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Estado do Ceará - Câmara Municipal de Abalara - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços n° 2021.04.2611. O Presidente da CPI- da Câmara
Municipal de Abaiara/CE toma público que concluiu o julgamento das fases de habilitação e de proposta de Preços referente ao Certame Licitatóno. na
modalidade Tomada de Preços n° 2021.04.2611, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - Duosoftware Treinamentos e Informanca LTDA, por cumjJ, %
integral às exigências editalícias. Empresa Vencedora - Duosoftwarc Treinamentos e Informatica LTDA, por apresentar preços compat'
com do
orçamento elaborado pela Câmara. Informações: Sala da CPL, endereço eletrônico comunicacaotjcamaraabaiaiu.ce.gov.br . Abalara iCE, 1 e Maio c
2021. Francisco Dantas de Araújo Filho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPIEstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Tomada de Preços N° 0112021-SElNFR- Aviso
Homologação e Adjudicação. O Secretáno de Tnfraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Cruz. no uso de suas atribuições legais. teiem vista
o parecer da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, Homologa e Adjudica, a licitação para serviço de construção de praças nas loj4ebç O
de Porteiras, Lagoa Velha e Cedro no Município de CruzJCE, referente à Tomada de Preços n°01 /2021-SEINFRA, que teve como vencedora a Millenidm
Serviços E1RELI - C.N.P.J: 11.952.190/0001-63, com o valor global de RS 469.107,42 (Quatrocentos e sessenta e nove mil cento e sete reais e quarenta e
dois centavos). Cruz-CE, 12 de Maio de 2021. Albano William Freitas Silveira - Secretário de lnfraestrutura e Urbanismo.
*** s** 5**
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milbã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico ir ° 26414.1111-21-5RP. O Município de Milhã, através da
Comissão de Pregão, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2604.01-21SRP, do tipo Menor Preço, visando o Registro de Preço para eventual e futura aquisição de material permanente e de consumo para diveisas Secretarias do
Município de MilhàJCE, conforme projetos anexos ao edital. A realizar-se dia 27 de Maio de 2021 às 09:00b maiores informações na sala da Comissão de
Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406, Centro - Milhã- Ceará, das 08:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (88) 99683. 1558 e nos sites: www.
tce.ce.gov.bre www.blkompras.com . Milhi - CL, 11 de maio de 2021. Carlos André Pinheiro -Pregoeiro(a).
*5* *5* 5*5

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de làoa Viagem - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 2021.05.11.004. A Prefeitura Municipal de Boa
Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100- Centro - Boa Viagemn/CE, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital
de Tomada de Preços N°2021.05.11.004. cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, junto a Casa de Saúde
Míha Marta do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste processo, que se realizará no dia 01 de
junho de 2021 (01/06/2021), às 1 0:30hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente
ao público. Boa Viagem/CE, 13 de maio de 2021. CPL
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de licitação - Tomada de Preços N°2021.05.11.006. A Prefeitura Municipal de Boa
Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100 - Centro - Boa Viagem/CE, toma público que se encontra à disposição dos interessados o
Edital de Tomada de Preços N°2021.05.11.006, cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, junto ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Boa Viagcm!CE, conforme especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste processo, que
se realizará no dia 01 de junho de 2021 (0110612021), às 15:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação,
no horário de expediente ao público. Boa Viagem/CE, 13 de maio de 2021. CPL.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°2021.05.11.005. A Prefeitura Municipal de Boa
F5C Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100- Centro - Boa Viagem/CE. toma público que se encontra à disposição dos intcressdos o Edital
i' 2021.05.11.005, cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de assessoras e consultoria jurídica, junto ao Instituto de
de Tomada de Preços N
Previdência do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações constantes do anexo!, parte integrante deste processo, que se realizará no dia Dl de
57
junho de 2021 (0110612021), às 13:30Iis. Referido Edital podeis ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente
,FSC'C11
ao público. Boa Viagem/CE, 13 de maio de 2021. CPIEstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021.05.13.01/PE/SRP. Objeto: Seleção de melhor
proposta para o Registro de Preços visando a Contratação de Serviços Funerários destinados a famílias cru estado de vulnerabilidade social, por intermédio
da Secretaria de Assistência Social do Município de Mauriti/CE. Entregadas Propostas: a partir desta data e abertura das propostas: 2710512021 às 09h00mnin
(horário de Brasília) no sítio www.bllcomptas.com. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima, no licitacoes.tce.ce.gov .
br, www.tnauriti.cc.gov.br ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito à Av. Senhor Martins, s/n - Bairro Bela Vista. MaurIWCE, 13 de maio
de 2021. João Igo Pereira Dias - Pregoeiro.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação de Tejuçuoca torna público, a
Licitação na modalidade Pregão Presencial, Processo n° 2021.05.11.01 - PP - ADM, do tipo Menor Preço por 11cm cujo objeto: Registro de Preços para
finura e eventual aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel SI 0), para atender as demandas das diversas Secretarias, no perímetro da Sede.
do Município de Tejuçuoca-CE. A realizar-se no dia 26 de Maio de 2021. às 09:00Ims (horário local), maiores informações na sala da Comissão de Licitação,
na sede da Prefeitura Municipal. pelo telefones (85)-99299-23 15 e no site www.tce.ce.gov.br . Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca/CE:
Francisco David Mendes Pinto.
5*5*5* *5*

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021 - PPA Comissão de Licitação, localizada na Rua Padre Barros, N° 66, Centro, toma público aos inreressadosoEdital de Pregão Presencial N°00212021 -PP,cujo
Objeto é a Aquisição de 22 1 (duzentos e vinte e um) tablets visando premiar os alunos da rede municipal de ensino que obtiveram nível adequado no
sistema permanente de avaliação da Educação Básica no Ceará - SPAECE-2019 nos níveis 2°, 5°c 9° ano do ensino fundamental, junto a Secretaria
da Educação, dando continuidade ao feito, que se realizará no dia IS de Maio de 2021, às 10h. Redenção-CE, 13 de Maio de 2021. Lara Lys Montenegro
Dos Santos - Pregoeira.

*5* *5* *5*
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo
dia 17 de junho de 202!, às 14:00h, estará abrindo licitação na modalidade Concorrência Pública n° CP 0112021-SEINFRA, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada cru serviços de engenharia elétrica para elaborar perícias nos cálculos dos valores de potência e consumo de energia estimados
pela concessionária através dos censos de iluminação pública e dos QIP - Quadro de Iluminação Pública E, em sendo o caso, obter a repetição de indênitos
decorrentes. O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br/, www.vicosa.ce.gov.br/ e
no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs. no endereço Rua José Siqueira. n°396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 13 de maio de 2021.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhas. O Pregoeiro do Município de Momnhos, torna público para conhecimento dos interessados,
que encontra-se Aberta para Caslastramento de Propostas de Preços e documentação para a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N° 1405.0212021,
que será realizado no dia 27 de Maio de 2021, às 08h30min, (Horário de Brasília) no Portal: ww.bllcompras.org.br , conforme especificado no Edital,
com o seguinte Objeto Registro de Preços para finura e eventual aquisição de pneus para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de
Moruinhos - CE,o qual encontra-se na integra no Comissão de Licitação, no endereço eletrônico acima, bem como sire: municipios.tce.ce.gov.br/liciracocs! .
Maninhos - Ce, 14 de Maio de 2021. Jorge Luta da Rocha - Pregoeiro.
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