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FORTALEZA - CEARÁ - 10 DE AGOSTO DE 2021
agia Eletrônico N 1308.0112021 - CPSMB. A CumiseGo cio Proglio comunico ao
eeaodoa que (aol realizar llcltapOo na modalidade Preglio no forma ElulrônIci N
1.011120211 -CP$MB cujo objeto , áaeoteçiode melhorpsupoelo pare Registro de Preço por
es o eventuais poulalções de n*edal de expediente, paro atender es necessidade, d
inks Or. (Jióvla Amora Vasconcalus 00 Centro de Eopeolalklades Odonlulóglose - CEO
nsf Morrais de Holanda junto ao Consórcio Público do Saúde do Maciço de Saturitó- CD
data de recebimento das Propostas de Preços até o dia 30 de agosto de 2021 e fase 4
Jte do preçoa para o dia 01 do agosto de 2021 ás 10:30h. O edital completo estará
seipóo nos dias úteis após acta pubiloaçio no horàdo da O8hOOmDi ás 12h00inln o
5u U,.O,,aiu, O5lU Suifiu DOS 850

bn.ce.gov.br/llcllaccsWCocsórdo.ptipfltcitacáo/abestos . Baturitá

CE, 1? 4

5.0 Pr.gairodsPre!oihaa ltmidpó ti. Caros
qus no pelirdrno da lii de Sdero de lidol,
Saúde do

intra de 2(51 As00h0hctii na sede 45 Comieslode PlagEesda PntDom de CinisdO, lacaticarts
Pr~ »ft da MedalOs, $N tTsrLsda ~~ ~^eees* rasErardo
çI0,

13/2021 - Pregão Presencial NI 2021.00.09.002- BRP, Objeto Registro de Preço pai
etaçáo do empresa para confecção do fardamento pare atender os nacGs&deds
itade de Saúde do MunlolIo de Carnocim-CE, Órglo Gestor Secretetitc Municipal
te. (5rçíSn,
reMmdrsE Secretaria Municipal do $aidO. Empresas; Maria de Fálrir
is da Rocha, com menor o valor para o lote 01 do R$ $4.891,40 (oitenta e quatro mil
entoas noventae um raairr e querenlacentavo$), KsiiyAçaujo Sentas ME, com monorvai;
o tolo 02 de (1$ 41,306.20 (quarenta e um nll e trezentos e noventa e sais reais e vlsi
vos) e com menor valor para o lote 03 de Ri 11.941,70 (dezonsele mil novecentos
nta o um reais e setenta centavoS). Validade: 12 meses, ou seja, de 17108/2021
1/2022, Informações na Sede da CPL loosituada á Preço ôeveriano Morei, Csntr
,cIm!CE, no horário de 08:00h ás 12:00h. CamoalmfCE, 17 de Agoeto de 202

11.2. AConilsuilo Permanenbx de

o de Ucilaçio -Tostada do Preços N°00112021.TPCI$VALE. Modalidade: Tomada de
a - Julgamento Menor Preço Global, Objeto: Contratação de empresa para executar e
se do cobertura metálica da Policlínica Or, José Correia Seles no Município de Caucaie,
eo Consórcio Público da Saúde Interfedereitvo do Velo do Curu - CI$VALE, conforme
110 edital. Inicio da Sessão: Recebimento e Abertura dos envelopes da hublfltação a
ate: a partir do lOhOOmin do dia 06 de Setembro de 2021. Local: Sala de rounilida do
ido Permanente de Licitação- Rua Junot Sompaio Pontos ri 1886-8, Canino, Cancele,
81.600-150.0 edital na integre estará disponival para consulta no endereço eletrônico
:taveie.ce.00v.hr las,
os lntormaçóss:fone(85)3342-2767,no horArIodoOSt,OOmin*e 12h00rWn, nos dias úteis
sala publicação. CauaaleE, 18 de Agosto do 2021, Ciiudla Bernarda Madeiros

2021.08.10.01. APregoslro da Préfoiluro Municipal de Cauusle - Ceará, lama pdblico, p
rheclrnsnlo doe interarmadoa, que no próximo dia 01 de setembro de 2021 ás aSa (AI
as), através de endereço eletrônico w.comprssnsi.goe.br (Conlpr050et), est
Azendo licitação, na modalidade Pregão EletrøOlco, critério de julgamento Menor Preço
a, icinibedo sob on'2021 .0810.01 com fins a Registro da Preços visando afuturaeevenl
ltratsção de empresa para fornecimento e Irralolação de matertaie permanentes e mm
rsejados (projetndoe) pare atender as necessidades de Secretarie de Patrimônio, Servir
trilcoe e Transporta do Murricipio de CpucaisfCE, o qual encontra-a, na integre na Sede
missão, silUade e Rua Coronel Correia ri' 1073, Parque Soledade, CaucalelCE, Maio
wmeções rio endereço citado, rio horário do O&OOh As 12:00h ou pelo

lua le' 2021.08.16.001. ACPL de Prefeitura Municipal de CemocirniCE, torna pública
conhecimento doa Interessados, que no próximo dia 20 de setambro de 2021. ás
3mlri, na Sede de Prefeitura, localizada A Praça Severiano Morei, Centro, CamoclmlCE,
A realizando ilcitaçOe na rnoddlldade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço por
adida Global, tombada sob eM.' 2021.08.18.001, com fina a objeto: contratação de
au pare ex.cuçio dos aervlçoa de constnlção de Cosa de Moi no Muniloiplo de
ioim!CE, de acordo com na condiçfie, e ssp6clitcoçóo: túcntcaa conlidas n Prujelu
os anexos. informações na Sede de CPL, localizada A Praça Sevedano Morei, Centro,
icimlCE, no horárIo de 08:00b ii 12'.00h. CamoclmlCE. 17 de agosto de 2021.
o do Ceará - Prefeitura Municipal da Tlanguã - Secretario de' lrsfreealruture de Adiamento da Tomada de Preços M' 08I202I46INFRA. A Comiadc
sente do Licltaç8oda Prefeitura Municipal do ilangué comunica soe Interessados e
anta de Tomada de Preço, ri' 0812021.SEINPRA - contratação dos serviços da
relação uni pedra IoeOe em dlversaa'.Ruaa do Bairro Dom TImóteo, na sede do
pio da'T1engu*-CE.Anva data para realização será o dia 03 do setembro de 2021, As
mm, na selado reuniões da Comissio de Licitação, alto é A'a. Motoári Meus is 5. 185NenS Plácido - 'flanrguá-CS. O edital, anexos e adendos poderio ser obtidos junto á
cio, no endereço acima, das 08h às 11h, nos dica Olele o nos alisa:
re.00.gov.br/iicltacoese Wtianguo.c..gov.brI. Tlsngui-CE, li da agosto da 2021.
MV

qo de 2021, na saie da Con4sGo Permanente de lJcftaçSo, loceilzada na Ruo
8f14, Ceniro, Anuires, receberá os documentos de habllitaç,%s soe projetos do se
nada Pública visando á aqalsiçIlo do gúnerca atmonllclos da agrtcadtura tentar
o da merendo eool8r dos alunos da Rodo Municipal do Ensino de ksteraaao
da Educdçio do Munlciplo deAqulraz. O Edital a seus anexos poderIO eetadqulti
niusão Perrnnente do LJOitaçSo no endereço já citado, nohorárici do Shilia 12h. Kar
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bise ti' 2021-08.03.2,0 Pregoeiro OIiCT1 da Prefeitura Municipal de Abalara/CO, lon
o, que fora conclutdo o julgamento ltni tio Pregão Eialrónioo n' 2021,00.032, sendo
ste:Aempr.es 5 OdeAFerrelraCia Distribuidora LTOAconi melhoroferta para lote O
ando habillleds, porcumpltmento integral ás erdgàndas do Eclllai; Motores lntornraçôes 1
da Comissão de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira doa Neves. is5 70 - Cenir
ia/CO, peiotete(otoe(88)981384099, no horàrtoda0ó:0Q às 12:00horas ou ainda atraia
itafomia eietrônica www.blicornpme.com . Abaiara!CE, lide Açoito de 2021. Cari<

liado do Ceará. Prefeitura Uunlclpsi de Cedro - Termo dl Homologação. Secrebida
a F.docação do Município de Cedro/CO,. Sra. Regina Cita Cavalcante da Silva Leite, no
soda suas afribulçõea legais e, oónsldsrendo haver a Conilealo Permanente de Ucilação
umprldo ladas as exig$rrciae do procedimento de licitação cujo objeto é a coritraloçeo dos
arviços de iocsçao do volculos.de90nados ao transporte escolar, junto a Secretaria de
duceção deste Municiplo, vêm homologar o presente processe adnrinlstraiiao de ldteçéO,
a modalidade Pregão Elelrõnlco N'. 0907.0112021-01, para que produzá os efeitos legais e
rldlcoa. Assim, no tonsio de legislação vigente, fico o presente processo Homologado em
ivordaempresa Dornlnrjoa Dano. dos Santos Løee com ,s-rn,afsnlsI,,
b,i,Ia a ,., j-itrJ N~ 1v.eftI.C4WUiJU11-05 com o valor global Ri 2.605,099,10 (dois mthões
oiscentos e cinco mli noventa e novo reais e dez centavo.). Ao setor competente pavs
rovidanclasoablvele.Cedro . CE, i7 de agosto de 2021. Regina Gula Cavalcante dá
eor6 - Prefeitura Municipal de Cedro - Termo de
o CedrCE, o Sr. Túuio LIma Gales, no uso de
o haver a Comiesão Pormanenle da Licitação cump
ko do iiuiiaçliro cujo objulo A a ooslreleçflo doa aei'a
ao transporta oscoisr, jorro e Secretaria de Educ
lu. rn000presenre proceuoncjuoioauo em ravoroaamprus L
• com noma fantasie Lopes 'tirárirpoitins, ircorlis no CNPJ 14'
global Ri 2,605.099, 10 (dois milhões aelsoarrtose cinco mil
isoa).Aoaslorcompaienta para provldéncleacebivelu.Cedro

do Pregoolro Oficiei, lama público e Errata ao Aviso de Licitação cõ Pregão EjatrânlsoN'
112021-OPA ID 88941G, que lan canso objeto o Ragletro da Preços Iran. Muras e eventuais
staçõec dos sendçosd. agenciamento de viagem, Compreendendo os serviços de reservo,
são, remarcação e cancelamento da passogena aéreas nacionais e internacIonais o de
Igeris terrestre, nacionais, para atender as naceealrtadera das Diversas Secretarias do
siplo de.'Ttongu*-CE. Onde sele: Abertura loa Propostas: 23/08/2021 As OBs30xnln. inicio
aputa de Lancis ás OSMOmin do dia 23108/2021 (horário do Brasilia) LeiPrseAbeflurs das
setas: 26/08/2021 AsOlih3Omin. inicio da Disputa de Lanosa àa08M5rnir, da r5 26/06/2021
riu de Brasilia). A pIv005le raliscação não Interferi ris (orrrsulrçsoda proposta vez nu. a
de Emite do acolhimento rmrsrrntnistes no editei e cadastro do sistema uidlaçõee.e constam e
de abertura e fias ria it,ç.nr; correta, mediante o exposto ratificam-se domsi# condições
loisa. Soiiottaçôes ris ,rr'rclarriclmørsio acerca do edital deverao ser enviados ao endereço
unindo e-mali; licásceocpti@limall.com , DoldJuniordo Naacimento-Preaoeiro Oficial,

tu de Lance; . Pregão Preunclai N O 2021.08 .24.001. O Pregoeiro da Prefeli
nicipelde Boa Viagem, convoca oá licitantes participantes intareeesdos pare conlinuldi
cIo de fase da lanosa) do Pregão Presenciei 14a 2021.05.24.001, cujo objeto Ao Regir
Preços pare futuros e eventuais aquisições da material, de expediente, limpeza aai
a atenderes necessidades do SexviçoAutõnomo de Águe • Esgoto - SAAE do Munici
Boa Viagem/CO, que será realizado no dia 24 de agosto de 2021 (24108/2021),
SOha, cxinformnie já consta em Ata anterior dusponivel no Portai de Licitações uno sele

N' 202100,182. ACPI. da Prefeitura MunIcipal daAasaia/CE torna púbiiaoquu
pross'rulmanto ao Cedam. Lidtstóoio, na modalidadeTemads
'
de Preç
.18.2, cujo objeto és Contratação de serviços de engenharia para saxocup8odaa
ieçãoslu Escol Pública Muniripal BaUs/no Orege no Sadedo Município deAaasi
idas Propostas ris Preços; 19 de 390310 de 2021 às 09:00fia. informações: Si
lo da Licitação ou pelo iotefarie (88) 2535-1613. A.sarà(CE, li de agosto da

,, comunica nos lnlaressudos que rio prósimo dia 20 de agosto de 2021, ôagtr30rntn,

nicipio de vlçosa do Ceará comunica aos intoressatice que no próximo dia 31 da aposto de
Ao 09:001s, exlard aluindo LIcliuçOr' na modaildoda Pragilo Presencial ri* 011a0211-SEAGRI.
bjelo é a permissão de urro da portos comerciais estornos no Mercado PúblIco Central do
pio de Viçosa do Ceará. O caliarrio aconlacelá no Mercado Público Cteltrei na Rue
sura Ana Maria n 55, Pavimento Superior, Coitiro i 'alçorra do Ceará. O aditei estará e
içAs dou Interessados nos dies úteis após esta publicação nos citou: llcitances.tae.ce.govbr,
ca.gov.br/lcilacoes o no horário de O8:00ls ás 1200h e das 14;00h 4$ 17;00ha, a no
/

do Coará - Prefeitura Municipal da Tsuçuoca - Resultado de Hei
o da Tejuçuoca por meio da Comiss$o'Pemioirente de Lidlaçôas tomo
dos o resutladc, dq julgernenlo da Pese de Habilitação. da lidtaç*o na
ria Preços n 2021.0t.OtOl - W- 80.111V do Epo MenorPreço Global, ou
de empresa especialIzarIa em serviços de erryenhada
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Pregão Presencial W PPOS12O2I4EINPRA. APrefeitura Municipal de 'Ilanguá comunica
i Interaseados que aelerà recebendo olá ás 08h30mln do dia 31 de agosto de 2021. na seis
reuniões da Comissão do Licitação, eito A Ar. Melado Moitas' 785- Bairro Nené Plácido nguA'CE, a proposta da preços e documeniaçúu do habilitação pare o Pregão Presencial n
0512021-SEINFRA. cujo objeto a aquisição de materiais hidráulicos, hIdrómetros e tubos
ACleese 12, para o ebaatscbrrento d'água do Olstriiu da Bela Vista no Munictpio de Tiarrguâ - Oedit*i poderá seroblido junto ao Pregoeiro, no endureço supracitado, nos cites Iliteis, doe
OOtrr As 11:0011% ano sito iicltacoes.tce.ce.gov.br . Ttanguà-CE, 17 de agosto de 2021. D.ld

sues atti'ouiçdles legais e cor canfonnldede com o gire dispõe o ati. 10 de

CPL. alto Rua FsrmaoéolicoJoeé Rorinlguesn5 1131.esiará raelicandesactpra o
seda Propostas de Preços dita ampreaes habflhledaa, relataste a 'tbmada
1,04, cujo objeto A e contratação da empresa especIalIzada e
rsiçAo de psvirnenmoçSo oro padre louca, em diversa. ruas do
5MW MW SLS 'risiSnuru WMI1VIPflI US 5r9055 VO 5515 - fl55MIa0U 00aj1 11W

rlitteçio - Coneorréncla ri' CP 0112021 -$EOUC. Cujo objeto ia contratsçeo*ss' acl,
risse e ampliação de Escalas o Creches no, Dlalrjtoe do Murúclplo de VlçoØ do
siselo Permanente de Lic*eçSo consunica ao. inlereeeadoso resultado da (se
habliulaç
seguinte forma: HabIlitados: MHE Eng*nhcrla e ~mEIRELI. Açule
ções a
xporsçôesLTOA, Ineblliladas; Cola Perdoa Empreendimento. LIDA. JO daAgular
riharla
oneiruçGaa EPP. \?lrgitlo & ladre Conelruções LTDA, Clezineldo $ do
raltuçõaa-ME, Renstos Ccnstruçõeo EIRELI-ME, Conslrutore Nova HldnolãniaiRLl:.

