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1 FORTALEZA, 12 DE JULHO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ —PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA -ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBlICA
N 21.23.061CP - OBJETO: Co itratação de Empresa para Execução de Pavimentação em Pediu Tosca e Drenagem de Águas Pluviais de Diversas
i4
do Município de Ttapípoca-CE. \ Prefeitura Municipal de TtapipocaCE, torna público para conhecimento dos interessados que houve uni A7(DO
MODWICADOR DE EDITAL DE LICITAÇÃO; ONDE-SE LÊ: 5.2.3.2 a) Pavimentação em Pedra Tosca com Rejuntamento, nas seguintes qutidades
mínimas; LEIA-SE: 5.2.3.2 a)P.vimentaçâo em Pedra Tosca sem Rejuntamerito, nas seguintes quantidades mínimas. ItapipocaiCE. 09 de Jul~ 2021.\
André Ricardo Moreira Bonates. Jrdenador de Despesas da Secretaria de Infi -aestiutura e Recursos Hídricos.
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C.
ESTADO DO CEARÁ - PREREITIJRA MUNICIPAL DE ARACATI - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE tEÇ
- CONCORRÊNCIA FÚRLIC t N 02J2021-SEINFRAJCELOS - A Prefeitura Municipal de Aracati-CE comunica o Resultado de Julgam'
Propostas de Preços da Concorrêt eia Pública N" 02/2021 -SE1NFRAICELOS, cujo OBJETO: Serviços de pavimentação asfáltica no trecho d&a es
Dique ao Córrego dos Rodrigues. ;agra-se a seguinte VENCEDORA: CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTDA, como VALOR GLOB
de
3.995.780,00 (Três Milhões Nove :entos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Oitenta Reais). Está aberto o prazo para interposição de recursos.
ti-C
0$ de Julho de 2021. Cintia Ma alhães Almeida —Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia.
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*5* *5* *5*

Estado do Ceara - Prefeitura M inidpal de Viçosa do Ceará—Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo
licitação na modalidade Pregão 1 !õn1co n" 132021 -SEAG/SRP, cujo objeto é Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviço de
locação detrator agrícola e maqi mas pesadas, o sistema receberá o cadastrainento das propostas até o dia 23 de julho de 2021, às 08:00k, a abertura e
classificação das propostas sera a 08:10h, a disputa de lances será a partir das 09:30h (horários de Brasilia). O edital estará à disposição dos interessados
nos dias úteis após esta publicação nos sites: www.bbmnet.com.br , licitacoesicece.goviir, vicosace.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00h mis 12:00h e das
14:00h fia 17:00hs, na Rua Jose Smiueira. 396, Centro. Viçosa do Ceará/Ce, em 09 de julho de 2021.

*** *5* *5*
Estado Do Ceará - Prefeitura Mi mcipal De Quiaadmi - O Município de Quixadá, através da Fundação Cultural, torna público o extrato do Contrato n°
00003/2021 -O4FCQ resultante di Pregão Eletrônico 00M03/202l-PE. - Unidade Administrativa: Fundação Cultural de Quixailá - Objeto: Aquisição de
uniformes e fardamentos para suç rir as demandas da Fundação Cultural de Quixadmi/Ce. - Prazo de vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2021. Valor Global do Contrato: RS 1 .5 4,00 (mil» quinhentos e oitenta e quatro reais) - Contratado: F MAIA DE OLIVEIRA, através de seu representante legal
o Sr. Francisco Maia de Oliveira. Assinam pela contratante: Presidente da Fundação Cultural de Quixadá, o Sr. Antõnio Clébio Viiiato Ribeiro -Datada
assinatura do Contrato: 07 dejulho de 2021. Quixadá/CE, 09 de julho de 2021. Antônio Clébio Vuiato Ribeiro - Presidente da Fundação CulturaL
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Barro -Aviso de Retificação—Concorrênda Pública n 2021 .06.25.1. O Presidente da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municiç ai de Barro/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fica retificado o
edital convocatório referente ao pr. icesso de licitação modalidade Concorrência Pública 2021.06.28. 1; conforme Novo Edital anexado ao portal do Tribunal
de Contas do Estado. A abertura du certame com o recebimentos dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços fica remarcada para o dia 13 de Agosto
de 2021. às 09:00 horas. Matosas i iformações e entrega de editais na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua José Leite Cabral, n' 246, na cidade de
Barro/CE, no horário de 08:00 às 2:00 horas, ou através do telefone (88)3554-1612. Barro/CE, 09 de Julho. Marcelo Pereira de Oliveira.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Mm inieipal de Tauá - Secretaria de Infraestrutura. Conservação e Serviços Públicos. O Município de Tauá, por meio
da Comissão Permanente de Licita ão, comunica que a sessão de abertura da Tomada de Preços N° 06.07M0112021-SEINFRA, cujo objeto é: Contratação
de empresa para construção de uma aterro sanitário de pequeno porte, com abertura de 12 (doze) valas, implantação de sistema de captação e recirculaçiio
dolixiviado e remedição de valas existentes no Município de TauálCe foi adiada para o dia 28 de julho de 2021. às 09b30min. O Adiamento se deu em
obediência às disposições do art. :1. da Lei n° 8.666/93. Referido Edital poderá ser adquirido no sire: https://Iicitacoes.tce.cc.gov.br/indcx.php/lieitacao/
abertas. Presidente da Comissão mie Licitação.
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*5* *5* 5*5
FSC

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauá - Governo Municipal. O Município de Taui por meio da Comissão Permanente de Licitação, toma
público aos interessados que no di. 12 de agosto de 2021, às 09h00, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços N° 08.07.00112021-GM, do Tipo
Técnica e Preço, cujo objeto é Conrratação de agência de publicidade/propaganda especializada na prestação de serviços de publicidade compreendendo: o
estudo, a concepção e criação de cmpanhas. peças publicitárias avulsas e materiais publicitários; a elaboração demarcas, de expressões de propaganda. de
logotipos e de outros elementos de .umunicação visual, conforme tabela de serviços e custos - SINAPRO CEARÁ. Referido Edital poderá ser adquirido nu
site: https:/4icilacoes.tce.ce.gov.br index.phpi'licitacao'aberlas. Presidente da Comissão de Licitação.

*5* *** ***
Estado do Ceará -Prefeitura Mui micipal de Viçosa do Ceará - Resultado do Julgamento de Rabihtaçio - Tomada de Preços n TP 0212021 -SEINFRA.
Cujo objeto é: serviço de conscruçá i de iluminação pública com instalação de 266 luminárias de LED. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos
interessados o resultado da fase de habilitação da seguinte forma: Habilitada Antonia C S Vasconcelos, inabilitadas: Elétrica Radiante Materiais Elétricos
E1RELI. Savires Iluminação e Cor stnições EIRELI. Desta forma fica aberto o prazo macursal previsto no Art. 109. inciso 1, alínea 'a" da lei de licitações
vigente. Os motivos estarão à dispi sição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br , vicosa.ce.gov.br/licitacoes
e no boi/aio de 08:00h às 12:00h e ias 14:00h às 17:00hs. no endereço Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/Ce, em 09 de julho de 2021.
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*5* *5* *5*

Estado do Ceará -Prefeitura Mu ilcipai de Barreira —Aviso de Licitação - Tomada de Preço n. 0617.01121-TP. Objeto: Contratação deEmpresa para
prestação de serviços espccializask s na elaboração do Plano Plurianual - PPA 202212025, serviços de elaboração Projeto da LOA 2022-Lei Orçamentaria
Anual, e serviços de assessoria e ci nsultona em contabilidade destinado a atender as necessidades das Unidades Executoras das Escolas do Ensino Banco
Municipal para atender oMunieípim de BarreirafCE. Recebimento de habilitação e propostas escritas: dia 28 de julho de 2021. às 09:00hs. Local: Rua Lucio
Torres 622, Centro. Informações: fine (85) 3331-1567, de segunda a sexta das 08:00h5 às 12:000s ou através do site: www.tcc.ce.gov.br . Barreira —CE, 12
de julho de 2021. João Batista Pa Romão —Presidente da CPL.
*5* 5*5 *5*

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapipoca. A Comissão Permanente de Licitação comunica as empresas participantes do processo: Tomada
de Preços N°. 0806.04/2021, cujo bjeto é: contratação de serviços a serem prestados na digitalização. indexação e armazenamentos em mídias digitais,
incluindo ferramentas de gercnciai sento de informações, dados, imagens e índices, doa documentos pertencentes a Câmara Municipal de Etapipoca. que
decorrido prazo recwsal, o prcsid nte da Comissão de Licitação comunica que será dada continuidade ao certame e no próximo dia 15 de Julho de 2021. às
08h30min, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. Maiores informações no endereço da Câmara Municipal à
Rua Frei Cassiano, 750, Boa Vista mm Itapipoca. Estado do Ceará. 12 de Julho de 2021. Cleilson Nunca de Sonsa - Presidente da Comissão de Licitação.
*5*

*** *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Prosseguimento - Tomada de Preços N» 2021 .04.29.27.TP.OBR. A Presidente
da Comissão Permanente de Licit,mção do Município de Campos Sales/CE, torna público que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatõrio na
modalidade Tomada de Preços N° 2m 121 .04.29.27.TP.OBR» Objeto: contratação de serviços de engenharia para coleta, transporte, destinação final e tratamento
de resíduos sólidos de serviços de salde do Município de Campos Sales - cc. Data e Horário da Abertura das Propostas de Preços: 15 de Julho de 2021, às
09:00 horas. 1nformações:www.cpl-ampossaleshotmaiLcom. Campos Sales/CE, 09 de Julho de 2021. Luclessian Calixto da Silva Alves - Presidente
da Comissão Permanente de Licim ação.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Câmara Muni.:ipal de Beberibe -Aviso de Anulação - Tomada de Preços N' 2021.04.09.1. Faço saber que o Presidente da Câmara
Municipal de Beberibe, determinou a Anulação da Tomada de Preços 14" 2021.04.09.1, devido à necessidade de adequação do projeto básico. lnformaçõc:
Rua Maria Calado, sfn, Centro, Biberibe/CE, Fones: (85) 3338.1022 / 3338.1045, de OShOOmin às 12h00min. BeberibelCE, 08 de julho de 2021. A
Cumiasio.
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