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DIÀRIO FICEAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO XIII N°093

1 FORTALEZA, 22 DE ABRIL DF12l

Ij

ø çiN'. --Estado do Ceará - M
-Município de Canindé -Aviso de Revogação - Pregão Eletrônico N° 022I2021-PE-SRP. A Pregoeira de Canindé-CE, tojt público;
'fl
para conhecimento dos intercasadis a revogação do presente processo licitatõrio, conforme decisão administrativa, visando atender interesse
lico de
acordo com a conveniência e nect ssidadc do Município de Canindé/CE. Objeto: "Registro de Preços visando a contratação de serviços espcciali4I na
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, para atender as demandas das UnidilWzap '
Básicas de Saúde- UBS. da Unidade de Pronto Atendimento- UPA e do Centro de Saúde Chico C.ainpos- CSCC, junto a Secretaria de Saúde do Município
de Canindé/CE". Amparo legal sri 49, Lei n°8.666193 e suas alterações. 20 de abril de 2021 Claudiana de Freitas Alves.

o

*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -Aviso de Licitação. A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo licitação
na modalidade Pregão Eletrônico a 01/2021 -SE1NFRA/SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de distribuidor de agregado
(rebocável), o sistema receberá o adastramento das propostas até o dia 05 de maio de 2021, às 08:00K a abertura e classificação das propostas será às
08: 10h. a disputa de lances será a ,artir das 09:00h (horários de Brasília). O edital catará à disposição dos interessados nos dias Úteis após cata publicação
nos sites: www.bbmnet.com.br, Iic cacoezctce.ce.gov.br , vicosace.gor.br/licitacoes e no horário de 08:00li às 12:00h e da 14:00h às 1 7:OOhs, na Rua José
Siqueira. 396, Centro. Viçosa do ( cará/CE, em 20 de abril de 2021.
*5* 5*5 *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito - Aviso de Prosseguimento- Concorrência Pública N° 2021.01.12.01. Objeto: contratação
de empresa especializada para cxc ução dos serviços técnicos de manutenção de iluminação pública do Município de São Benedito!CE. conforme projeto
básico. A CPL comunica aos inter ssados que dará prosseguimento a sessão para abertura dos envelopes de habilitação do referido certame no dia 26 de
abril de 2021, às 09:00hs, na Sala de Licitação localizada na Rua Paulo Marques, ri ' 378, Centro - CEP: 62370-000 - São Benedito - CE. Informações: de
segunda a sexta das 08:00h às 12:O0hs ou através do site do TCE'CE. São Benedito/CE, 20 de abril de 2021. Ronaldo Lobo L)amasceno - Presidente
da CPI-

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Uruburetama Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação, comunica que no próximo dia 07 de maio
de 2021, às 9h30jnjn, estará abrinio licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0052021-04 do tipo Menor Preço, para a contratação dos serviços
profissionais especializados de implantação, manutenção e acompanhamento de uma Unidade de Apoio Técnico dos Convênios Federais, Estaduais e
Municipais Junto a Secretaria de Aí rninístração, Planejamento e Finanças do Município de Uruburetama. Maiores informações, nos dias Úteis, no horário de
-- 8h00rnm as 1 2hOOmm, no Setor de Licitação, eito endereço eletrônico: https:!/Iicitacoes.tce.ce.gov.br/. UruburetamalCE, 20 de abril de 2021 Elmaldo
Dutra Presidente da CPI-

-

-

Estado do Ceará Prefeitura Mi nicipal de Cruz Secretaria de Saúde Aviso de Pregão Eletrônico N° 0912021-SESA. O Pregoeiro da Prefeitura
www.
Municipal de Cruz comunica aos ia eressados que estará recebendo do dia 23 de abril a 04 de maio de 2021 até às 08h00min, pelo sistema BBMNET
bbnme*licitacoes.com.br, propostas de preços e documentação de habilitação para o Pregão Eletrônico ri° 0912021 -SESA Registro de Preço para finura e
eventual aquisição de material méd co hospitalar. A abertura e exame das propostas e o inicio da disputa por lances será às 08h30min do dia 04 de maio de
2021. O edital poderá ser obtido junto ao Pregoeiro, na sede da Comissão de Licitação, à Praça dos Três Poderes s/no Bairro Aningas e nos alies:
ceuz.ce.gov.br, www.bbmnetlicitactes.com.bt e www.tce.ce.gov.br . Cruz-CE, 19 de abril de 2021. José Ednaldo Alves de Sonsa Pregoeiro.
-

-

-

-

-

-

-
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Estado do Ceará Prefeitura Muzidpal de Martinópole -Aviso de Cancelamento de Publicação Pregão Eletrônico N°01.03-001/2021. A Prefeitura
de sua Comissão Permanente de Licitação e Pregão, torna público o cancelamento do aviso de publicação de
Municipal de Tsiaitinópolc/CE, por ntennédio
,
Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico N°01.03-001/2021, publicado no dia 2010412021, no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da
União e o Jornal O Povo. Por unta f ilha administrativa, foi publicado erroneamente o aviso de publicação de Ata de Registro de Preços, devendo, então, ser
absolutamente desconsiderado para odes os efeitos legais. Informações na Sede da CPLP, localizada àAv. Capitão Brito, S/N, Centro -Martinópole/CE, no
horário de 08:00h às 12:00h. Marti iópoIefCE, 19 de abril de 2021. Francisco das Chagas Lourenço Alvos Pregoeiro do Município.
-

-

-

*5* 5*5 *5*

MANDACARÜ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A CNPJ(MF) 09.370.32310001-41 NIRE 23300027736 Edital de Convocação Ficam
os Sis. Acionistas da MANDACAF U ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A, na forma prevista no Art. 124 da Lei n° 6.404176. para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária a ser r:alizada no dia 28 de abril de 2021, às 10.00 horas, excepcionalmente na BR 116, Km 04, 11° 700, bairro Cajazeiras,
CEP 60.364-012, Fortaleza/CE a firi de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
'monstrações Contábeis do Exerc cio findo cm 31112/2020: 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 3. Eleger os membros do Conselho
Administração. Paulo Alencar Pc rio Lima Presidente do Conselho de Administração.
-

-

-

-

-

*5* *5* *5*
Estado do Ceará, Governo Municipal de Palmácla Aviso de Chamada Pública N ° 0112021-CHP Recebimento da documentação de
habilitação e projeto de venda ai é o dia 13 de Maio de 2021, às 09:00h. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, de interesse da Secretaria de
Educação do Município de Palmacia/CE. Local da entrega de documentação e Informações: Praça 7 de Setembro, N°635, Centro, Palrnácia/
CE, de 08:00 às 12:00h. Maria klanda Campos Olinda Secretária de Educação.
-

-

-

-

*5* *5* *5*

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Mauriti -Aviso de Adiamento de Licitação Tomada de Preços N°2021 .04,06.01/TP. Objeto: contratação
de serviços especializados em coma Itoria e assessoria em comunicação para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE.
Tendo cm vista o Decreto n°46/2021 de 19/04/2021, fica adiada a abertura para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços para o dia
26/04/2021, às 14:OOh, sala da Comi aão de Licitação Av. Senhor Martins, s/n°. Bela Vista, Mauriti/CE, conforme prevê o item 22.4 do edital. Mauriti/CE,
20 de abril de 2021. Gislayne Bezerra Sampaio Presidente da Comissão.
-

-

-

-

*5* *** *5*
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de ipueiras Aviso de Licitação. Realização dia 05 de maio de 2021 às 08h00min. início da disputa se dará a partir
das 14h00min, Pregão Eletrônico pai a Registro de Preços N° PEO2012021, menor preço, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-e.com .
br.l e www.licitacoes.rce.ce.gov.br/. )bjeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados a formação de cestas
básicas para atender pessoas carente,-, assistidas pela Secretaria de Assistência Social do Município de Ipueitas -CE, telefone para contato/informações (88)
3685-1879, das 08hs00min às 14hs00min Ipueiras/CE, 20 de abril de 2021. Francisco Alyssou Alvos Mendes de Oliveira Pregoeiro.
-

-
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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Mauriti -Aviso de Licitação -Tomada de Preços N° 2021.20.04.011T11`. Objeto: contratação de serviços de
engenharia para openicional;zaçãohianutenção do aterro sanitário. Data, horário e local para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços:
1010512021, às 09:00h. sala da Comhsào de Licitação Av. Senhor Martins, sln°. Bela Vista, Mauriti/CE. Os interessados poderão obter cópia do edital nus
alies http://www.tcm.cc.gov.bc/licita:oes/, www.rnauriti.cc.gov.br ou na sala de reuniões da Comissão de Licitação, no endereço mencionado, nos dias úteis.
das 08:00 às 12:00 horas. Mauriti/C E, 20 de abril de 2021. Cislayne Bezerra Sampaio Presidente da Comissão.
-

-
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