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flidpai da Salitre. através da Comissio de Lldtaçilo, turca péblico, o processo
xlblhdade de Licita0o N 5 2021.07,14.01F0, mediante sistema de credenciamento, o
eta é o cradenclemento de profissionais para preslarerri aervios de coordenes
tagõglcg, coordenador de n erro com osrge horária de 40 horas semanois a agentes saci
5 carga furaria de 20 horad semanais, junto ao PELC-Programo Eaportet. azar ds Cidad
dia Distrito Lagoa doa Crioulos conforme Corwenlo N 0 880646/2018, mamado para a pa
ris 19 de agosto de 2021, das 08:00 és 12:00 horas, com validado até 31 da dezembro
M. Malotes lnforniaç049, em dias de expediente nomr&, na sala da Con,lu8O de Llcítaç
sede da Prefeitura Municipal eu através do telefone (88) 3637-1082. SalttrelC8, 02
ISdo do Ceará-Prefeitura Municipal d. Jardim -Aviso de Llcltagáo -Preg8o Eleirôni
2021.08.02.2.0 Pregoeiro Oficial cio Municlplo do Jardim, Datado do Ceará, na Uso de eu
Fbu1ea legais, torna público, para conhecimento doa Interessados, que estará realsd
sede da Prefeitura. através da plataforma otulrõnixa w.blicornpras,com, porirtenn8dlo
toado LldtaçSea do Brasil (BLL), certame tldtalórlo, vá modalidade Prog8on2021.08.O2
tipo Elehltnlco, cujo objeto é aAquialçao de géneros elirnenticlos destinados a conwoelçr
cestas básicas a serem doador as familias carentes e/ou 'eis altu89I0 da risco
nerabilldada social por Intermédio da Secretaria de Auslalánciø $oàtat do Municlpio
dini/CE, conformeespecitic5ç.lea apresentsdasjunio ao Enital Convocatôtiô, seus enas
n abertura marcada para o dia 19 -de Agosto de 2021, a parlir das 09:00 tioria. O lntdo
,ihlmenlo dos propostas comerciais ocorraM a partirdo dia 04 da Agosto da 2021, és 09:1
lIs. Melores lei ormeçOes a entregado editais no endereço eteirénico: www.btconrpras.co
intamsãdio da Goiva de Ucliaçees do Brasil (BLL) lnformaçøos poderão ser obtidas alra

29210t02.1. O Pregoeiro Oficial do Município da Jardim, Estado do Ceará, no uso de suas
trlbul~ legais, toma pébilco, para conhecimento dos Interessados, que estará realizando,
asada da Prefeitura, sirevés de pietafonnaetatr5ntcawwwbtimrnprescom. porintsrtnédloda
olseda LiotaçOes do Oreall (Bit), certame iloltatõrlo, na modalidade Pregão n 2021.08.02.1,
o tipo Eletrônico, nojo objeto é a Aquiatçao de bit natalidade pesa atender á naceaeidsde de
emillea em sltuaçOo da vulnerabilidade social, por Intermédio ria Secretaria de Assieténda
oci8l do Município de Jardim/CE, conionnio eap.ciflcaçôes apresentadas junto ao Edital
onvocatérto e seus anexos, com abertura mercada para odiai? de Agosto de 2021, a partir
es 09:00 horas. O Inicio de aco18lnnerito das proposles comerciais ocorrerás parttrdo dia 04 de
gesto de 2021, és 09:00 horas. Matorqa infonnaçfde e entrega de editais no endereço
etrônizo; www.blicompraa.com , por- Intennêdio da Bolsa de Udtaçdee do Brasil (BLL).
fonnaçôaspcderáoaerobtizasainda pelo telefono (88) 3685-1172.
atado do Ceará - Prefeitura Municipal de Sanfona do Cariri -. Resultado de Julgamento
o HbilltaçIo — Tomada de Preços (14 1 2L00.2021.01-TP, A Presidente da Comissão de
citaçeo, toma público o resultado do julgamento de habilitação mofarenla à Tomada de Preços
26.043.2021,01-TP, cujo objeto é contrataçilo de empresa especializada pare prestação da
rrvtçori de coleta. tranapoilae indneraçSo do. Re5lduoe de Serviços da Saúde (RSS Classes
e 8 N8R12808) de II Unidades de Saúdo Geradores ais Sentava do CarirtiCE. Udlania
ebilitada: Urbanitmp Serviço dá (Jmpeza o Coriservaçar, Lida, Licitante Inabilitada:
nibienieilltc SoluçOs. em Reaiduos t.TDA. Fica abetloo prazo recortei (sri. 109, inciso 1. aitnea
- da Lei n° 8.066/93). O relatório completo do jul5niento poderá ser consultado, no cita
niscoe*.ica.ce.gov.brflnden.phpacitacao/abertes e aantanaduceriri.ce.gov ,br e na esta da
)rfll$stodG Llcitacao. Fica abeice nrsno recrurnai (rei 105, i maldik lei n$ RRI03) 9entana
1 CerIri, 02d,egoatode2021. MtcheleFensIra Gancilvee-Preeidsnta.
do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte -Aciso de bisou
Eletrônico Nó 2021.1305001-EEMEB. O Município de Limoeiro do Nesta
tora de Despesa da Secretaria de Eduoeçito, toma público e dlvulgaç8o d
éo acima mencionada cujo Otijoto ér cofltraiaçéo de servos de trenspo
andar a demanda da 10 (dez) meses de alunos professores a
matisse da Rede Municipal da Ensino do Mdnlctptu, como também os salvei
ode Limoeiro do Norte/CO, da reepcnaabilldade da Secretarie de Eduos
las ai empresas: Emprea 01:1 tu C Rodulgue. Transporte, Turismo &
toecrIl. no CNPJ N 5 26.373.155/000i$4, vencedora dois irano 01 02. no
1.149,44 (canto a setenta e urnmll, cento equaranlae nove reais e quaren
1), Empresa 02 Coligas Conetruçôea, lianaporles e Serviços, inscrita no CNPJ Na
69/0001-42, vencedora dos Itens 03,10,23 e 24, no valor total de RI 427.514.00
entoe e viste, sete mil, quinhentos é estante a queira reate), Empresa 03: Gentil
184.24610001-28, vncadara dos itens 09
20, no valor total da RI 138.868.08 (cento a ir
e alio mli, seiscentos e cinquenta e oito
sIso alto centavos), Empreta 04: Seis LckeLc
(16$ deTrarisporta EIREL.l ME. inacrlla no
NPJ. '4° 19.007.71 7/0001vencedora doa tens
.05.08,07,08,11,12,13j4,15,18,17,1e,1g,21,(
5,26,27.28.29.30,31,32.33,34,35 ,o 313,
vaiar total de RI 2.520.891,12 (dois milhões,
lentos O vinte mil, oitocentos e noventa e
reais e doze cenl8De),landoo processo honi
lado no Valor Global de RI 3.258.27'
3s milhões, duzentos «, cinquenta e oito mil.
centos e setenta e tréa reata e qr
a dê reunl13et da Comiseflo, na Rua 5..,...
- Coará. Nos botados de OAhOtimln Ai

)lepenee de Ucltsç8o O PresidenladnComt*aSo de UdteÇSO doServiçoAulônomodeAgla.
a Esgoto- SAAE da Igustu. CEem cumprimento à rallhicaçao procedida pelo Ordanadorde
Deapseaedesta lnsiitulçáo, faz publicar o estrato reasmildo do proceeso do Dispensa de
Lidtaç6o Na 0-001021 - SAAE a seguir: Otijelo: Locaçeo de Imóvel (poço artesiano),
localizado no Sitio Casquilho, Distrito de José da Alencar em iguatu - CD. Favorecido: 8r,
Francisco Batlata Filho- C,P.P Na749.980.213.205 RO n°200002(1227619. Maior mensal: RI
2.000,00 (dois mil reais). WIor-lotal: R; 24.000,00 (vinte e quatro ndi reata). fundamento legal:
Algo 24, inciso X da Lei n° 8.666/93. DeCI$reçSO de Dispensa de LiclIaçSO emitIda pelo
Presidente da Conrlsa8o do Llciiaçáo e Ratifloeda polo Orrinniurtom do Despesas do Serviço
Autónomo ri. Águe a Esgoto -SAAEde iguatu' CD, Sr, Frarrçlucns°JslemlrAivas de Assortrn, no
dia 30 julho de 2021. Atlsson Araújo dl Carvalho Holanda . Presidente de ComiseSo
P.nnan.nte dar LlcitacI. Igualo -Gil, 30deluihod.2021.

ei (poço artasieno), localizado no Sitio Casquilho, Diatilio de José de Alencar em lgua
Crédito pelo qual ocorrerá a duxpee.: As despesas corrartio por conta da Dota
memória n°: I501.l7.5l2.O0l&2.110 (Opemçao dos Sistemas de Abastecimento
1 e Esgoto); Elemento de Despesa: 3.3,90.36.00 - (outros serviços de terceiros pai
), com recursos consignados no Orçamento Municipal. Dele da assinatura: 30.07.21]
ida do Contrato: 12 (doze) meses, com Inicio em 02 de 590510 de 2021. Favorecido:
risco Batida Filho, portador do RG N ° 2000029227519. e CPF Na 740.980213-20. V
rei: RI 2.000,00 (dois mil reata), 'dotar iotat RI 24.000,00 (vinte e quatro mil ter
lamento legal: Migo 24, inciso li da Lei n' 8.866/93. Assine pela lacaiada: Franci
vir Alvas de Areenra - Ordenador de Despesas. Assina pelo locador: Francisco Boi

lede: Tomada de Preços Na 2021.01,a9.01; Tipo: Menor Preço; Critério de
eta: Menor Preço Global. O Município de São BenadltoícE, através sua Comissão,
unte de Ucitaç8o, torna público pari o cOnhecimento doa Interessados, quenodiii20dø
102021 às 09:30b, dará Inicias Temadado Preços supracitado, que tem como ubjetivo'e
de proposto mais vantajosa para: oantraisçflo das Serviços Técnicos Especializados
unirórja Civil, pare a Exrscuçr3e das Obras Constru(;io de um Centro de Esporte para
- Aranlnha. no Sitio Camnaslita II, Município de Silo Benedito/CE, conforme Pro)eti)
Os Interessados poderOrs adquirir o edital o seus anosos, no endereço: Ruo Paulo
5. e° 378, Centro, SSo Benedito/CE, no horário do rrxpvriivnls das 08h00rrtin és
lis. Demais inlomnsaçflea. através dri forre i8833026-134? itto flenvitio - C8, 29 de
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal 4. Cedro - Extrato de Contrato.. O Municiplo de
Cedro CE torna público o Estrato dos Contratos decorrentes do Pregão Eletrônico Na
1201.0141021-03; cujo objeto á e aqiilalç8o da Ws. álcool em gai e liquido, iarrnõmeiioa
digitais, Inaumoso materiais de demartsaç8o,peta atenderdtvereas Socretartaa do Murilciptode
Cedro - CE. Contratada: Absum Pisito Produçõee CulIur$la e Comércio de Materiais para uso
MédIos 6/RELI, Inscrita no CNPJ (14 ° 10.462.4171000142, localizada na Travessa Padre Uno
Adere/do, No. 377, Nova BrasIlia, Senador Pompeu/CE, CEP: 60.600.030, representada pelo
Sr. Francisco Adriano Ceuta GOuza, inarito no CPF Na 681,351.013-88. Contrato P4'
2807.01/2021-02 (Secretaria de Saúdo), RSt0,461,65 (dez mil quatrocentos a sessenta a um
real& e sessenta e cinco centavos). Oostratg Na 2807.02/2021-01 (Secretaria de Dducaçáo). $
39.765.72 (trinta e nove ml setecentos a ~ta a cinco reais e setenta a dois centavos).
Contrato Na 2807.0312021.04 (Secretaria doTrabailto eÂssiatêncls Serial), RI 10.800,00 (dez
mil e oitocentos reais). Contrato P4' 280.0412O21-03 (Secretaria de Mmlnixtraç8c), RI
1 .291;20 (Irurir reli duzentos enoventaeum Mais avinte centavos). Contratada: Distribuidora de
Medicamentos Cedro LTDA. CNPJ n. 04.230.084/0001-00, com sede na Rua Silo José, No.
728, Centro- Cedro -CE, CEP: 63.400-000, representada por seu aócloo Sr. FianclacoAfonso
Pinheiro Torres Juntos; CPF n,° 922,808.81344. Contrato N' 2807,0512021-02 (Secretarie do
Saúde), RI 2.240.00 (dois mii duzentos e quarenta reais). Contrato Na 2807.0612021-01
(Secretaria de Educaçio), RI 11.900,09 (onze mil e novecentos reais). Contrato N°
2807.0712021-04 (Secretaria do Trabalho a Asatetúnda Social), RI 4.200.00 (quatro mil e
duzentos real.). Contraio N°2807.0812021.03 (Secretarie deAdminlstreçSo), RI 1 .480,00 (hum
mii aetacento$ e oitenta reais). Co,*atad. Top Comércio e indústria de CaialecçOos e Serviços
LTDA, CNPJ N 08.028189/QO(1-01. localIzada na Rua Moreira Comes, No. 304, Bairro Vila
União. Fortelea/CE. CEP: 60.410.720. Presas: (851 2039 1755 ci O 5743 9506 roipriseaniaria
peta, W, l'renolacodeAssle CevaicanteJunlos; tnealionoCpF No. 840.163.283-34. Coairatobi°
12807.0912021 -01 (Secretaria de Eduçeç9o). RI 20,520.00 (vinte mil quinhentas e sinta mais).
IContrato Na 2807.1012021-02 (Secretaria de Saúde), RI 88.480,00 (ostenta e sais mil
Iqualvocentoa e oitenta reais). Do Vtgánds: Até 31 de dezembro de 2021. Cedro
, 20 d.
Jjulho de2OZl.Túlio Lima Caiu -Pregoelrooflclaido Município -Presidente da-CE
CPL
Salada doCeari'CSmaraMunictpal debiorlzonte -Aviso de Erràia -Tomada da Praçoa Ii'
2021.04.118.114R O Pre.eldonts da ComnilsaSo Permanente de Uctapso da "morado Muniolpio
de Horizonte/CE tome ps3bilcs a Errais, onde seta: 'RI 26,000,00 (vIvia e sais mil reais)'. Leia
aa:RS 26.400,00 (vivia essia mule quatrocentos reais) -, no Extrato de Jtslgamarllc publicado no.'
Jornal o Povo, página 10, adiçáo do dia 22107/2021. Informa~: Av. Frertdaco Eudee
Xlmenes, 123. Centro, t-tortzonie/CE ou fone (85)3338.1101, da 08tr00min*, 14h00min. Israel
kaioAlvea da Silva - Presidente deCPL
Estada do Ceará- Prefeitura MunIcipal de Cruz -Sscralsrta 4. EducaçloeCuitura-Avlsode
Preg6o Presencial Na 02120214E0UC. A Prsgsnefra da Prefeitura Municipal de Cai, comunica
aos intersssados que no dia lide Agosto de 2021, èx OBh3Onin, rrslerárecebendo proposta da
preços o docurnenisç8o de habsiaçie.pafs o Pregao Presencial n°02/2021 — SEOUC - Registro
de Preço para futura e eventual preeiaç8o dos ecrvlçns de manutenção preventiva ev"rmdva e
aquislç.áo de peças auto~ pare a1ia de veinarios das Secrelareu Munícipaiu
luz. O
edital poderá awebttdt3 Qde sapregastro, na seriada Corni€siio rin Lidlaçõu, à Pira,
á Trás
Podere. 51.1° -BálnoAs*iças..noealtae w*w.asLca.gov.br e sv.lce,ca.Qov.bc Cruz-CE, 02

eAbertune de Proposta de Preços -Cõneqsn000ic Pábiica P4'. 001.2021 — CP.
de Comis*So Permanente de Licliaçio do Município de São Gonçalo é
i.E toma público para conhecimento dos lnlereeeedos, quis diante da análise
dos recursos administrativos e confrartazões apresentados e cumpridos os prszm
n, declare lriblithsrtaa se seguintes licitantes: 1. Itematal - Construções a Ser-alço
(E; 2. Solta Gatrtào e Tratamento da Realduos 56/Ides LTOA,; 3. Nova Cwt
den e Locações EIRELI - ME; 4. LR Serviços a Construções EIREU is Serviço de Limpeza Urbans,; 6. Construtora Nova Hldrotúndia EIRELI - ME; T. R
ri EIRELI - EPP 8. NSEG Construções EIRELI; 9, Urbans: Limpara E Manutençf
VELI, mantendo a decissrn que lnabiltloa tratas es demais pxsrilclpentes. Fico a esseS
i ra das propostas da preços das empresas declaradas iisbiiilarius marcada para
zostode 2021 Is09h00nnlrs, São Gonçalo doAmarantelCE. 02 deAgoatode 202
Datado do Ceará -Prefeitura Munlclpsl daTejoçuoca-AvIse de Adiamento 4. LIcltaçIO.A
Cornlssio Permanente de Pregão de Tejuçuoca torna prlblioo, que a lldieçáo na modatldad
Tomada de Peçoe n°2021.05.31.01- TP-PMS, do tipo Menor Preço por Lote cujo objeto é
oonirataç6o de empresa nepaclatuarta em engenharia peru reforme de UDa da Bade do
Município de Te)ucuoce e crxrstruçilo de dormitório e outsr.lonarnenlo de nsrbulándas. A
realizarvie nodo O3deagoetode 2021, ést)9:OOhs (tuomúniodri Brsniiia),foi adiado pareodla 16
de agosto de 2021 tis 0:004s. Motivo adiamento: modifln:açrio leira rio valor da gerente dl
proposta. Maiores iruformeçøas na seta da Comnlss8o de Licitação, na sede da Prefeitura
Municipei, petotelafone(85)89299 -2315, e noaaiteswvrw.toe.ca . gov.bc José MarcoadePinllo
(
lamento dePropostae -i'omada depreçoa if 01120214E0UC.Cujoobjato éaconiteleçl
usaesecrla técnica especialtrvris em lrufraestrulusa educacional pesa elaborar, orçamento
tcallvea, pereceres técnicos e decreto documentos necessÁrIos pana a sUpere9&tC
riçôes e inconfcsrmidadaa tÓcnias reiaiiva ao ruoviloramento das obras osjebradaa miro
leitura Municipal da Viçnss do Ceará 80 Fendo Nacional da DeserrvoMmen( dá Educaçi
DE). AcomlaeSo Pemxsnente de Littaç8o donunlos soa Interessados o multado di análk
Propostas de Preços de seguinte nrrrne: Ciaselilcarles: 1° Francisco ErnartoálFrøltas Mamilos
a 24 tRAzquitatura e Asseesorie EiRal. Oeste forme tios aberto o prazo rocúrsrál p(1o'eilto
109, inciso 1, atine. 'is' da Lii de Lltltaçõea vig.r*a. Os motivos .staráo à dtupaalç dr

reasados nos dias úteis após esta publicação nos altas: Ilcltscoas.ice.ce.gov .t
ss.cagov,brfllcllacoesa uro horário da 08:00h és 12rOOh edss 14:OOh 85 11:00Irs, no eridero
tocia do Ceará. Prefeitura Municipal deAinontads-Sacretsrle de SaAd..Reauitadoda
igamento das Propostas de Preços -Tomada de Preços P4' 11.08,O112O21.01ITP. Objetos
nlrataçáo da assessoria e consultoria em saúde junto ao Fundo Municipal dl
úd./Becretarta Municipal da $enda do Município de Armntade em pragrantas a projetos
ioiéadoe ao Ministério da Saúde- MS, através do SUS- Sistema único da Saúde, atendendo
demandas do SecretarIa Municipal de Saú,lu do Munloiplo de Amnontacta. Empresa
mOedora: PianejavusLTDA, com velorGlobai da RI 78.0CtO,00 (aeientae oito mil roo). Abra-

