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QUINTA-FEIRA

FORTALEZA. CEARÁ. 22 CE AORIL. DE 2021

rio do Ceará . Prefeitura MUnicipal de AUVOrS - Avia* de Retlftceçao. A Comissão
amante de licitação da Prefeitura Municipal de Aurora/CE, localizada na Avenida
lo Ricardo. NO 43 -. Cenho - Aurora-CE, e diante da necessidade de reilttcaçáo do
ao Presencial N 4 2021.04.14.01. Objetxx fornecimento de refeições preparados (preta
co«eg brealçe é Ia corte), tanche, ornamentação. e iocaçfln de mesas e cadeiras, parti
as necessidades das linidadesMmlrtlelrelivaa, do Muntolpio deAurora-CE.. contorna
a 1. faz-se constar: onde se lá: 2.2.1 - Poderá participar do Pregão qualquer peSCrO
es e fintou localizada em qualquer Unidade da Federeçao, desde que atenda a todas as
ncies constantes deste editei a seus anexos. Leia-se: 2.2.1 Poderá participar de
ao qualquer pessoa jui idica localizada em qualquer Unidade da Federação, doado que
Ia a lodés as axlgánciae çonslantesdeste edulat e seus anexos. Desta fOrma, fica neste
cedo, e retificação N O 01 enc0ntya.ee disponível na tnlegra no øite
frnueicipioa.tqe.ce.gov .brdticiiacoes( - Portal d. Licitações doa Municípios. ficando
lnauterOdø.oadamaieconiaúdodo psocásoeeditei. Aurora .CE, 19 de abril da 2021.
osrsao ao Usem • rr.rsnum erunicipai as ,eoaiar. . MVISO 05 .lui9Imenw - rr.950
Elatrôntco rf > 2021.03.1.1. O Pregoeiro Oficiei do Prefeitura Municipal de Abalarei/CE, torne
público, Quá fofa coriduido o Julgamento final do Pregão Eletrônico n° 2021.03.311 sendo o
seguinte: A empresa Pnorime Com.teto de Produtos Msdtcrs o FarTnaaéutivos com melhor
oraria pare ou lotes 111,0203,05 Õ05 se empresa Dlstribuldorade Medicamentos Cedro LTDA
ME coro melhor ofetta paiS o tola 04 vpavliaedo habilitadas, por cumtiriiilento Integral às
exigáflClas do editei. Maiores lnfotmeçõóa na sede de Comissáo de Licitação. alto na Rua
Expedito Oliveira das Naves. n 5 tO - Ceidro. Abalaos(CE, pélo teifone (88) 98138-6099. no
horário de 0800 da 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica
www.buicosnpras.coin.AbalOrelCE, 19 de abril da 2021. Certos Matou Bezerra Flor...
Eslado do Coará - Prefitura Municipal dl Viga,. 090ofirrili -Aviso de Lloitaçáo. AProetra
comunico aos Interessados que astariabnndo acitaçeo na modalidade PcsgSo Eletrônico n
01/2021-SECIPS cujo objeto é a aquislçso de bit de enxoval para recém-nascidos, o sistema
receberá o ~---a"'.
*
das propostas até o dia 06 de maio de 2021. da 05:00h. a abertura a
ctasalftcaçflo das propostas será és 08:fOfn, a disputa de lances serás partir das 09;OOh (ilorirtos
de Rrsmlils). O edital selará è disposição doe Interessados nos dias úteis após esta publicação no,
Oitos: o wbbqrnat.conc.br vn&*.11ciiaco*s.tce.00.gov.br( vicuasce qov.brlllcitsc.ao .php e no
horário da 000h A. 12:00h *das 1400h Is 1700hs, na Rua José Slquelca, 386, Cenito Viçosa

boba soa Interessados que estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico i
021-ÓElNFRAtSRP, o.(o objeto é o Registro de Preços pare bilros e eventual aquiabçrto
rtbuldor de agregado (rebocávet), o sistema receberá o cadasiramento dou propostas até
05 de maio da 2021. As 118:00h, a abertura e ctessiírcaçáo dos propostas será às 08:10h,
luta de lances será a partir das 09.00bn (horários da Brasilia). O edital estará à disposlç8o d<
roscados nos dias úteis após esta pubticaçáo nos alies: www.bbmnei.com.lt
ucooe.tca.ca.00v.bc vicose.ce qov.boltdlacoeeono tiorárioda 118:00h As 12:00h edas 1401

1

Municipal comunica acne interessados que estará abrindo 11c118ç80 na modalidade Pie
Eleirõnlco ril 2004.0112021, cujoobjetoáa aquisição depeçau aptomolivas para as Saci -ate
Municipais, o sistema receberá o cadustremunto das propostas até adia OS do ,nalode 2021
09 00h. O edital estará à disposição dos interesaadoa nos dias átois após esta pubticaç8o
tolas: www.bbmnet.com.br, hilpollwwW,grec..ee.gov.br/ticltaeoes a nó horário de 07:301
11 311h, neAvenlda .José Candido ti. Carvalho, atn, Cárctr. Grego/CE, em 20 da abril da 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
Prefetlura Municipal de Granjeiro toma púbui00 que requereu á Suporinlandán
iadual do Melo Ambiente - SEMACE a LicOilça Ambiente) única para cOnetruçOo
etico na entrada do Municipio da Granjeiro - CE 060 (enhtócamento da CE 288).
darrni,cado o cumprimento das exigdrncias corridas nas Normas e instruções

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
A Prefeitura Municipaido Granjeiro torna púbticoquerequereuá Súpednléndéncba Estadual
cio Meio Ambiente - 3EMACE e Licença Ambientei por Adeaáo e Compromisso - LAC para
urbanização doAçud5 Junco- oonsrniçãode Praça Pubíca ira Açude Jnbo (Rua Emanuel
Marques Cordeiro), na Sede do MurnicI pio de (3rapjeiro-Ce. Foi deternibnadoo cumprimento
das asboenciale cedidas nas Normas e instrúcõés dá LicencIamento da SEMACE.
do Ceará . Prefeitura Municipal da Graçã -AvIso de interposição de Recurso
lstmativo. O Presidente cia CP%., toma público para conhecimento doa interessados, que
soa: DTCConeiruçõese SarvtçosElRELt, Insceilono CNP,isobo n°13.64083010001-25
Conablições EIRELI, Inscrita , no CNPJ sob o n°.40.001.303/0001-43 Interpõe recurso
tretibo na tesa de julgamento doa documentos de habIlitação da Concorrência N°
112021, cujo objeto: coritratuçio de pessoa jurídica para execução de serviços da
i pública e coleta de resíduos sólidos do Munic[pio de Graça-CO. ConfonTce dstermlr,ao
1, a', § 31 da Lei n°8.666193, abra-se o ~opera aontralfazões. Conteúdo do recurso
itretivo, encontra-se nos sidos: hltp//flsunlcipioe.tce.oe.QOtobr/itollecoeS o hltpá:lI
mew,graAs.os.gov ,br/. bem corno no gelar de Licitações. Em 20 dá abril dia 2021.
lado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado lrapuan Pinheiro - Aviso
nvocaçdo. O Municiplo de Capotado trepuarm Pinheiro, ali-evita da Secretaria Municipal
icação Básica, com Sede na Avenida Fitomitita Viiabre, N I 210, Centro, Deputado trapo.
heiro/CE, CEP: 8384.500, Inscrita no CNPJ Sob e n ° 30005.629/000l-95, nesta a
resantado par eu. Ordenadora de Despesas, no uso de aues prerrogativas legais, tome
checinrento pribilco dos interessados que será realizada, ais o dia 28 da abriu de 2021,
rlç3o de editoras, titulares de direito autoral a/ou representantes legais, com tina
omendação de livros da Educação Infantil, aos alunos da Rede Pública Municipal de anulo
acordo coar é Base Nacional Cointan Curricular (BNCC), visa/ido garantir a equidade e

Llcltaçso, comunico que rio próximo dia 07 de nialia de 2021, às fh30nuin, estará abrin
19^ no mddaildada lbcnede de Preços ri' 00612021-04 do tipo Menor Preço, para
itrstaçeo dos aorviçcõe profissionais espéclatizados de Implantação, manutenção
Impaetiamento do sino Umidade do Apoio Técnico dos Convênios Federais, Estaduais
nicipata junho a Secretaria, de Admlntstraç8o, Planejamento e Finançús do Munictpio
iburetama. Maiores Informações, nos dias úteis no horário de 8h00n,ln ás 12h00mtrc, 1
lorde Licitação, enú endereço etalrônico: htlps:sticitacces.tce.cs gov.&1. Uruburstsma/C
da abril de 2021. Elinaldo Dutta-Pre.Idente dsCPL

Estado do CediA- Prefeitura Municipal de Cruz - Secretario te Saúde - Aviso da Pregão
Eletrônico N' 98(2021-USA, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Cruz comunica soa
Interessados que enleró recebendodo dia 23 da abril 04 de maio de 2021 até às OãbOOmln, pelo
sistema B8MNET - w,vwbbmne5icitaceéacambr propostas do preços a documeolaçuo de
habilitação para o Pregão Etetrónico n° 09/2021-SESA- Registro de Preço para futura e eventual
aquisição de material médIco hoepilalsr.Aabettura eenanuedas propostas e oinlclo da disputa por
lances será às 08u,3OmIn do dia 04 de maio de 2021.0 edital podeis ser obtido junto ao Pregoeiro.
nua rede da Comissão da Licitação, à Praça doe Três Poderei a/no - Bairro Ardngau e nos silos:
waiw.cruzce.gOV.br, awwbbrnnefbcltacc,esosm,br e www.tc..ce.gov.br . Cruz-CE, 19 da abril de
2021. José EtinaldoAlesa d.Souaa-Pregnetro.

lainsial 0n01312021,02, O Pregoeiro de Prefeitura de Urcibucetama lume público, para
lhedmertt0 rirIa interessados que nqpróxlrulodfao4 de maio do 2021. da 9lt30cnlcn, rio Sstordq
llaçflo, 5)10 à Rua Fsrcnerdutico »sé Rqdrtguea n° 1131, no Centro desta Cidade, aviará
itizando .icutaçáo, na modalidade Pragâó Presencial, omn o seguinte objeto: aquisição de
dlcaç5o do Controle especial para suprir de necessidades de Secretaria dá Saúde do
rcicfpio de Ufubureténsa, no horário dú8ít00miiin da 12h00mbn ano sito ddTrlbunsl de Contas
EniadodoCeará, noandarego:btiprilmiiniclpio..lce.ce,gov.brlticllecoesl,Uruburetsma-CE,

Estado dOCalrã - Câmara Municipal de Croatá -Aviso da Ucilação — Tornadp de Praças N
00312021.CMC..0 Presidente da Comissão de Lucilação de Câmara Municipal dá CrostA tina
fúblino quase enoorrira a disposição doa Interessados e erIltal na medeiidade Tomada de Preços
n° 00312021-CMC sessão pública marcado pare o dia 10052021 às lOflüOmin, cuja objeto é a
contratação de empresa especializada de prestação serviços mie assessoria a consultada em
markellngdtgilalpars gerenciamento o monbtoramenlodas mnldlus sociais lnstbludonaisdaCârnara
Municipal de CroatS, atualização de banners e noticies do silo ilcetltuctonul, serviços da captação,
produção, armazenamennoe publIcação da material dudlo visual, bem como a irsnsrnissào ao vIvo
das cessões ali-avós da tanpaga oficial da Cârnere Municipal do Groatá-CE O editei poderá ser
adquirido rios sItue:- lrttparflhidlucoes.tcaco.gqv.bf e hltpsJlwwwcamaracroate.ce.gov.br é aInda
na aSIa da ComissãO de Licitação, lociálizada á Rua VireaderReitritaldo Ribeiro deAlaBu. ri' t63.
Bairro Carobs, Croetá-CE, nos dica úteis, das OShOOmin ás 112ht00toiri. Croatá-CE, 22 tia abril de

lado tio Coará . Município da Paraipaba — AvIso ti. Ltcllsç8o - Pregão Eletrônico N
22021 -SER O Pregoeiro do Município de Pareipaba/CE, toma público para contdmedto
elcltereseedos aeberlurado Pregão Eletrônico N 5 022.2021 - SRP, cujo objeto á a setoç90 de
Ihor proposta para Registro cts Preços visando fulursseevaflttjais aquisições de klta de teste
ido (Covtd.10), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municir" de
raipaba - CE (ampla participaçiloe cotas reso,vedaa pare ME). tritolo dc, acoltrime
pc.slna da preçoer 2210412021 ás 1 lti3OmIn, Datada abertura das propostas de pre
mato de 2021 (05106/2021) ás 09hs00min. Para efeito desta llcltaçdo deverá ser lavado em
isideiaçSoo horário nOdal da Brasilia. O edital e comi anexos encorilram-se disponíveis rios

n 2021.44.20.2, O Pregoeiro Oficial do Munlclpio da Juazeiro do Norte, Estado do Coei-á, rio
uso tia sues atribuições legais, torna público, paro conhecimento dos interessados, que estard
realizando, na veda da Ptotsture, através da pielaforme eletrônica w.bllcomprsscon,, pai
mIca-nédio da Boina de Lidações do Brasil (BLL), certame iiciiatário, na modalidade Pregão n'
2021.04,20.2, do tipo Eletrônico, cujo objeto á a contratação da serviços a serem prestados na
manutenção continua (prevanllve a portou-e) doe equipamentos e aparelhou odontolóçlços
pertencerdes ao Município da .Juazeiro do NortelCE, abrangendo e aubstilulção da peças a
odessóiloé, quando necessária, cOnlorme especificações apresentadas junto ao Edital
Convocatório a seus anexos, com abertura mercada para o dia 05 cIo rrceio de 2021, a partir deu
11:00 horas. O inicio de acolhImento das prruposles comerciais acorrerá a partir do dia 23 de
abril cIa 2021, da 09:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de
Lidlaçao, sito na(a) Praga Dirceu Figuelrado, sina- Centro, Juazeiro do Norte/CE; pelo telefone
(88)3586-1010, no horária de 08:00 ás 14:00 horas ou ainda polo e-mail:
cpi©juazelro.cegov,br, Ju.z.lro do Norte/CE, 20 de abril da 2021. Raimundo Encsnoai

Estado do Ceará Câmara Municipal de Amontada - Editei dá Retificação. A °reSderte da
Comissão Permananle de Licitação da Câmara Municipal de Amontada ir
de fluas
atribuições tagais econeldere,cdooEdutatda Tomada de Preços 1° 001 12021, go
)orobjeto
.Óleç6ea e
a prestação de serviços da consultado, acompanhamento a garenciamante
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Ças o° 2021.04.20.2. Realizará a licitação cujo objeto é e oonlrelaçfla da serviços
eciálizados a serem prestados na digllafmãaç90 o microfllrnegem de documerrlon, cem
sação do mão de obra especializada, equipamentos e software, junto as diversas
istierles çú Município de Jard,mICE.Abertura: lOdo matado 2021 /is 09:00h. Informa ainda
na sessàQ sei-fio etiotasios procedimento; visando ás medidas de contenção ao Covld Maiores lnfornncçõdo o errtrege da adltáis, na sede da Comissão Permanente de Licitação,
na Rua Leonel Alencar, rt° 347 -Centro, JrdírrslCE, no horário de 08:00 às 12/20 horas.
nnsções poderão ser obtidas ai5da pato telefone (88)3555-1772. JardiisdCE, 20 de abril
1021. Alho~ Pinheiro Torrei Neto -Preaidsnte de Comlaebo de Llcllacão.
atado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tralri - Avisado Licitação. APrefettura Munlci1
D Trairi através da Secretaria da Educação por irri.r:nódio do(a) Pregoeiro(a), torna púbt
je fará realizar licitação na modalidade Pregão Etelrõnicci N°2021 .0407.01-PE SAP,
Fenor Preço, para Regielrg de Pregas visando a aquIsição de gás liquefeito de petrúhi
sstinado p suprir es necessidades das direi-sue Smncraiatias e Unidades Adnolntetruhivas
unlcipio de Truini/CE, de acordo com o que delornrirra e leololaçào vigente, a realizar-se
tio eletrônico www.blicompras.org.br, Iniciando o acolhimentos das propostas no dia 23
ti-li de 2021 As 14:00h, a abertura deu propostas de preços será no dia 08 da maio às 14:01
rocedimento ilcilatórla obodeferá ao disposto lis Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federei
6SSde 21 de junho de 1993,e suasaliemaçúes poeterborasqua lhe forem Introduzidas. Oedl
seus anexos encontram-as A disposição dos interessados na salada Comissão de l.icltaç
a Av. Miguel Pinto Ferre1ra36 - Planalto Norte - Tralti/CE, bem como nos sítios elelrõrrlc
ww.butcompras.org ,br. https -Jlttcltacoes.lcace.gov.br , hllp:ll hlip:llwww.tralnl.ce.gov.t

lodo do Ceará - Prefeitura Municipal de lreuçuba - Resultado de Julgamento do
bliititção.A PresIdente de CCL da Prefeitura Municipal da irairçuba tez publicara resultante dc
iannlenio 09 habilitação da Tomada de Peço. a5 2021.02.220t - cujo objeto ós contratação de
leoa Jurídica para prestitr os serviços de rnsnuienção preventiva a co rretiva nas quadrai
rentives de LoIdade do Padre Fitrorde e Babo de-Eaperermça, rio Municlplode Irauçuba. 08,
responsabuldsde da Secretariada Educação. Empresas hbititadas: Elt o n Serviços L.T0A AR
nsirulr Construções e Sarulços EIRELI: Abrav Construções Serviços Eventos e Locações
1ELI: CNT- Construbom'a Nova Tone EIRELI; Via Urbana Serviços Empraendlnrenloc BIRELI Corceerbas Conslruçiten e Serviços EIRELI - ME; Emitia MOrcos Franco Alvas - ME: Marhirys
nelruçõosa Serviços de Edificações EIPELI - EPP; WU Corsttruçõau e SerniçoeElRELi - EFE':
go de Brttd Oliveira - ME; AS Construtora e Serviços EIREU - ME; Conceito Engenharia e
nrslrr,ção 8/RE1I; Cormsirutcxa AS EiRELI: 52 Cosatruções e Serviços LTOA. Por atendam e
as as exigências editallciaa. Empresas Inablttadas: Br't -clçs Construtora EIRELi: Sei-Ido
nstruções Serviços e Locações LTOÃ; Amlzadà Prestação de Serviços LTDA. E o resultado,
a aberto o prumo recuresl previsto no amigo 109, Inciso 1 atinou "a' de Lei N°. 8.868193 e suas
li-ações poalerioren. Maiores lntirmaç5ee na Rua Walniar Braga, n°507, Centro, trauçuba/CE.
io do Ceará - Prefeiturá Municipal de irauçuba - Resultado de Julgamento do
ItaçaoAPrenidenta da CCLdaPrafatIuna Municipal da trauçuba (az puhlicaro nesultadodc
santo da habilitação cia Torrente de Preços n ° 2021,01.21.02, cujo objeto Ao Contratação do
ia Jurídica para prestar os serviços de nisnolóng&c preventiva e corretiva nas quadras
Uvas das Localidades do Forno. Passarinho e Santos Reli, no Munhcipio cia iratmçuba -08,
ststneabdidsde cia Secretaria da Eduosção. Empresas Habliitadaa: Aturay Construções
una Eventos e Locações EIRELI-EK> WUConstruçõese Sai-viços EIRÈLI - EPP; Conceito
curaria e Construção EiRELI - EPP; Emito Marcos Franco Aires - ME; CNT - Construtora
Terra EIREL1; Eiiva Serviços LTDA. ME; RSM Paaaos ElRELiu Mundacará Construçõe, á
sermdbnenfas LTOA 02 Construções a Serviços LTDA; Construtora Impacto Comércio á
da EiRELi - ME; LIT Enrpresndimanlos a Sarvtçoo LTD Já, G ia-parto das Construções
Prime Empreendimentos. incorporadora o Serviços LTDA; L & E Produçitu Musical,
ruções & Publicações LTOA, Vetor Obras cIo Engenharia E1RELI; Diego de Brito Oloelra.
1 & O EdIficações • Locações EIRELi - EPP; Aimdzade Prestação de Serviços LTDA;
Irban Colnslrud8s e Seivicos EIRELI - ME. Por atendam a ledas as esidóndas sdilalicios.

