 1.8572020, Resolução CMS 005/2021,0 sistema receberá o eatlastramerflo
das propostas até o dia 04 de maio de 2021, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08:10h. a disputa de lances será a partir das 09:00h
(horários de Brasíliaj. O edital estai i à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos rires: www.bbmnet.com.br , www,licitacoes.tce.
ce.gov.br/, vicosa.ce.gov.brilicilaca rphp, e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:OOb às 1 7:OOJrs, na Rua José Siqueira, 396. Centro. Viçosa do Ceará/
Ce, em 16 de abril de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa - Pregoeira.
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Estado do Ceará - Prefeitura Mui rielpal de Maracanaú - Aviso de Chamada Pública N 08.003/2021-CHP. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura de Maracanaú - CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 28 de abril de 2021. às 09:00h (nove horas), na sua sala de
sessões, localizada à Avenida II N° 50, Conjunto Jereissati 1, Maracanaú-Ceará, estará realizando a Chamada Pública N° 0E00312021-CHP, cujo o objeto
é o Chamamento Público para o credenciamento de organizações da sociedade civil privadas mantenedoras de entidades privadas com e sem fms lucrativos,
regularmente constituídas, interessa das em firmar com a administração municipal termo de contrato para o atendimento às crianças de O (zero) a 3 (três)
anos da Educação Infantil, primeira :tapa da educação básica, conforme Lei n°8.666/93, tudo conforme especificações contidas no anexo ao edital, podendo
ser o mesmo adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo
telefone (85) 3521.5168. Anderson Cazetta de Soma -Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Maracanaú - Ceará, em 15 de abril de 2021.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Secretaria de Saúde - Aviso de Retificação - Pregão Eletrônico n° SS-PEO06121. A
Comissão de Licitação toma público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que nas publicações do dia 1210412021, no Jornal O Povo (Página
li), e no Diário Oficial do Estado di Ceara-DOE (Página 83), referente ao Aviando Edital do Pregão Eletrônico n° SS-PEOO6/2l, cujo objeto é a aquisição
de material de expediente e outros ir ateriais de consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Independência/CE. Onde se
lê: Data da disputa de preços: 26 de abril de 2021 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). Leia-se: Data da disputa de preços: 27 de abril de 2021 às 09:00
horas (horário de Brasília-DF). O e lital e anexos, estão à disposição dos interessados no Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal de Contas do
Estado do Ceará - TCE (https://Iícíta ,-oes-tce,ce.gov .brd), no provedor da licitação eletrônica BLL Compras (w'aw.bllcompras.com); e no sire do Município
(www.independencia.ce.gov.br ), dentais informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 12:00 horas na Comissão de Licitação,
localizada na Rua do Cruzeiro, n° 2-4, Centro, pelo endereço eletrônico e-mail: (licitar.aoindependencia(gmail.com ): ou pelo telefone: (088) 3675.2259.
Independência-CE, 15 de abril de !021. CPL
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal deTrairi. A Prefeitura Municipal de Trairi através da Secretaria de Educação por intermédio do(a) Presidente da
Comissão de Licitação, toma públicu que fará realizar procedimento administrativo de Credcnciamento N° 004i2021, visando o Chamamento Público para
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, de acordo com o e uc determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Trairá
CE. endereço Av. Miguel Pinto Fei - eira. 356 - Planalto Norte - TrairilC'E, iniciando o acolhimentos das propostas às 09h00rnirs do dia 2010512021. O
procedimento licitatóno obedecerá ar disposto na Lei Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993. Lei n° 11.947(2009 e na Resolução FNDE n°04/2015 e suas
alterações posteriores que lhe foram ntroduzidas. O edital e seus anexos encontraria-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, no
Ai'. Miguel Pinto Ferreira, 356— Plt nalto Norte - Trairi/CE, bem como no sitio eletrônico http:// http: //www.trairi.ce.gov.br/. Trairi/CF,, 16 de abril de
2021. Wllsiane Soares de Oliveira 4arqnes - Presidente da Comissão de Licitação.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Julgamento de Propostas. O Município de Jijoca de Jericoacoara, por
intermédio de sua Presidente, torna ç (iblico o resultado do julgamento dos Projetos de Venda referentes a Chamada Pública N°001/2021 para a aquisição
de gêneros alimentícios da agriculturi familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
durante o ano letivo de 2021 da Prefe: Lura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE. Cooperativas Vencedores: Cooperativa de Agricultura Familiar de Marco
(CNPJ: 30,261.29610001-65) - Valor dlobal: R$ 295,352,55 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);
Cooperativa Agropecuária dos Agric iltores F. da Região Norte do Ceará LTDA (CNPJ: 35.202.27910001-70) - Valor global: R$ 35,088,53 (trinta e cinco
mil, oitenta e oito reais e cinquenta e rês centavos) cAssociação dos Fruticultores do Município de ftapajê (CNPJ: 02.31312610001-78) - Valor global: RS
37.045,83 (trinta e sete mil, quarenta,. cinco reais e oitenta e três centavos). Encontra-se aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1 alínea i, da
Lei no 8.666193. Jijoca de Jericoaco: ira (CE), 15 de abril de 2021. Luciana Setúbal Araújo - Presidente da CPLP.
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