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WNTA-F EIRA
3ORTALEZA - CEARA -20 DE MAIO DI! 2021
uprrOws rlquar,ao ou pitorra nuuruzr
umeu -,uw,
ar do esteira zero km, do uno da contratação, reator a dleool}, destinada a Secretaria
çuiIula s Parra do Município de Pentecoste. A realizar - se no dia 02 de Junho de 2021,

Ohs(trarãrio de Braalila), no portal www.comprasgavemarnentuls.goy.br , maiores lntbrrnaç4
lata da Comiss2o de Ucltaçda situada na Rua Or. Moreira de Az,vedo 01W, Cerrar
tmcoste - Estado do Ceará, maiores Informações pelos telefones (85) 3352-2611/
040246 e nos sitoi www.(co.oe.gov.br / Portal www.00rnpraegonornamentaisgov,
t.co,te(CE). lOde Maio da 2021,101n.K*aIla Oezerra d.Almelda -Pr.00.lra.
01/20214RP - Prscaitso lis 10040lI2021SRP .Prsg.o Ets6nlco W 1004.0112021.
ido: 12 Idosa) meses. Data da Asamnalrjrer 19 de Maio de 9091. 0131010: ResLra, lis p
rodo à aquiskáó da lnecitmtnantoa da Tabele ASCPARMNGUIA da Farrosua, da A á Z
àrd0rrranrta da Secretaria de Sendo e Saneamento deste Municiptu, conforma espeddoe
nntds do entoo 1. Ór10 Ouroraisdor: Secretaria de Saúde e Saneamento. Errrt
adora: JI3M Diatribui/ore de Maia/ai Hoapttetur LIDA - EPP, CNPJ Nu 19,794.01&000

Global: Rit 650 000,00 (okoardos e cinquenta mil reels)i Paielro/CE, 19 do maio dá)

rantumo. ACórniasdo da LidieçOodá Prefeitura Municipal da Perelro, tocaizida nu Avenida J000
celta de Sorizi, n 421, Centro, PeietroCE, Ixanur/cer aos interessados que no dia 01 de Junho
2021, às 09:00 horas, abrirá Udteçno na modalIdade 'lómada de Preços Nu 19.05,0l/2021, c4 o

itto é a padrreertaç24 em paialsiepipedoem vias na Zona Rural do Mur,lcipiodo PereirnfCE. tudo
domre errara LÓ odiai e seus anexos ixaterito SOf rateados na aida da Carrttratarde Udtàç9o, no
láreço adlne, no horário de expediente ao público do 01:OOha da 11:00h9 ou pelo portal das
taçóes (ICE-CE) (stit sendo adotada lodos as recornendaçóae das autoridades da
dutounitúria), outros itrtorrnaç3ss elmo/ar do fone (88) 37-128Q. Pereiro-Ce, 19 da Maio de

o i ruerane i.,arrrreure uoaerar pusera oeruUrp.erae na n.rL i ~Za,Za na rvua cio t,ruccro, n- 244,
Centro, nohorádo deaterrdlnranto ao público de08:0Q da 12:00 horas de segunda a rio nta-fetra,ou
em meio eiettÕnlco através doa eiras: BLL Compras (www.blt.org.br e/Ou www.bttcornprua.com ),
Portal de Licitações doa Munictpios do ICE (w.tce.ce gov.brfllcitecoaa), o no sito do Múntoipio
(www.tndepondoncta.ce.gov.br ). Maiores Informações pelo telefone: (88) 3015.2259.
tndepafldõnct&CE, 11918111120211. Juliana Lotota Bari -os•.Pr.atdante da CPI..

Estado do Cotará . Prefeitura Municip a l de hldopendàncta - Secretariado Infrseutrutura. A
Comisa8o Psmransrstede LldtapAo da Prefeitura Municipal da lndeprrndõnola'Ce, localizada ira
Rua dó Cruzeiro. e 244, Centro, torna público que o Tomada de Preços Nu IN-TPOOS'2l, cujo
objeto é e recompoalçdo de paulmentaç8o cai pedra tosca sem e/ou com rejuntamerito; e
recompoelçllo de pevimentaçito em paralelepípedo e/ rejuntamento em dlivarsos trechos do
Município de Independência/CE, foi Anulado, por delerrrdnaçõo da Secretariada tnfrdeslrutura,
no írcrnia do ad. 49 da Lei ne 8.660/93 e suas alterações posterioreS. Independência-Co, 19 de
matado 2021, Cptnle3o do t.tçttaçde.

Estado do Ceará - Prefeitura Muntilpal de lpaponja - Avisa de Ucliaçio - Editei da Pr.g8o
Elatrôntoc NO løtZ1itPE-DS. O Pregoeiro da Llclleo do Município de Ipeporaega, comunica aos
interessados que reaizwd no dia 01/06/2021. MD0hMn, atresia doefte'ebHcornpras.aeg.br,
o Prag90 Ejete/nicos' 191211PE - DS, receberá propoirtea pare o Registro de Preços para aquisição
de vestuários para atender as necessidades deu d1%~ @ ma6 Seaetailea da Prefeitura de tpaporaege.
conforme eepedflcaçõeo e quantidades deacritar c9nstantee do Termo de Retorlinde - Anexo 1. O
editei e seus arenas estarão ti disposição dos irrtsrrrrnedrr 000 altas w.bItcorepras.0rg.br ;
ticitacoes.toe.ce.gov.br e w.lpeporenga.oe.gov.bd tpaparanga, 19 da mato de 2021, Pauto
Renato Saibo., da Souza xPreOo.Iro.
Estada do Ceará - Prefeitura Municipal cia tpaumtrlm - Avisa da Lieltag&oz O Município de
lpaumtt)tn/CE, roalutirá certame IlcIlalórto na modalIdade Pfegtio n' 2021.05c18.1, do tipo
Elatrõnteci, cujo objeto da equisçdo de racxuçes de oetçtinto medicinal deatinedoa ao atendimento
das rraceasinistl,rb da Seusiera Municipal rio Saúde do tprajndrliir/CE. Abertura: 04 da junho de
2021, a pedir dos Obltoritin, toldo de acoltrlrnento dse pmpoates: 21 do maio de 2021,ás Oh00rnlrt,
Matares tofornrsçõss e sceaao ao edital nos alhos ,t.trõntaolt: Udtaooea.tce.ca .gotrbr e/ou
bltconipree.com . lntonna9ti*a poderão ser Obtides ainda pato telefona (88)3561-1526.
Ioaumlrtm/CO3 lOde mato da 2021. Joaájonaa Sazisia Leita .Pmgoslro0floM.

tante:5odlada Mtinidpdi da BaSte e Sei'romento. Cieliretpta Cepalab Laboratddoá LTD
Nu 02.248.3124)0014t Prcosclimento LIcJiat/do Piteglio EleteYúco Nu 1904.02/2021-SRP
Retslrr2 de Pleçce destoado á aqulcrçõo do taxar rápido do rie(ecç2o qualtailes de
raspara rmbitzeçôes urgentue de altvldadea para o erritentanrerrlo cia pandumia referente ao
otrue (Csmld.49), junto a Secretaria de Saúde e Saneamento de Peretio-CE, Inalo colobinre
I. Valor Global: R$ 25900,00 (atrito e cinco r,it, rrovecrrrdos e oitenta reata). Dolaçósa
aritárlas: 1414.10,122.09811.2,085. Eternitrrto ria Despesas: 33.90.30.00, Assine pala
tento; Luta Bazens de Queima Noto (Ordenador de Despesas). Aeah'ta pala C0nfta(ed
rrdra Ximenee do Meto Rez*nde, CPF n° 812.589.866-34, Data da Assinatura. 17 da maio de

1=1 , 0 Pregoeiro de Prefeitura Munklpai do Poean9a, lorDe p01/i/o aos hleresaados, que Dc

0612021 às 09S)Or, estará realIzando.fd.~ ris Modalidade Pntgdo itiatrórrico N 1306-1/2021,
tnoqPrepo, o4o Objeto Registrada Preços pata tutoras e eventuais aqt/alçõas da matraialgc*lrx
010 a Secretaria Municipal do Educaçao do Mur/dpirs De Por~ - 05.0 Edital poderá sei
ira Sala da CcárAsa&r de LlcltáçOo te/riuradá à Ato De. Eplitdo.de Ptrdra, aia, Berro EuftaSinø
tar.ro, Pofaigá - CE te horário doa 0850 às 13:00 txaait use dias úteis, ou afiavAs doa situa
ree.got*l'iaçõeswpraiaze.gevbçetrtip//wbIcoi,eas,cegr Matares intonntáç0ee
.url e8srvlçoAut6nomoda Água e Esgoto SAAEdo Município de
la Lldtaçdo comunica aos Interessados que no prórrimo dia 0? de junhi
irá abfrdoUci(aç8o na modalidade Tomada de. Preççe ri5 2021 .05.20.0

o dos serslçoe de reouperaçito asfAlIna de diversas Ruas do Murtictplo
ServIço Autónomo do Água e Engato. O edital completo estará à dir
s nos dia úteis após esta pubttceçáo no horário das 7:30h de 11:3011, no
re Dr. Jo8olhomà, 1103, Centro, Corrtodm -CE, CEP: 02.400,000. Cem

lsa4ode iJclteçdo. Inerte pdbilco, que terá realizar t.Idteçao, na modaitdads Tornada de Proços
sde sob o Nu2021.05.lt.O1PMS, cujo objeto é a contrataçào de emprees de prestaçeo de
pois eepeclalizankts de assessoria e conealtorla jurídica, eia atendimento as noceusid8dea da
Ituta Municipal deitalirre/CE, tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para odta 01 de
de 2021, ás 09:00 holpa na nela de Corniacito da Ltcilaçao, atirada ria Prhça SSci Frrencl,
Oá tirtereeaadoa poderio obter kliurmCçOes detalhados no setor da ComIssão de LIdtàçOÕ, no
lo de 08h00 à. 12h00, ou, através do telefone (OnsAO) 3531-1082. Salitra/CE, lado Mato de

Estado do Ceará • Pra/altura Municipal de IrCuçuba Resultado de Julgamento dos
Prdpoatas de Preços • Tomada do Preços N 5. 2021,02,26.01 • Secretarie de
Desenvolvimento EconômIco. AÇCLcO,rrunica coa interessados, g resultado do j ulgamento
das propostas de preços da 'Panedi do Preços auprecttada, que Iam corno objeto a tx,ntraleçào
de pessoa jurídica para proa ter os aerntços da ampliação de galpão na Sede do Muntcipto de
Irauçuba, visando possibilitar o sustento da titividade produtiva de Empresa Nordeste Pré Fabricado EIRELt, de rasponaabiitdede da Secretaria de Desenvolvimento Económico.
Proposlaà Clasaiflcadau: A1/rav Construções Serviço. Eventos e Locações E1RELI - EPP;
Consertas Construções e Serviços 0/RELI - ME; WU Construções e Serviços EIREU — EPP; A
O Construtora e Serviços EIRELI — ME; Amiuda Preetaç90 de Serviços LIDA; Construtora
Impacto Comércio e Ssrvtçcrs EiREU; Construtora AO 0/RELI Propostas desclanaiflca(lan:
segundo laudo do engenheiro anexo: XL Construções LIDA; Ateb Construtora & Locadora de
Aulomove Is LIDA; Emilio Marcou FraircoAlvas- ME; Deirriar Construçós; EiRELI - EPP; AR
Construir Construções e Serviços EIRELI; Msrfhye Construções e Serviços de Edificações

Terra EIRELI;'E2 Construções á SeMço3 LIDA a Sorti Construtora e Serviços de Trar
EiRELI - ME: Conceito EngersharlseCona(rttç800tRELt- EPP, pelos motivos expostos
de sessão pública do dia 19100/2021,. dlsponlvet para consulta, sendo declarada ven
dente certame a empresa: Mrtz*cle Prestação da Serviços LIDA, com o menor valor
qual seja: P8 159.348,29(conto eclnquentae nem mil trezóntoÔ queianle lolforealie
M" osrttruvr,*1 n reerrilarO FIna neperib, ehe"tr, «mao', rAerre,' rv-n4vts e', relia
Inciso l,.attrtea 'b da Lei de LIcitações. lrauçub •CE.i9 do mato de 2021. Renata Me

)21.0L19.2.0 Pregoeiro Oficial do Mwrlctplode Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de
ias atribuições legais, toma pirtuloa, pare conhecimento doe isteressdoe, que estará realizando,
sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica vnwrbticornpras com, por intenrrédlo de
slas de Licitações rio Bmuli (aLI.), certame ticitol/rio, na modalidade Preglto ef 2021.05.19.2. do
o Elélrõmico, cujo objeto á a corrirateçito dá empresa para prestação de serviço de locaç90 de
ir-adores, para atender se necessidades de ações da enfrentamento do novo Corurtavirus es
tibito do Município de Jurveelro do Norte/CE, alrayáp cia Secretarie do Saúde, conforme
lpeallcações cdnslantee rio instrumento convocatórto, cosi abe rtura marrada para adia 07 de
chade 2021,a parIS dss09:00 botes. O lrrtciodeasoltllmenlo das propostas comerciais OCorreri
pedir da dia 21 do nisto da 2021, às 09:00 horas. Motor»* lntorrnações na sede da Comlaaec
,rrnanenle de Liciaçeo, silo na(o) Praça Dirceu Figueiredo, s/n' - Centro, Juazeiro do Nort.IGE,
do telefone (88)3586-1010, no horário de 08:00 á. 14:00 horas ou atnrls pelo e-malI:
>t©juszelro.ca.gov,br. Juszalro doNortà/CE, 19 de maiô de2O2l, Raimundo Emenoel Basta.

negra na setie as uoir,nven i"esrrerrmrle os r.rcroçaro, Ito ttorOiiu 00 U! :ul,ri as i,rwr e nos
usura - rr.rariuru muirrcipar Me iranua - asso Me uonvoc.çao Os idO
ransecenhsa — Proglio Presenciei N°05/2021 -01V. O Pregoeiro do Município de tia
em faço dli doaclassiitcaçáo da eniprcrrrrs arrumetenlsa, dtlgenderfas para corrrprova
lrlbiltdrrle de preços contornre putlicertrr em 07 de maio do 2021 no DIário Ottclet do
narA (prí5.: 88), coraram os Lic.lairtse que riarliciparem do Pregão Presenciei
CiOrnOdo, para que no dia 24 de mala da 2021 ás 08:30ir, nasalado Comissão da Preg
altura de Tlangnrá. localizada ria Avenida Maioria Moita, 785, t'lorrd Plácido. Tengad
50000

usara - rrmsrsura rvrunrcrpar C. 'aura — ervrso na Ma.rWra usa rropaai.u..
v'r que n
Permanente da Lirdtaç2o do Munlclplode Cedro/CE comande soa Inleresrtoa
lis 21 de maio do 2021, às 10:00 hera o, na Sala da Comissão Perrnanerrtode l.tcitaçõe!
do lodos es determinações senil/elas estará abrindo os envelopes propostas de preço
áTomada de Preços N ° 0202.01/2021-03, cujo objeto 6a conlrateçSo do penraajurtdlc
:Iaçdo dos serviços de vmssessorla em publicidade Inslltuclonal destinados aos diverso
isto Município, a Comias/o Permanente de Licitação do Muetctplo de CedrolCE. Cedro
ia

ilação, torna público a Ucitaçáo na rnodatidsde Tostada de Preços Nu 1405.01/2021 -05 do t
icntca e Preço, pulo objeto à e ccOlralaçSo de pccsoe jurídica paro plórrlaçro dos serviços
genharia ria elabúraçdo de projeto estrutural, projetoeititrlrur, projeto trldrossanitdrio. toptlgr.r
plolagem pare laiplertaçulo de obras no Município do CedroE, que se realizará no
10612021 às 10:00 horas. O Editei poderá ser retirado no alia wwwtw.co gov. br a partir de
1, cm curupritr:snto ao que detem/na se Lei-. Federais N^ 8.666/93, 10,520/02, Decreto
Se atice posteriores alterações, o Pegoa1iO0I1ciat doMuniclptode CarIrolCE torna p001
ttsedmarrta dos Interessadasque realizarás Liotaçdonantodalldsde PregeoElelritntco
12021 -02 tr4o objeto é e corrIrelaçOu de posaoa jurldica paro preataçito dos serviços
santo. Inserção e prorceasarnento do dados de lnturniaçôes em saúde, taIs conto: CNI
SAI, BPA, SIGTAP e D1GISLIS, juntos Secretaria da Saúde deste Município, entrega
se e pertirdeSta datas sbev'ture das prirpoelriri dia O2de junho de 2021 ás 14:00b (l-tort
lia). Tudo conforma eapedtloaç6ea contidas no edital, o qual encontra-se na lrrtagra
t ComIas/o Paimanento de LIctlacao. no hOrárIo da 07:00tr às 1300h e nos ai

deteste de Cidadania e Promoç5o Social Secretaria GereI c ita bifraeavuiura, Secretaria da
ucéçdo. Secretaria de Agricultura e ExtririaSo Rural, Secretaria de Sanda Gebirtete do Prefeito,
gime Pri(txtu de Prirnleirlrrcia Sociat do Município de \tçova do Ceará, ccrflurticefli o Revogaçào de
toamoAdministrativo ri' 01f2021-SEAG narilcdatdeicte Pregão Prenvrdst n' 0112021 -SEAC, csjc
elo é e cOntratriçào da empresa espeda!lzarle na prarsiaç/ln clv servlçcn de IoiceiiizriçJu de nràc
de-a, oniforme laivo de ralér&ria, para atender ea ne~dades. das Unidades Pstsdrilstratvou
Município de Viçr*a do Ceará/DE, Mvo! Reoanieniteç/lo n'0006/2021/1' Promotoria de Justiça
Viçosa do Ceará, Fundsrrrentaçõo Legal art. 49 da Lei n 8,806193. Moita Neirto Pereira da 5/es;
tiro da Silva Bsl(o; 66Sa Muda oliveira de Andradai AntOniO Jose Sauna de M:r.ele: Actdarro Rocha
smoumpdmantoaoqundnternInu as Leis FedsrainN' 8.656/93.10,520102e ooacretoN' 5.450
e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/CE toma.púbilco p
conhecimento do. Interessados que reailzarfl a Lioieçfla na modahideda Prag8o Eletrõnico
,i0uãr'üà, uuju uu4eud é ssaudr,rhao se puricrajurlorce para rorneclnrento os P01
;anuirias, stnultaresotide nrercaareccrrheddaano mercadobaoosdasem si/teresa autorizados
trøtes de preços vigentes rias nionladoras. destinados ae máquinas pesadas da Sacrslarla
!nfreAstrutura do Município de CerirolCE, entrega das propostas a partir doera data e abertura r
eroposlasdla07ds)unhode2021 áa 14:00troras.Tucio cosfonncaspacrttcaç/eecostldasrroedl
qual encontra-Se na Integra se sede da Comissão PsrmarranludeLlcllaç9o, no lorárlodo 07:(
cursprtrnenloeoquo determina as Lala Federais ir' 0.688l93, l0,020/02,o Decretos' 5.4601
suas posteriores alterações. o Pregoeiro Oficial do Muniolpio da Cad,ro/CE tomo público pi
inhecimanto doa lnleroasntrtna que roatlrarti a Iidirrção na modellrtede Pregão EletrÕriico
I05.01/2021-0 cujo objeto é a corrlrattrçào da pessoa Jurídica para prestação doa servlç
inactividade de Internet em Obre ôpIlca na Zona Urtiana sela rádia na Zona Rural para alendár
ceseldades das diversns Seorulerleedo Município de Cedro/DE, entrega dos propostas e pa
Eta dela e abertur, deu propostas dIa 07 de junho de 2021 ás 10:00 horas, Tudo ounton
pecincaçõeacosildes rio edItal, o qual encontre cone Integra na nadada ConriasôoPerman.I
1 LicItação, no horário de 07:00h às 13:00h e nos altec www.tce.co.gov.br
me.bllcomosse.oqo,bcTUlIoUma dal.a - Preooelro,

