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ANO XIII N°178 1 FORTALEZA, 03 DE AGOSTO DE 2021 _____

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre - Aviso de Credendamento. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação,
toma público, o processo de Ir exigibilidade de Licitação N°2021.07. I4.01F0, mediante sistema de credenciamento, cujo objeto é credenciamento de
profissionais para prestarem serviços de coordenador pedagógico, coordenador de núcleo com carga horária de 40 horas semanais e agentes sociais com
carga homna de 20 horas sem mais, junto ao PELC - Programa Esporte Lazer da Cidade - Sede e Distrito Lagoa dos Crioulos conforme Convenio N°
880646121 018.. marcado para a irtirdo dia 19 de agosto de 2021, das 08:00 às 12:00 horas, com validade até 31 de dezembro de 2021. Maiores
era dias de expediente nornial. ia sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal ou através do telefone (88) 3537-1082. Sali
.02 de
agosto de 2021. A Comissão.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito - CJ'.L Aviso de Licitação -Modalidade: Tomada de Preços N 2021.07.29. , - ieetfl
Preço; Critério de Julgament: Menor Preço Global. O Município de São Benedito/CE, através sua Comissão Permanente de Licitaç
- público
para o conhecimento dos interr ssados, que no dia 20 de Agosto de 2021 às 09:30h. dará inicio a Tomada de Preços supracitada, que tem
ibjetivo a
seleção de proposta mais vanta ora para: contratação dos Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil para a Execução das O
na
de uru. Centro de Esporte para T utebol - Areninha, no Sitio Carnaúba li, Município de São BcneditoXE, conforme Projeto Básico. Os
adquirir o edital e seus anexos, no endereço: Rua Paulo Marques, n°378. Centro. São Benedito/CE, no horário de expediente das OShOOmin I2hOOmin.
Demais inibemações. através & fone: (88)3626.1347. São Benedito - CE, 29 de Julho de 2021. Ronaldo Lobo Damasceno - Presidente d CPL
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021.08.02.1. A Pregoeira Oficial do Mimicipio
de ASSarIWCE torna público qi: .i será realizado Certame Licitatôrio na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de Equipamento que tem por
finalidade a digitalização delm igensRadiogràliaas. para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Assaré/CE. Inicio de acolhimento das
propostas: 04 de agosto de 2021 a partir das 17:00 horas. Abertura das propostas: 16 de agosto de 2021 às 09:00 horas. Inicio da sessão de disputa de preços:
ló de agosto de 2021 ás 09:30 1 oras- através do sire hilp://bflcomprascom. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços
eletrônicos: wwwblicompras.c eu e www.tce.ce.gov.br, ou no Setor de Licitações da Prefeitura situada à Rua Dr. Paiva o°. 415, Vila Mota, no horário de
08:00 às 12:10hrs. Infonaaçõe-; pelo telefono (88) 3535-1613. Assaré/CE, 02 de agosto de 2021— Mickaetly Lohane Morais Tnbutlno - Pregoeira
OIkíaI do Município.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Hidrolândia—Aviso de Classificação de Propostas de Preços. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal
de Iníraestrutwa, Transporte, 1 Pesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços
"....' N° PMH-230621-TP0I - Objet: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e recuperação de pavimentação em pedra tosca em
diversas ruas da Sede e Distrib s do Município de Hidrolándia-CE. Classificação: Conforme Termo de Julgamento e Mapa Comparativo em virtude do
montante de concorrentes —I& ôes da Decisão: Encontram-se à disposição para consulta nos autos do processo licitatõrio e seca dispombilizado no Portal
de Licitações dos Municípios o ) sue do TCEK'E - Vencedora da Licitação: DH Construções, Serviços e Locações EIRELI, CNPJ n°16.581 .786/(X)Ol-18
- Valor: R$ 239.023,84 (dwer os e trinta e nove mil e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). Comunicado: A partir da data de publicação deste
aviso, fica aberto o prazo recues ii nos termos do art. 109, inciso!, atines b" da Leifederal nf 8.666193. Presidente da Comissão de Licitação: Raimundo
Rodrigues de Oliveira.
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Estado do Ceará - Prefeitura lunicipal de Fortim - Extrato 21 Publicação Trimestral -Atas de Registra de Preços - Originadas do Pregão Ektrônko
N°1488.01/2020— SME/PE-SRP. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a compor a alimentação
escolar dos alunos da Rede PÚL lica Municipal de Ensino do Município de Fortim/CE. Tendo como fornecedores: Isac Monteiro dos Santos - ME - CNPJ
n° 10.815.666/0001-51; J E Co: aeecio de Produtos Alimentícios EIRELI - CNPJ n°04.401.608/0001-89; Sial Comércio de Alimentos EIRELI - CNPJ n°
31.970.69710001-57; Nutrirnesi' Comércio e Serviços EJRELI - F.PP - CNPJn° 10.596.96010001-10. Vigência 2910112021 à 2910112022. A Prefeitura de
Fortim, através da Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, para fins de atendimento ao § 2°, do Art. 15, da Lei N°8.666/93, torna público, que
houve alteração de valores nos i.ensOl e05 -Lote II e item 20—Lote 1V—fornecedor: Nutrinie4sc Comércio e Serviços EIREU —EPP Item 01 —Lote 111 e
11cm 01—Lote V —Fornecedor Iam Monteiro dos Santos - ME. Ficam mantidos os demais preços registrados na presente Ala. Maria Vanessa Lourenço
Menezes - Departamento de Licitações. Fortim - CE.
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Estado do Coara -Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará —Aviso de Resultado dc Julgamento de Propostas - Tomada de Preços n° 0112021-SEDLJC.
Cro objeto é a contratação de zssessoria técnica especializada em infraestrutura educacional para elaborar orçamentes, justificativas, pareceres técnicos e
demais documentos necessários paia a superação de restrições e inconfonnidades técnicas relativa ao inonitoramento das obras celebradas entre a Prefeitura
Municipal de Viçosa doCearúe Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (ENDE). A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados
o resultado da análise das Propo .tas de Preços da seguinte forma: Classificadas: 1° Francisco EmanoeiFreitas Martins —ME e 2 1 TR Arquitetura e Assessoria
EIREL!. Desta forma fica abertu o prazo recursal previsto noArt 109, inciso!, alínea "b" da Lei de Licitações vigente. Os motivos estarão à disposição dos
interessados nos dias úteis após 'rstapublicação nos sites: Iicitacoes.tce.ce.gov.br.vieosa.ce.gov.br/licitacoes eno horário de 08:00h ira 12:00h e das 14:00h
jor às 17:OOhs, no endereço Rua Jo á Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/Ce, em 02 de agosto de 2021.
Estado do Coara - Prefeitura Wanicipal de Jardim - Aviso de Licitação —Pregão Eletrônico n°2021.08.02.2.0 Pregoeiro Oficial do Município de
Jardim. Estado do Ceará, no un de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura,
através da plataforma eletrônici www.bllcornpras.com , por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão
ri" 2021.08.02.2, do tipo Eletrôr ico, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a composição de cestas básicas a serem doadas as famílias
carentes e/ou em situação de s rco e vulnerabilidade social por intermédio da Secretaria de Assistência Social do Município de Jardim/CE, conforme
especificações apresentadas jun:o ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 19 de Agosto de 2021, a partir das 09:00 horas.
O início de acolhimento das pci postas comerciais ocorrerá a partir do dia 04 de- Agosto de 2021, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais
no endereço eletrônico: www.bl'compras.conr, por intecinédio da Bolsa de Licitações do Brasil (I3LL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone
(*18)3555-1772.
*5* *5* *5*

Ratado do Ceará - Prefeitura tumcipal de Jardim - Aviso de Licitação —Pregão Eletrônico n°2021.08.02.1.0 Pregoeiro Oficial do Município de
Jardim, Estado do Ceará, no use de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura,
através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com , por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão n"
2021.08.02.1, do tipo Eletrônicr', cujo objeto é a Aquisição de kit natalidade para atender à necessidade de Famílias em situação de vulnerabilidade sociaL
por interarédio da Secretaria de Assisténcia Social do Município de Jardim/CE, confonne especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus
anexos, com abertura marcada ramo dia 17 de Agosto de 2021, a partir das 09:00 horas. O inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir
do dia 04 de Agosto de 2021, à: 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com , por intermédio da
Bolsa de Licitações do Brasil (1 LL). lnfonnações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3555-1772.
*5* *1* *5*

ESTADO DO CEARÁ —PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO—AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO— CHAMAMENTO PÚBLICO
N°00112021 —CH—AComissõ .deLicitação, localizada na Rua Santos Dumunl,N° 9 13A, Centro, Redenção, toma público aos interessados o Chamamento
Público N°001/2021 - CH, reaizar Chamada Pública para Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao atendimento do
Programa Nacional deAlimen ação Escolar/PNAE, durante o período de 2021. Os interessados (Grupos formais, informais ou fornecedores individuais)
deverão apresentar a Documen ação para Habilitação e Projeto de Venda no dia 23 de Agosto de 2021, às 10h, na Sede da Comissão de Licitação do
Município de Redenção com sede à Rua Santos Dumunt, N°91 3A, Centro, Redenção, no horário de 08h às 15h em dias úteis. Redenção-CE, 02 de Agosto
de 2021. Laca Lvs Montenegri dos Santos —Presidente da Comissão de Licitação.
*5* *1* *1*

