$L (p

f;
WWW.O POVO. COM.BR

o
EL

SEXTA-FEIRA

(5

FORTALEZA - CEARÁ '7 DE MAIO DE 2021

ido Adnmtntstrativa: - Secrolarta de Educação. Regente: Pregoeiro e Equipe de
uso Odoirtário: Pregão Eletrônico N ° PMH-260421-PEOI. Objeto: contratação de E
iitmn em geral, por bota ttobatsada nos itetcutos leves e pesados pertencestes às d
dás At*rslnistrativali do Murricipio de Mdroisndia/CE. Local de Acesso ao Editei: S
lura Municipal - Avenida Lula Camelo SObrinho, n. 640, Certo, OS?: 62.21
itndia-CE wwv,btrnnatJldIacoen.aom.br, hflparlMww.hidrolesdta.ce.govbrullctaci
lildiacoes Ice co gov.br. Funciorrarneôtodo órgão: Segunda á Santadeh30mdi 1)
de Reatzaçàõ da Licitação: wvnc.bbrmethlcttacoes,cohr,br. Data de Abertura: 20I0

de de direito privado sem tino lucrativos, qualificada co
onçôoem anões, no âmbito do Município de Morado Nova o reforma a edeqoaçôn, e execuçtio dos serviços da saúde
- UPA 2411. A Secretaria de Saúde comunica aos lrduraasst

aje, par Intermédio doPregosJro, torna público que fará licitaçito na modalidade PregliO
nico no. 03.05 2021 .01PE, tipo Menor Preço, cujo objeto á a contretáçito de empresa pata
çáo de cestas básosa paro doaçáo di famtfte0 carentes do Município de ttstpajé - CE. O
menti, das propostas etreitús do sito www.hbnrnetticílacoes.fom,br dar-Se-á a partir das
horas do rito 0700 Inalo de 2021, core dais de abertura das propostas no dia 20 de maio de
di 09:00mts e início de disputa de preços no dia 20damatoda 2021, às 10:00 horas. O edital
disponível na cites: wew.bbmnetticilacoee.coifl.br ou htpo:Ifllc1taee,tce.co.gov.br . Os
isados poderito obter Informações detalhadas rio setrxda Co~ de LIotIaçúo, em dias rIa

1.2804214MERPOl, ÕrgãoGarenciod? Secretaria MunlctpaídeAdmtnlstraçãoeFina
Registro de Preços pera evenrual aquioiçáo do nistOitais da supedlaele e de copa eco
da a suprir as necessidades das Secretaries Contmatanlen do Município mie Hdroiàncti
ires daAF1P: M. Miranda Brirres ME, Baprosentante Legal: Martelo Miranda Barros:
R$ 483.128,04 (quatrocentos e ottenI e lrãs mito selvcenlon e vinte e oito reais e
a), CM Serviços e Conslruçãua LTD, Representante legal: Suety Sousa Ubereto:
Rã 100,757,70 (cem mil e eatncentos e clt)quenta e sete reais e estante cante

legou? .asra - rrnhlur. iviuniçipai av mortau r.ova - nw.o ao kIUiW9au'uaaiiUaUF
meda de Preços n TP-00212021 -DIVERSAS. Objeto: contretação de empresa pare psestaçao
serviços técnicos especializados na absessortO a coeuiicrla ore controle interno com a
ponlbllização de sintomas Informatizado via web!moblia, modularizado e integrado nas
,trole de atmonarllados, niarenda áscolrir, controle de medicamentos e material mádupiletar, controla de frotas e fuinlxlnitvot, património e doações, sob rtisponsabiildade dia
aisae Unidades Adndslslralivas (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Morada Nova, de
rdo com as eapadflcéçr5aa constantes do anexo 1 do edltet. Tipo dv Licitação: Menor Preço
sinal. Regime da execução: Indireta. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que
dia 25de malode 2021,ús08:00 botas, nasalada Comissão de Ucltsçlio, estará recebendo os
ratopes de habilitação e proposta de preços, para a licitação do oje1õ acima citado. Màtores

4. lpuetr.s.- Aviso dei Ltclleção. A Presidente
são Pesirisnenledá Licitação vem Iníctirnarque será realizÁdonodla 24da mala de 2021
mis, na sais do setor do Licitação do lpuerros - CE, situada no Parque da Cidade Jc
Matos, 01, Centro, licitação na modalidade Totntada de Preços ri 5 01.009/2021-TP
Preço, cujo Objeta versa sobre a contratação de ehgenheirô ambientei, flora atender
untadas de Secretaria de Meio Ambiente do Município de lptjairaa - CE. O referido Ed
6 ser adquirido a partir cia dela desta publicação, no horário do expedtente ao público
di 14:00hs ou polo podei do TCE-CE: lmmlpJ/i'dvw.lra co gov.brlticltacOoa, lpUatraitGE,
lodo 2021. CeatllaQabrlelvãosreaCarvalho-PreeldentsdaComlssãode Licitação

35 AdItivo de Alteração do Mama, -Ata da Registro mis Preços riu 001/2021-SMEiPE-Si
gão Eletrônico n' 1408.0112020.SMúJPS. Objeto: Registro de Preços peço Mura e iv
isição degáneros atlmenticlos destinados a compara atinrenlação escolerdos alunos da
ttca Municipal do Ensino do Muntclp(o de FortmntCE. Contratada: mac Mrmnle(to da. Se
Fundamenteçito Legal: artigo 65, Inciso II, alínea 'W, da Lei Federal no 8.666, do 21 de
1$93. avias aflorações posteriores. Ord.navlora de D.epuir Secretária dê Educ

sOfito de Wpro Cordiais j5 3004.0112021-SMF, dopregito
E. Objeto: RegIstro de Preços para future e eventual aqutàiçi
os a compor a aih'nentação escolar do. alanca da Rede Púbiicn
de ForlinVCS. Controlada: Iec Morteiro doe Santos - ME. Fui
ao II. alínea «<f, da lei Federal na 8668 de 21 de junho de
as. Oprianoçtora de Despesa: Secretária de Educação,

Q ão Coará - Prefeitura Murticlpsl

titânico N. 14.04212021, Objeto) Registro do Preços lendo como objeto a aquisição de
dtcamardos (atbendazol, qnImilina, cefalexina, entro outros), de interesso da Secretaria de
úde/Pundo Municipal da Saitrte/ Hospital Municipal Dr. João Elielo da Holanda do Município
Maraoane1)/CE. A Pregoeiro da Meracana1).CE, toma público para conhecimento dos
tramados que ele às 09:00 horas (horário da Brultla)do dia 20 de mala de 2021, meabertt as
Mais Propostas referentes a este pregão, no endereço eletrônico www.bilorg.br "Acesso
nøulcado no tinir -licitações pdbiicas". AAbertra'a das Cartas Propostas acontecerá no dia 20
maioria 2021, ás 10:00 horas (horáriode 81581118)5 o Inicio de Sessão de Disputa de Lances
tretúe partir dos 111:00h Odeia 21 de meio do202l. O oditst poderá ser obtido no endereço
Irônico acima mencionado. Quaisquer informações serão prestadas pata Pregoeira durante
rxpodiente normal (05:00 ás 14:00 horas), e potter0o sor solicitadas através do telefono

CSttUO ao ,aar. 5mam muniaipei os s.n.a - MVIOU lia icnaç.o - romana ou rrsços Ir
001/2021-CMC. A Preelslente de Comissão de Licitação da Cãinare Mniçipát da Cruz toma
pública tio as encontra a dIsposição dos inlereseados o Editei na modalidade Tomada mie Preços
nu CIOII2fI2I-CMC, sessão publica marcada para o dia 25.05.2021 às lOhOOmin, clJjo objeto áa
prestação do serviços delicença mis uso da sistemas lotornsattzsdos de contabilidade, licitação,
pamônlo,ainrsomnad
lri
fado,fo itra
de pagamentos portal da ttansparéncla,jurto a Câmara Muntcip'at
de Cruz-Co. O Edital podará ser adquirido nos silos: hlIpeJ/lldlaccare tco.oe.govbr a htlpa://vivor.
uaauz.ce.govbr a ainda na salada Comissão de Licitação, localizado Mv. Depurado Amadtiu
Fitomeno, $18. BatriõArnlngsn, Cruz-Ce, nos dias dieta, dai OflIlOOmln ás 12h00rnitm, Cruz-Co. d7
.4.n.b.AahflSl

Municipal de lpeumldrrsiCE, no uso de suas atribuições legais, tome pública. para
conhecimento
doe, tnleressados, que estará dando prosseguimento ao Certame Ltdtatôrio, na
Prefeitura
modalldadeTomnade de Preçoen 2021.0408.1, nentedis lOdemalode 2021. di 9h00murr,onde
serão abertos nta envelopes contendoaspropovtae comerclaiadoallcltanteslrabtllados. Malotes
ltrrorrnmuções na dedada CPL, sito na Rua Cai, Gustavo Lima, 230, Centra, no horário doa 8h ás
121h ipaumtnfm!CE,Oãdsmatode 2021 joaéjosas SezarraLeltePr.atdenleda CPL
Estado do Ceará - Prefeltuça MunicIpal de Ipaperanga -Avise ci. Csncalamento - Pregão
Eletrônico N' I7121IPE.DS. O Pregoeiro de Comissão da Licitação da Prefeitura Municipal de
Ipeporsngs -CE. informa aos lntarosaadosocancetannenio da Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n I7/21IPE-DS. Ipaporanga, 06 da mato de 2821. Pauto Renato Berbosi da
Souza «PregoeIro.

Lado do Cparã - Prefeitura Municipal diArtrSndE-AVls0 a. Ucttsçlo.Ser*fdillzldodua
de maio de 2021 às lOhOOmtn, Pregão Etetrõnico tipo Maior Oferta N" 03.02/2021PE, por
to da plataforma eletrônica www,bllorg.br. Objeto: contratação de instituição ttriancáira paro
trar os $erslççrs de processamento e gerencdamento de créditos provenientes da tolha de
arnento dos aenidorás da Prefeitura Municipal de ájarendá Ceará, Informações na Rui
w1 lua Soare, 477, Centro, no horário de 08:00 as 12:00 horas, telefones (88)
l3..1O2/l3O3. maiores Informações e aquisição de edital no endereço eletrônIco:

Saúde. por meio da Comissão Pensienente de Licitação, conrunlca que será realizada
taçào na modalidade Pregão Etstrdntco N SS-PE007121 ,Mensr Preço por Lote, que tem por
elo a aquisição de oxigênio medicinal (recarga), ciílndroa e acessórios para subsidiar as
tens medidas urgante de controles prevenção do novo coroisavirus (covtd.19). da Interesse
Secretariada Saúde do Município de tndnpendônciatCE. Date da Disputa de Preços: 14 de
lo de2021 ás 09:Oøhores (Horário de Braaitia.OF). O edital poderá ser adquirido através dos
te: bti Õodtjrao (wshy.btl.prg.br e/ou www.b(lcoitt(s'es.00m). Portal de Uditações doa
niciplos do TCE www.tce.ce.goy.bdlicitacoea), e (sesw.Independencia.çe.gov.br ). Maiores
mnneções ria CPL, rios dias ôtet6, de 06:00 às 12:00 horas, na Rua do Cruzeiro. n 5 244,
ntro. Indeo ndáncla/CE06105I2021.Jirllana Lolota ãarres-PreslderrtedeCPL,

ntrõnlco N 1 2021 .04.27402. AProlottrJra Municipal da Boo Viagem, toma público que
Etetrõnitco No 2021.04.27.002, ct.tfo objeto á o RegIStro da Preços pare futuros e
reatações de serviço de assessoria visando a revisão, dlgulatização e gravação em
séltço gata implantação de arquivo digital de processos contábeis, tic4ialórlos,
a, arqplvo público a demais docrjmenlosjelos udminlslratrvos, de Intriresse da
i dó Administração e Planejárnanto o demais Unidades Admlnlstrativtta
nsflnterossedaa do Município de Boa VlagarrdC, foi Anulado, por detennlnsçúo da
de Administração e Planejamento, na forma do Ari. 49 da Lei N" 8.866/93 e auno

21.04.30.1 SRP, Julgamento: Menor Preço por Lote. Objeto: seleção do melhor proposta
Reqlstro de Preços visando futuras o eventuais squiaiçdes da material gráfico destinado a
iam às necessidades das Escolas de Ensino Fundamental, Centros da Educação infantil O
ilsriade Educaçãoda Rorizonte/CE(wm attiplaparllclpeçãoo oglaneudusivas Ã ME e EPP),
orle especificações contidos no termo do Referência, O prazo da cadestrarnento das cartas
mias será 516 ás OãlmOOmin do ISã 20 mis' mato de 2021, comi. abertura para análise das
islautts08um30nrinoSasntiode Disputa de Lavcne cIa lõlsOOmin. Oedllal portará ser adquirido
ndnreçosvIetrôniconen,compresnai.govbrmew.hotlzoelá cegrebre vv,w.lce ce.govbra

ido do Ceara - Çtiniera Municipal de Aracetl, A Cornlasúo de Licitação divulga
aliado do Julgamrrnlo das Hsbliitações referentes a Tomada de Prsiçou n° 005/2021 q
ar sobre á contratação dos serviços da assennoria o conauitorla contábil para Atuar
rdo com ri legislação vigrento junto a Câmara Municipal de Aracati. Ficam Habilitada
ipter E2 Contabilidade EiROLI - ME. Declara ainda, Inubtitiada a licitante: Sotutlo
tablildade EIRELI. Apartirde data deitapubllcsçito, fica aberto aprazo recursal, prometo i
109. Incluo, etinás "a", do Lei ri* 8.668/91 Decorrido o preço, sem Interposição de recais
desde já agendado a abertura das Propostas Técnicas ePropoalas Comerciais, para o

11.05.OS-SMS. O Presidente da Comissão Permanente de LlcltaçãodeCauceia(Cfltomn
Para conhecimento dos Interessados que, no período de 0? do intato de 2021 a 31
iro de 2021 estará aberto o credonciamento cujo objeto é: Crodeisciamento de pata
s para prestação do serviços na Área de saúde ci. Interesse de Secretaria de Saúde

Pretisitura Municipal de Fortim Convocação - Tomada da Preços N'
A CPL da PvsrmUra da Fo,tàn vem convocar as empresas habilitadas a
iii de Maio de2O2l 4909h:30dn, persa sessâodeaberluradoaenvelopes
as da Tomida d• Preços aGiota mendonada. Objeto: contratação mie empresa

Castelo Branco, n'SISO.

1

Ceará - Prefeitura MunIcIpal de Bela Cruz - Aviso de LIcitação - Pregão
Nao1v21.pe.FME. Objeto: Contratsçaode.repre,a para resszaçaodor..napon1e
elunosda Rede Pública MUnIcipal de Enilflo no Municlplo de Beta Crw
bois se
slie
no dl, 19 tia Maio de 202.1 (19/05/2021). és 09:OOhs
Besta
lliidul.aeseu,corn.br. Reférido Edital poderá ser adquirido a partir da
nohcdirlods expediente aopüttlloo. Fernando França Silveira - Pregos.. '

,lls.M.is,r,Olj._C.l.l,MAt'iOi

1

ição- Modalidade: Pregão Eletrônico n ° PE-00512021-SAAE. Objeto: seleção de meitiçr
ade através do Registro de Preços pare futura o eventual aquIsição de htdrémetmoe e lucrÁs
hldrtmalnos, destinados ao alendtrnento dás necessidades do SedeçoMtiflnomo do Água e
to-SME, de acordo com as especlllcaçoas *quantidades constantes no terniode refsrància
fitai. 'tipo: Menor Praga por Lote. A Connleaão de Pregão comunica aos interessados que e
go das propostas comerciais será aleo de 19.05.2021 às 08:00he.àa09:00horaa (tioráriode
lia) será abano a disputo- O edital e sede atrasos calarão dleponIvla ativOs doa aitBsi
Jflálcomprae,currstoonr&pubicsuceea e www.tc..oe.gov.la . Matarei lnlomnraçõss através do
do Ceará - Pr,elturs Mqnluipat de Saboeiro - A51s9 dl IJEIIIÇIO - Mqdellda
Presencial No O8,85.001/2021 - PMS. Objeto: aquIsição de pneus,oàm.ae, protetor
fluido., 6(eos diver s os e serviços, para atender rIs necessidades das dleiaisás Sálérsia
iclpio da Saboalro-CE, conforma aspeciscaçõea e quantidades conatates no tern'rO
ria. Date da seasào: dia 19 mie maio de 2021, às 09:00 horas. Edital e local: Rua E
n 33, Centro, Saboeiro- Cá. O edital enocastra-se a dlepoalção no endereçõadma - P0
rçôos do TCE.CE: hltpliwswr.tce.ce.gov.brifldtsooes/. Seboalro-Cã Oãde melado 20

cornianlos aos Interessados que estará abrindo licitação na mnodatdade Pregão Eletrônico
111/2021-SEAO, cujo objeto és aquisloo da malenlats e serviços 9ráflcos, o sistema receber
cadaalramenlo das propostas até o dia 20 rio matõde2021.tt, 08d00h, e a(tgrtura e classtfcaç
das propostas será es 06:110h, a disputado lances serás partir das 14:0011 (horários de Bnasii
O edital estar á disposição doa interessados nos dias úteis após esta publicação nos 55
mvw,bbmnef.onni.br, ww5srtoilecsieiclta.oe.gov.br/, vlcosace govbrlflcflacao.php, a no lide
da 118:00h ás 12:00h e daa 14:OOh ás 17:00lsa, ria Ruir José Siqueira, 396, Cenho. Viçosa
CearàlCo. amOS dematoda202l. FlAvia Maria Carneiro da Cosia .Preooeira,
IO5 n 2021 .05.06.1. A CPL torna público que estará realizando Licitação, cujo objetc
rtralaçlio de serviços de engenharia para a execução de obra do racuperaçio
nquaçào em estradas vicinais. no Município de tpesnst'nlni/CE, nos lermos da Pmposl
li246120190 Contraio de Repasse ri* 89447712015/MOR/CAIXA, cetabradocamaUnião
irmódio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pala Calor. Econôn
lerei. Abertura: 25 de inalo d«2021 às 9hOOmlrt. Malares informeções ná sede da CPL.
Rua Cal. Gustavo Lima, 230, Centro, no horário das 8h às 12h. lpaumlrlm/CE, 86d. n
Selado do Ceará- Prefeitura MunIcIpal de Tejuçuoca -AvtaO de Abertura de PrOp
Murriciplo de Tejuçuoce por melo Z,Comissão Permanente de Licitações corre
habilitados para tapado abertura dos envelopes propostas das empresas habilitadas, ri
ó Tomado de Preços Nn2O2i.O2.05,O1W,SEiNFRA,cbjoobjeloéacoi1tmteçõodoe
especializados na árdi colOtir e transportO de reaiduos acilldoa urbanos, e da
lindneracãoldú MunidlolodeTatuaioça-CE. Que uaré dia 10 mie Matado 2021 àaOfi:Oi)
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