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ESTADO DO CEARÁ - PRE FEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Realizará a Licitação para Contr saçáo de Serviços a Serem Prestados na Execução rias Obras de Implantação de Lavatórios em Diversas E.
e Manutenção da E.M.E1. Prol nsora Fausta Venâncio e C.RE.L Ciranda do Saber, Através da Secretaria de Educação do Município
Abertura: 24 de Agosto de 2021 ás 09:00h. Edital disponível no site, hLtps:í/licitacoes.tce.ce.gov ,bliindex.php/fl e na Rua Deputado Furta
Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88)9 92062200. Altaneira/CE 05 de Agosto de 2021 - ira
Pinho - Presidente da Comisulo Permanente de Licitação.

Estado do Ceara- Prefeitura lunicipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo'
licitação na modalidade Pregão Ielrónico ti" 05i2021-SE[NFRA, cujo objeto é a aquisição de relógio termômetro, o sistema receberá o cadastramemo das
propostas ate o dia 19 de agost( de 2021, às 08:00h. abertura e classificação das propostas às 08:10h. disputa de lances a partir das 08:30h (horários de
Brasília). O edital estará à dispo 'ação dos interessados nos dias úteis após esta publicação aos sites: www.bbmnet.com.br , wwwiicitacoes.tce.ce.gov.brf,
vicoa.ce.govbr/iicitacao.php, e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 1 7:OOhs, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Cearí/Ce. em 05
de agosto 2621.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Termo de Ratificação. O Sr. Secretário de Agricultura do Cedro, Manoel Bezerra Filho no uso de suas
atribuições legais. e de acordo coar o que determina o artigo 26 da Lei a" 8.666193 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente Processo
Administrativo de Dispensa de Lcitaçào ti" 2607.0112021-03, vem Ratificara declaração de dispensa de licitação para a contratação da prestação de serviço
de consultorias especializadas para as atividades de apicultura, avicultura, bovinocuitura, caprinocultura, piscicultura, suinocultura e horticultura orgànica,
junto a Secretaria de Agricultor do Município de Cedro/CE, deteiminando que se proceda a publicação do devido extrato. Cedro-CE, 05 de agosto de
2021. Manoel Bezerra Filho - Secretário de Agricultura.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura M unicipal de itapipoca - Secretaria de Educação Básica Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada
de Preços W 2 l.06.02/TP. que te in por objeto a Conclusão da Construção de Quadra Coberta com Vestiário da LEB José Edilson de Sonsa como parte
do Programa de Iufraestrutura Econômica e Sócio Asoblental de Itaplpoca - PRODESA, através da Secretaria de Educação Básica deste Município.
Empresa Vencedora: CONCEF 'O ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ N" 20.502.034!0001-91, apresentou proposta no Valor
Global de R$ 283.002,10 (duzen ros e oitenta e três mil, dois reais e dez centavos). Abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1, alínea '%", Lei
8.666193 a contar desta data. Itap poeaiCE, 05 de agosto de 2021. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ararendã - Extrato de Contrato - Tomada de Preços N 0212021-TP N° Contrato 0212021-TP.0I.
Objeto: contratação de empresa para execução de serviço de ampliação de canal situado na Rua Antonio Soares Mourão na Sede do Município de
Ararendá - CE. Contratante: Secctaría de Obras, assina pela Contratante o Sr Francisco das Chagas da Silva Ordenador de Despesas do Fundo Geral.
Contratado: R Construções e Ser iças EIRELL - ME, cota sede na Rua Joana Rodrigues Palhano. 354, Bairro Vcnancios, Crateus - CE, inscrita no CNPJ
N.' 12.904.55810001-80, Valor Total R$ 525.531,97 (quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos). Francisco das
Chagas da Silva - Ordenador de Despesas do Fundo Geral.
*5* *5*
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Peinecoste— Aviso de Licitação. O Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação,
toma público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2021 .O8.02.41-TP-ADM, cujo objeto é a
contratação de serviços de engenharia para execução de drenagem na Rua Major João Martins no Município de Pentecoste .com data de abertura para o dia
23 de agosto de 2021, às 09:00b, as sala da Comissão de Licitação, situaria na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro - Peniecoste - Estado do Ceará,
maiores informações pelos telefor es (85) 3352-26171(85) 99104-6246 e no site wwuv.tcm.ce.gov.br . Pentecoste-CE, 05 de Agosto de 2021. Ivina Kagila
Bezerra de Almeida - Presidentr da Comissão de Licitação.

*5* *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia iS de Agosto de 2021 às OShOOmin, inicio da disputa se
dará a partir das 09h00min, Pregmo Eletrônico, Menor Preço, N° P1103912021, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-c.com.br/ e
'www.licitacoes.rce.ce.gov.br/. Olteto: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistemas de gestão tributaria em web, divida ativa
automatizada e processamento de boletos e capacitação dos servidores para uso das ferramentas, para atender as necessidades do Município de IpucirasCE. Telefone para contatoiinfornações (88) 3685-1879, das Olhsoorninàs llhsüømin e de 13hs00min às I7hs0ümin. 05 de Agosto de 2921. lpueiraslCE.
Francisco Alvsson Alves Mendu de Oliveira - Pregoeiro.
*5* *5*
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Instituto Agropolos do Cear - Prorrogação do Edital de Pregão Eletrônico N" 63953!2021 - BB N 885183. Objeto: Contratação de pessoa jurídica,
devidamente registrada em órgão competente para a realização de serviços de coleta, transporte, análise físico-quimica e bacteriológica de água, com
emissão de laudo, em mananciai subterrâneos Ipoços profundos ou rasos) e superficiais nas Comunidades Rurais no Estado do Ceará, no ãmbito da
Gerência de Agua e Saneamento Rural do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - PDRS / Projeto São José III - 2 Fase. Fica prorrogada até o
dia 19/0812021,0 período de Acoluimento de Propostas. A abertura das mesmas se dará no mesmo dia, às 9h. As demais exigincias e itens permanecem
inalteradas. Fortaleza - CE, 05 do , agosto de 2021. Danjeile Maria de Oliveira - Pregoeira.
*5* *5* *5*

Prefeitura Municipal de Senador Pimpeu - O Pregoeiro do Município, toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 18/08/2021
às 119h. nasala da Comissão de Lá itação. localizada na Avenida Francisco França Cambraia, smn.° Centro. Senador Pompeu-CE, estará realizando licitação
de Pregão Presencial, n" SS-PPOO /2021-SRP, Cujo objeto: Registro de preços visando faturas e eventuais contratações de pessoa jurídica, para atender
as necessidades complementares i los serviços técnicos especializados essenciais na área de saúde, junto a reste municipal de saúde, o qual se encontra
disponível no endereço acima no horário de 08h às 12h. e nos sites: TCE-CE https:/Jlicilacoes.tce.ce.gov.br/, hups://www.senadorpompcu.ce.gov.Lx/. José
Higo dos Reis Rocha.
5*5 *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Salas - Aviso de Licitação. O Município de Campos Seles, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços ri' 2021.08.0547.TP1MS. do tipo Menor
Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para complementação da construção da IJBS Tipo l no Bairro Batalhão, do Município
deCamposSales - CEConfonnes projeto básicoitermo de referência em anexo do edita], com data de abertum para o dia 25 de agosto de 202 1, às 09:00h,
na sala da Comissão de Licitação, ditada na Rua professor Mnilson Batista dos Santos, 578. Centro —CEP: 61150-000 - Campos Safes —Ceará. Campos
Sales-CE, 05 de agosto de 2021. 1.uclrssfan Calista da Silva Alves - Presidente da Comissão de Licitação.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Secretaria de Educação. Através da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Rua do Cruzeiro, n' 244, Centro, umuníca aos interessados que no dia 24 de agosto de 2021, às 09:00 horas, abrirá licitação na modalidade Tomada
de Preço N° SE-TP00I/21. cujo oljeto é a Execução dos serviços de reforma da Secretaria de Educação na sede do Município de Independência/CE. O
edital poderá ser retirado na Comi são Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário de expediente ao público, pelo Portal de Licitações dos
Municípios do Tribunal de Contas lo Estado do Ceará-TCE: (https:/)licitacoestce.cegov.brl), e no site do Município: (https://wwwindependencia.ce.gov .
br/). Independência-Ce, 05 de agosto de 2021. Juliana Loiola Barros - Presidente da CPI*5* *5* *5*

