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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolándia - Aviso de Abertura de Licitação. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal 1ç
lnfracstrutura, Transporte, Des.mvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Regente: Comissão de Licitação. Processo Originário: Tomada de
PMII-23062 I-TPOI. Objeto: Co.itrataçáo de empresa para execução dos serviços de manutenção e recuperação de pavimentação em pedra tosca uiversas
suas da Sede e Distritos do Município de Hidrolándia-CE. Data de Abertura: 14/0712021. Horário: 08h00m - Local de Realização da Licita: Sede da
Prefeitura Municipal -Avenida L.wz Camelo Sobrinho, o°. 640. Centro, CEP: 62.270-000, Hidrolândia-CE. Local de Acesso aoF4irai: No endço acima e
nos links htsps://www.hidrolaud a.ce.gov.br/Iicitacao.php; https://licilacoes.lcc.ce.gov.br . Funcionamento do órgão: Segunda à Sexta de 07h30irs ll$s.
Presidente da Comissão de Licitação: Raimundo Rudrigues de Oliveira.

*** *** a**
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Estrato da Ata de Registro de Preços N° 20210625.001. órgão Gerenciador: SecretJ40 O'
Educação, Ciências e Tecuologi t, da Prefeitura Municipal de Poranga. CNPJ N°07438.187/0001-59. Empresa Detentora do Registro de Preços: Tipografia r
AitcljcaLTDAME,CPJstbon°23.460.I32/O0ffl00VcnccdoradoI 1,2,3.4,5,6,7,8,9.10,11,12,13,14. IS. 16,17,18,19.20.21.22,23,24.
25,26,27, 28, 29. 30, 31 e 32, c en um valor total global de RS 190.651,72 (cento e noventa mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).
Prazo de validade da Ata de Rct.qstro de Preços: 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Processo de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n° 1305.l!20' 1. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material gráfico destinado a Secretaria Municipal de
Educação do Município de Poraiga -CE. Signatário: Maria Pereira da Silva- Secretária de Educação. Ciências e Tecnologia. Tipografia Aitegrat'ica LTDA
ME, Proprietário: Marcyano Rdrigues Morara. Poranga - CE. 25 de junho de 2021. Maria Pereira da Silva - Secretária de Educação, Ciências e
Tecnologia.
*** 5*0 *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal Pacatuba - Aviso de Licitação. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Pacatuba-CE, localizada
a Rua Cel. João Carlos, n°345 torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 16 de Agosto de 2021, às 10:00 horas. estará
realizando licitação na modalidalc Concorrência Publica. N'03.0101202 I, do tipo "Técnica e Preço", para a contratação de serviços técnicos especializados
de consultada visando recuperação de créditos tributários, tendo por base título judicial obtido nos autos do Processo N°005061627.1999.4.03,6100 do
Município de Pacatuba/CE, CUj 1 edital encontra-se na integra na sede da comissão permanente de licitação e no riSc do Tribunal de Contas do Estado
ww.tce.ce.gov.br/licitações . Quaisquer informações serão prestadas pela Presidente, durante o expediente normal (08:00 às 12:00 horas), e poderão ser
solicitadas através do telefone (15)3345-2300. Pacatuba-Ce, 25 de junho de 2021. lava Lopes de Aquino - Presidente.
*0* *5* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -Aviso de licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo
- dia 14 de Julho de 2021. às 14:01111, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços n°0112021 -SEDUC. cujo objeto é a contratação de assessoria
técnica especializada em infrael trutura educacional para elaborar orçamenlos, justificativas, pareceres técnicos e demais documentos necessários para a
superação de restrições e inconlarnudadcs técnicas relativa ao monitoramento das obras celebradas entre a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará e o
Fundo Nacional de Desenvolvin reato da Educação (FNDE) das obras celebradas entre a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação i FNDE). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: licitacoes.tce.ce.gov .bri,
www.vicosa.ce.gov.br/. e no hoeriode 118:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:O0tis, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 25 de junho
de 2021.
*0* *0* *0*
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ode Ceará - Prefeitura r$ lunicipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público que a partir das 12:00 horas do dia 28 de junho de 2021,
estará disponível para o Cadastranento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico N°08.00912021. cujo objeto é a Aquisição de medicamentos
e material médico hospitalar par. atenderas necessidades do Hospital e Maternidade Dr. José Maria Feinandes Leitão do Município de Novo Oriente - CE,
conforme especificações em ara xo, conforme especificações em anexo. Data de Abertura das Propostas: 09 de julho de 2021 das 09:00 às 09:30 horas
(Horário de Brasília-DF). Data t a Disputa de Preços: 09 de julho de 2021 às 09:30 horas (Horário de Brasília-DE). O edital poderá sei - adquirido nos dias
úteis, das 08:00 às 12:00 horas (horário local), na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.orgbr. Novo Oriente,
25.06.2021. Paulo Sergio Andr. de Bonfim - Presidente da CPL.

scJ
*5* *5* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura N1unicipal de Amontada - Aviso - Chamamento Público n°2306.0112021.04. A Comissão Permanente de Licitação, torna
público, para conhecimento dos nteressados, que no próximo dia 20 de julho de 2021. às 9h00min, horário de Brasília/DF, estará realizando a abertura dos
documentos de habilitação e pro,osta de preços do processo Chamada Pública, tombado sob o n°23.06.01/2021.04, visando a Chamada Pública visando
aquisição de gêneros alimentícus, oriundos da agricultura familiar, para a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Amornada, o
qual encontra-se na íntegra na S de da Comissão de Licitação, situada a Av. Gai. Alípío dos Santos n° 1343 Centro, Amontada-CE. Maiores Informações
no endereço citado, no horário d,- 8h00min às 1 2h0Omin. Amontada-CF, 25 de junho de 2021. Nara Lúcia Silveira de Pinho - Presidente da CPL de
Amontada.
*0* *0* *0*

'

Estado do Ceará -Prefeitura M onicipal de Barro -Aviso de homologação e Adjudicação - Pregão n°2021.04.12.1. Objeto: Aquisição de equipamentos
de informática para modernização das equipes de Saúde da Família, nos moldes da Portaria n°3.193 do Ministério da Saúde, junto ao Fundo Municipal de
Saúde de Barro/CE, conforme ar exos, partes integrantes deste edital- Licitantes Vencedores: o licitante Guarapuava Centro Digital de lnfonnatica ELRELI
classificado no Lote 01, no valtr global de R$ 24.640,00 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta reais), Antonio Pessoa Frei-e classificado no Lote: 02.
no valor global de R$ 59.972,9 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), Agi] Comercio e Distribuidora de
Equipamentos classificado no Ir te: 03. no valor global de R$ 796.00 (setecentos e noventa e seis reais), DX Computadores LTDA classificado no Lote 04,
no valor global de Rã 105.248,011 (cento e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais) e Leonardo Forwnato da Rocha Damasceno classificado no Lote 06,
no valor global de Rã 1. 149,99 (; ium mil cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da
Lei n" 11666193. Mara Chrlstyns Cartuxo Araújo Furtado - Ordeuadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. Data: 25 de junho de 2021.
*0* *0* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura r*4 unicipal de Barbalha - Aviso de licitação - Tomada de Preços n°2021.06.21.1.0 Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame ticitatóno, na modalidade Tomada de Preços n° 2021.06.21.1, cujo
objeto é a Contratação de emp -e sa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria na área administrativa junto ao Município
de Barbalba, Estado do Ceará. buscando atender aos princípios básicos da administração pública, com o objetivo de corrigir falhas, adequar a gestão da
empresa à execução de suas atrib ições de forma eficaz, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento
dos envelopes manado para o d: a 14 de Julho de 2021, a partir das 08:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459.
Barbalha/CE, 21 de Junho de 2 02 1. José Edualdo da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
*0* *0* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonépole - Aviso de Licitação- Concorrência Pública N° 2021.06.23.01-CP. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipe 1 de Solonópole, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 30 de Julho de 2021 às 08:001i.
estaca realizando licitação, na mcdalidade Concorrência Pública, tombado sob o n° 2021.06210 1-CP, critério dejulgamento Menor Preço Global com fins* contratação de empresa apta a li-estar serviço de recuperação de estradas vicinais, nos trechos Olinda-São José, Riacho do Tigre, CE 226-Assunção Nova
e Rua do Oriente, no Município , le Solonópole/CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo ao edital, o qual se encontra na íntegra na Sede
da Comissão, situada a Rua Dr. Ç ueimz Lima, 330- Centro - Solonópole - Ceará, assim como no portal do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.govbr. Maiores
informações no endereço citado f u pelo Fone 88. 35181387, no horário de 07h30mm às 1 1h30min. Solonópole-CE, 25 de Junho de 2021. Gerusa Dantas
Vieira - Presidente da CPIEstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Aviso de Ilepubllcação - Pregão Eletrônico N° 022121-PE-FMS. Levamos ao conhecimento
dos interessados a republicação lo edital supracitado. em razão da correção e alteração de alguns itens constantes no instrumento convocatório, que se
realizará no dia 011 de Julho de 2(21 (08107/2021), às 09:00hs pelo site www.bbmnetlicitacoes.com.br . Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data
desta publicação, no horário de cpedients ao público. Fernando França Silveira - Pregoeiro.

