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FORTALEZA - CEARÁ- 14 DE MAIO flt 30'I
Pflnlálra infáncie no SUAS-- Criança Feliz, 0901.08.243.00082.034 - Manuterç4o do Conselho
Tuiolar, Elemento de Despesa: 3.3.00.30.00. Vigánda doa Coptdeto.. Até 31 de dezembro de
2021. Assina pelos Contratadas: Franciscoffionso Pinheiro Torteijúnlor-CPF: 922.808.613-34
- Distribuidora de Medicamentos Cedro LTDA Warrderaon da Silva Buerra -CPF: 600.133.28352- t)ntøa Ccrnparrhla Brasileira de lniporlaç8o e Exportaç*o LTDA; José MuRro da Silva NetoCPF: 456.691.1133-20- PcohospitalComrrrclo Holanda LTDA,Asaina pela Contratante: Auta Lúcia
GorrçalveadsiAbneida Benlcjo.DatidiAnnlnsiura: 134Melode2021.
lditido do Guri -Prefeitura Municipal de Asará -Aviso de Licltaçio - Pregão El.tr8nlco
[l°2021.064131,Aprágoeire Oficiaido Município deAsaréFCE torna públicoqueserri realiz.ad
Certame Lidiat&Io na modalidade Preg4o Eletrônico - Oblato; Contraiaç3o de serviços
funerários sspaoirriizedos e serem prestados Junto As iernlllae cm eslactr, de vulnerabilidade
social, por intermédio da Secretaria de Trnbtrlho e Açáo Social do Município de AssardICE,
conforma eepadticaçõeo constantes no Inetrurnenlo Correocaltlrlo. Inicio de acolhimento das
propostas: lide maio da 2021 e partirdes 17:00 horas. Abertura das propostas: 27 de maio de
2021 M09:00horea. minoria sass8odedisputa depreços: 27de maide2021 is09:30horea*trCYS$ do alie htlp-J/oticnrpraa.com . Os krteroesdOi p061110 oblato testo Integrei do Edital
através dos endereços &etrórricua; www.bHcomprae.com e wwwjca ci gov.br, ou no Setor de
Licitações da Prefeitura situada á Rua Dr. Polvo, rr 418, Vii. Mota Asserá - Ceará no horário de
08100 és 12:00ttçe. mntormapOes pelo telefono (96) 3636-1613. Aauri/CE. 13 do maio de 2021
.Mtcka.ity Latrina Morais Trlbuttno. Pr.goatr. Oficial do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assentida -Aviso dó Licltaçlc O Preçroeiro ris
Prefeitura deMiiada torne públino mia =~m~ dos tieesadaeque no próximo dia 27 de
Mabde 2021,ás OOhOOmfrr. suará abrindo licilaÇSo na ntdalldsde PregloEiilab*o para Registro
da Prados r1 12.38,01F2021.OSISRP, para o seguinió 0*10: nolõção dø meiborpropoara para regoljo
dopmçoa visandoMuras e eioxiunis nçrlslçúo de cloro Hqua?eitotacri99.100% para o Murilclplo da
nrads de siborenen
en do Sei-viço Autônomo de Água o Esgoto, o 40111 encontra-a. os integra na
8ea da CI'L.. no horário de 1r00rrrinà 12hOOmln o no sue do Tribunai de Contes do Ectado do Coará,
ra4 ondçoço 1 elelrtInos: hnp:l(rn.vrrlql.kru lmmno.gov.brillritacoia, 51061. sesw.bttcomprasorg.br.
Ai rito 1 de Neto de 2021. Magno SarnA S.t.s Estios PrgbeWo.
Estado da Ceará- Prefeitura Munlolpai da Viçosa do Caark-Avlso de Ltcitaçlo ACornlaaAo
da Liclisç.00comunlca aos (nmeressedon que noprdelmodia 17 dojunho de 2021.85 14:00h, estará
abrindo icôaç3o na modalidade Concorrência P(rbtca 0 CP 01/2021 -SEINFRA, cogo o&aio ás
oentroroçf) rIs empresa opecializada em serviços de engenhane elétrica para elaborar perlci5
roscálculos doo valoçosde porúncla a consumado energia estimados pata concossloné,isalravér
dos carrara de tumlnaçAo pública edos OIP -Quadro da Iluminação Público E. cm sondo ocaso,
obel e repetição do Indribito, decorrentes, Ostiltai estará á disposiçlo doa Interessados nos tiaa
Crials após esta pubicação nos sua.: ticitanoss.lo.ce.gov.brf, wvw.vioee&ce.gov.br/ ano horário
de.08:0011h la 1200i, e das 14:008 lis 1700ins no endereço Rita José Siquelre. n 398 Centro,
VtgospdoCQarálCE,am l3dematoda2Oal.
Estado do cestrà -Prefeitura Municipal da V1901a do Cairá Resultado do Julgamento da
Habuitiliçio - TOmada do Preço* 0 1 TP 0112021-32IN'FRA. Cr4o ob4eloê a couitiatação da
exeouçliodenervtços de drenagarupirivial da malha viMs di, Mtmiclpia deViçosa do Ctraró-CE, A
Comissão Permanente vis Licitação ooinrmlcn nos Intaresssdos o resultado da lave de rtablltaç*O
da seguinrt.fomla: Todos as ticltentoe Perliriiprrte inabtiiiades; Desta torres fica aberto o prazo dl
08 (oito) dias úteis para 'a apresentação de nova documentação de batalhação escommadaa doe
deuspa que os inebilutou, coilfoirne previsto na Lei N 5 8.66M3, Art. 48. § 3, Oi motivos oetsr3o à
Ospoalgio do, itilorusoados nos dias úteis sprto oslo publicação nos cites: tcitcoea tce.ce.gov .3rl
wçvicosa.c..gov.br/, ano horário da 08:008 às 1200h e das 14:OÕh às 17:00ii9. no endereço
Ruasosá SbjtIØIri, 398. Ciflica VIÇoaa 9toCa.l%ICa.am13 dematode 2021,

Esladodo Caará-Clnrara MUnlslpatd.Abat*rs-AvlaodaJulgsmento-lbmsdida Pr1ç0in
2021.04.2811.O Proaldentoda CPI. deCárners Municipal d.Abal8fa/CE toma público que conch*t
ojuigsmentodaefasss de habiiltsçáoa ris proposta de Preços rater.nta ao Certame Licitelôrio, na
mcsletciede Tomada do Preços n 2021.04.26t1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada )Uosoitisaru Treinsmentnee tnto,mslicaLTDA, por cumnprtmentoiniegrelàs exIg500IS, edutltclar
Empresa Vencedora - Ouosoftware Treinamentos e intormeilca LTDA. por apresentar preços
ccriapativeis com do orçamento cieborado pela Cérrrsro. tntbrmaçôear Sais da CRI., endereço
riu6nldocrnunleaceocsrnareabalsto.ce.goabr. AbaiaraICE. lida Maio da 2021. Frirselso )imtaad.Aredjo Filho - PrsetdsntedeCOniláaSoPrsnanenlid. Licitação- CPL.
Eatsdode Ceará -Prafsltur.Municipal da Chaval -Resultado do Julgamento daHsbiltteçioTomada da Preços NI 00.00212021 - TP. A Comissão Perrrrarracrte de Licitação, torna público o
resultado do julgamento da Isto de habliiteçãoda LIchaçSO na rrrodatidede-limmada de Preços n
0O.002J2021.1P,cujoobjctoàa contrstaçãodeempreoa para preatsçãodo serviço de dkjiisitráçio
de documentos públicos de Ishersene de diversas Secretárias do Município da ChavsVCE,
Licltenies Habilitados: JsA Estádio do Oliveira - ME; Donalo Forrlatreie iii CIA LTDA 1. F. Paulo ME: E t)enllsorl E de Oliveira EIREL Cliltard Marque, de Costa - ME; Dager Costa Consultoria
Assessoria ErnpreoerIxl EIREI.i; JP Lopes deAtcáeiaia .-ME e Criativa Conaltuções i Locações
EIRELI - ME, Empresas Inabilitados: Norlh Empreendtrnintua a Serviços EELl, do~prhi o
Item 3.7.1 do editei; Antonio Dsivlrot.cp.a- ME, doecunrprtuoItem 3.7.1:3.1.2; 3.9.1 .3.9.2. Fica
aborte o prazo reserveI, previsto no eit.109, inciso 1, atines a da Lei 6. Licitações. Miarei
lntiirmsç.øco na estada Cominsão de LIcitações, loonllzads na RueTanenta Manoel Cttmplo, 111HContra, CharlatICE, 134. Maio de 2021. Pr.nsiscoJunlgr Pereira Araújo - Presidente da CPL,
Estado do Ceará - Pr.1sl(urs Municipal de ChsvÍl - Aviso da Ratificação. No aviso de
julgamento de Hablllãçio da Tomada de Preços o' 00,00112021 - TP para a contratação da
,empresa eapec4allzwlu para executar servtçoesmcontab6dade pSoIloe de lolaso,sc das diversas
Secretariei do Murriclpio cIo Chsval - CE, publicado neste Jmat na adição do dia 13 de inalo de
2021, Onde se $é: Mskro Enipreerdimerrlos, Lata- e. agnrrs: GIlllaid Meviles do Costa -ME; Onde
se lO: 0000112020, Lata-ao agora: 00.00112021. Chsvat.CE, 13 cie insto da 2021. Francisco
JunlotP.r.tráAcsujo- Presidente dsCPL
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal d. Campos galos - Aviso de Licitação na
Modalidade Pregão PresencIei N' 2021.04.11.29.PPOBR. O Murrlclpto do Campos Seles,
slrevéa da Conilouãode Prelini, toma público que se encontra é disposição doe Interessados a
lIcitação na modalidade Pregão Presenciei N' 2021.05.11.29.PP.ORR, do tipo Menor Peço
global, cujo objeto ia contratação de empresa pra prestar servIços da locação de máquinas e
equipamentos para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Urbanlamo da Prefeitura
Municipal de Campos Salas -CD. Araatizsr-se no dia 28c14 mato de2021 ás 09:00 hs, motoros
iriformaçôse na sala de Comlssão de Licitação, situada na Travesso Vicente Aieasndhlno de
Alencar - 1' Andar, efe' - Centro. Compra Soles-CE, das 08:00hs és 12:OOhs e pelos
sites:www.ce.c&go'vbr i viww.campossatos.os.gov.br . Campos 8ilaalCE, 11 de maio do
2021. LuciasatanCallxtods SllveAivu - Pregoalra.

tiisdodoCøeri -Prefeitura Municipal deCampos Saiu -Avisa daLJcftaqio -Modelldsde Pregão Eletrônico -Tipo- Mirter Preço por liam - Edital N' 2021 .05.12.31.PE;ADM. Objeto:
RegIstro da Preços pare futuras conlratações de empresa pare prostação de serviços de locação
de tendas galpão, tendas chapéu de bruxa, gradas rio proteção, serviço do somo luminação,
Juntos Prefeitura Municipal de Campos Seles -CE, conforme especIfIcações constates no Edital
Coitvocatdilo, O(A) Progoorro(a)Oftdsl da Pretallura Municipal da Campos Selos comunica erra
Interessados que estará teelizitido Procedimento Licitatôdo. cujo objeto supra Ciladôs, com
seguinte crono9rerrra: lnlcio de qi~~o das propostas: 14 de rrtato de 2021 ás 17:00 horas,
Abertura das Propostes; ?7 de meio da 2021 às O8.30h, Inicia de sssslio de disputa do preços: 27
de malo4e2O2l ás 08:0011, etravésdo silewew.bli.org.br . Os interessactespoderão obter o tanto
integral na sede de Cotelsalin de Licitação 4a Prefeitura Municipal de Campos Salas, no
endereço Travessa Vicente Alexandra de Alener (1° Andar). em' Centro - Csrspon Sales/Ce, a
partirda pubttcsiç0o deste Aviso, horário dasOli:OOhe às 12:00irs ou ainda através doo endereços
eletrônIcos: htlpsi/bitoompnaa.com , waw,tos.oe.gov.br e www.canipoea.tea.ce.gov.br . Campos
lal.eICE. Ilda rneiode20211. Luct.SsiaflCaIlxtqØaSllvaMvua -Proao.tre.
Estado do Coará - P1 eleitora MunicIpal de Csmocim - Aviso de Abertura di. Propoataad.
Preços - Tomada de Preços N 3021.03.23 p01. A CPI. da Prefeitura Municipal do
Camoclrn!CE, torna púbtipo pare conhecimento Jás Intoreaseos, que no próximo dia 24 da
ruaio do 202t,ão O9hOOmln,nsSedede PrelelturejorarllzrdãA Praça Seviriano MOtel, Centro,
CamocIsolCE, estará realizando sessão pura abertura dos erwelopes da propostas de preço. do
processo Ildiatôdo 'fornada de Preços, do tlpo'Msnor Preço Global, lombada sob o N. 5
202t0323.001, com fins a Objeto: coqrtreiação deçmprasa para serviço do coleta e deetlnaçãc
i!rtpl doa reeiduoa dos grupos A, 13 E (lixo hospitalar) coletado no Mucilciplo de CsrnoclrrsiCE.
Informações na Sede da (PL, loonlizaris à Rraç'S6vsriatro Moral, Centro. C.moctmiC rup
'3rárlo da 08:00h ás 12:00h. Cemoçimdl, 13 de Maio de 2021. Franclecl Meur

ArvIihodeAra0gO-PraaIdant.d.CPL.
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mesmos serem adquiridos Junta á Comiss3o Permanente da LIcitação, 00 bordtlõ de 08:00 és
l4OOhoras. Andenien Oaz.iiadeSoues - Presidente ds Camisola Parrnarssnted. Ucitaçao.
MUGOGR4N13d*maiodo2821.

Estado doCeani - Pr.felturá MunicIpal da Juazalro do NOjI. -AvlsQ da LicItação - Pregão
rf 2021.08,13.1, O Pregoeiro Oficial do Municlpio de Juazelro do Morta, Estada cjo Coa rã, no uso
de suas stôbutçõsa legais, torna público, pata norhecimon(o dos intarossados, que estará
realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica W.bllcompran.com , por
Intermédio da'Boisa d, LIcitações do Brasil (Dli). certame Ilcilalónlo, na modalidade Pregão n
2021.06.13.1, do tipo Eletrônico, cujo objelo é contratação de serviços a serem prestados na
confecção de fardamentos e acessórIos, destinados as necsssldsdsé da Guarda Civil
Metropolitana - 0CM do Município de Juozelro do Node/CE, cohIormo, sapecificáçõca
apmsanrtsdaajuntbpo Edital Corwocetórtoe seusaneiros, comcbsrtura rnarcedapare odia 27 de
maio de 2021, e parlir das 0900 horas. O inIciO de acolhImento doo ptppoatss comerciais
ocorrurá a partIr do dia 47 de maio da 2021, la Óil;OQ horas, Máloisa informações ria sede da
CocxdeaãoPormsnanied.Licltaçmio, eliona(o) Praça Dirceu Plguelr.do. sfn' - Centro, Juazetiodo
Norle/CE. pelo telefone (88)3566-1010, no horário de 08:00 ás 14:00 horas ou ainda pelo a-mali:
pljuazatrceov,br. Juszatro do Norte/CE, 13 da maio de 2021. Ralmundó Emanou
RastosdeCeldas Novas-Pregeelro0fltal do Munlelpio.
Estado do Cairá -'PrefeItura Municipal de Juazalredo Mede-Aviso de Lictt.çao-PrwgIa n 2021.05.11.3. O Pregoeiro Oficial rio Município da Juezilro do Nade, Estado do Ceará, no uso d
suas st,lbrrtçãev legais, lama público, para conhedinorrio dos Interessados, quasatara realizando.
na sede da Prefeitura, atráváe da Ptatal~ etafifrnlca www.bltcorripraá.oóm, por Intermédio da
Bolsa ri. Llcllações do Brasil (81.1.), o.rtøme licitatõrto, na inodeldedeProçãõ fl'2021.05.1l.3, do
tipo Eléir0nlno, cujo objeto é a conlretsçao do Serviços de publicidade Oficial pare divulgação dó
estratos de processes llliatórioe a comunicados diversos cal Jonl.t, do GrAnde Clmoliáção, Diário
Oficial do Estado e Diário Ofolsi da Ustão, juntos Prefeitura Municipal de Juezelro do NorleICE e
suas Untdsdea Gestoras, cOnforme especlscsções apresentadaei junto ao Edital Corwooatórto a
eoua anexos, com abertura mercada pare o dia 28 de meio de 2021, a partIr das 1300 horas O
q.0ue9/rjppenlo das propostas comerciais ocorrerá a partir do Olis 14 dó inato de 2021, Ii
9.0hores. Malotes infsrma0ee a soda dlCorrlIssAo P5jmrtr1entø'4 Liciteçáo, alto flaio) Pl(t.
DIradu Figuelrsde, aIr1- CÕm)roIJdoadsbd6NoltetOE, pebtstófonei(88)35118'101O, itritifeMIdUe
08:00 às 14:00 horas ou alnd5 pelo a-mali: cpljupzetio cegovcbr. JIteuIra iI° NorI./CE, lide
maio d.2021. Raimundo Emaneel 0.stosd,Catdes Nev.s-PragoeiroOtIsI& daMvnlclplo.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de haltinge - Aviso de Llciteçio - Conxorrênalá
Pública W. 2021.07.003 CP. O Presidente de Corsdssao do LlclteçAo-CPL6a Prefeitura Municipal
do ltsltnga - CE, tunis pCmbllcopare cnntrerlrnentodos Interessadas que nopróulmodla 15dajurtoo
de 2021, As 08h:30m1ir, na sede es Av. Cxl, VirgIlto Tivors, 1710, Centro, lialtlnga-CE, estará
realizando Ilcilação, na modelldedeConcurrlincie Pública, cujo objerol a contratação deempresa
pare esseução dos serviços de limpeza pCtbllca urbana e coleta e transporta da resIdimos sólidos, no
Murricipio de ltalttriçe-CE, conforme pro j eto básica em anexo, o qual se encqutrs disponivel no
indeneçoacirna, nohorédodølihliAl2lc It.ltlngs'Caari lida rnslodo2oal.A Cornissio,
Estudado Cairá .Praf.Ilure Municipal da ltaltlnga-Avlsodie Ptosngulminta da LicitaçãoTomada da Preçpa N' 02.001121 TP, O Presidente da Comissão de LIcitação til Prefeitura da
ilelltrrgs-Ceari torna público pare corrhectrneCto dos leiercssadoe que, ao prórdmo dia lide nela
de 2021, ás 09:00h, na sede da Corilissliu Permanente de Licilaçlio da Pliofeltura MulilcIpal de
itallirrga, localidade na A Cai. VIrglIb Távota, 1710, Centro, Italtinga/CE, estará rdafl55ndo a 2
Sessão pare divulgação do resultado geral dos trwóbjcros n° 01 .- Plano de ConmnIcaçr
Ptrblichérla - Via Não Identificado o n' 03 - Proposta Tácrilce,: Capacidade de Atendimento,
Repertório e Releio, de Sctrrçõee da Problrermsa da Conrunirmçiso, tudo nos lermos da Leis ri *
866911093 a n5 12.23212010, e demais procedImentos do item 19.3 do Edital de Tomada de
Tomada de Preços o' 02.091121 IR Corslrateção doagéncia de publicktecie e pmpsgenda para li
prestaçáo de serviços do publicidade junto a Pretihiura Municipal de llelIinge. iteitlngaiCe, 13 da
matods2021.ÀPratdlinIadeComi,são.
Estidodo Ceará -Prefeitura Muntclpatd. Irauçuba -énlaodsLlcItaç5-Pragliø EletrônIco
W 202I.06.0L02.APrefeitura Municipal de insuçobe, torna Público que seencontraAdlspoaição
dos interessado s o Edital de Pregão ElelrónlcoN'2021.08.05.02, que tem conioobJot'oAquIslgão
dó equipemanice de pruteçio Individual - DPI's e cuIrte materiaIs para proteção e trlgienlzaç*o,
dastinedo, no Programa Senda na Escola - PSE, de responsbllidade da Secretarie de SnCrde do
Munlciploda irsuçnibe-CE, corifomnte enpenfcação contida, nos anexos do editei. O recebimento
dei propostas, el/anãs do alta da Bolsa de Licitações a Leilões - BLL, dar-se-á a partir
des17h00min do dia 1410512021, até às 17tr00min do dia 2810512021. Data mie Abertura daá
Propostas! 31/05/2021 és OBIrOOmln. O Edital estará dispontvel nos silva: www.blicomprss.org.br
ou w.iCe.gov.br, a pantlrdadalada pubulcaçãodesteAviao. IreUçubWCE1 lida maioria 2021.
,I'sys9n MotaAaøvado Mesquita -Pregoeira.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da trauçuba - AlIás de Abertura ri. Proposta. de
Praças - Tomada ri Preços N' 2021.02.22.Õ1. A CCI. da PrefeItura Munlcipel de Irsuçuba
comunico soa Interessado* que fará realizar ss3o de abertura deonvelop.e202l,02,22.01, cujo
objeto á a consrst.çlo de passes jurídica para prestar os soratçoi de nnhitenfi10 prqvenhlva e
corrotiva nas quadras esporlivas das localidades de Pedra Ferrada e Bstnro da Eeperançs, no
MunIciploda irauçsrba- CE, derseponasbilldadsrlas Secreiarlaadi Educação, is09t,OOmin dodi
,.,,.-..r,,. '11
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