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ødo do Ceari PresItur. Municiai do Cwro Aviso do teroslção de Reco
Rifernts: Tomad, do Preços N 1706.01=141. 0b)eto contrstaçao da pessoa jurldisa ps
prealaç8o dos w-~ de ramc e an,pllaçSo da Escota Gabés Diniz, junto a Secretaria
Educao doMurdciplo deC.droFCE. torna público p*a conhecimento dos parltdpes do procesi
aupranitado, que o recurso interposto pela empresa José lidas Filho EIRELI, CNN
06.736.09ç19001.74 encontra-se na integra na Sede da Comlsotio Permanente do LIdtsçtio,
horáriode 0100h és 12:00h ou poderá ser aofldtado rrtrsvrls do emei O~Coulloolcom
A$aa putalpaçlioemconformdade comoÁrt 109 V da Lei Federal n* 8.686193, liomloadsnia
lldtantcsintm.4C.em apresentar aaccotrarrezøes. TÜllo LimaSatos -PrasldsnldaCpL,

lado do Cearb - Prefeitura Municipal de Ipuelras -Aviso de Ucltaçao. RealtzaçSo dia 53
Setembro de 2021 do OEhOOmin, Inicio da disputa se dai e partir doa 114h00rsrin, Prrrg3o
IrónIco para Ragistrorte Preços, Menor Preço. N' P2043/2021, **~[poderá ser adquirido
endersçoa: awa-iicltacoos-e.ccm,br/ e www.licllecøes.tce.os.gov.br/. Objeto; Registro de
iças pura Muras e eventuais aquisIções de leitos e fórmulas especiais para atender es
rrssldadea do Programa de concase/lo te beneficies eventuais concedidos pela Secretaria
Saúde do Município de lpuelree CL. Trlilono para conlato/infermações (88) 3685-1879,
l OThOOndn 1$ lltlOOmtn ode 13h00min da llhOOrnIn. IpueirasilCE. 23 de Agosto de 2021.
octacoAlyslonAlvee Mendas dc Oiivelre-Preooeiro.

atado do Ce&é - Prefeitura Municipal do Ipaporanga Aviso de UcItaçlio Tomada 1
rapes W OV2IITP.CUL, O Presidente da Camiuslio Permanente de Licitaglio da Preferiu
lunicipal de ipíporangWCE, torna público use no dia 08 de setembro de 2021. IsOtihOOrnln,
sia da Comisalio de U~o, localizada na Rua Frarstln José Vieira, N° 2 - Centro
oporanga- CeAri ra000esé propostaapara a conirataglio de empresa para ercoouçõodcob
sondo o rafotma do Ghnéalo Municipal Expedito de Socas Lima no Munlclpio de lpaporanç
;odstldade: T~ de Preços NO 07121/TP-CUI.., com apflcsç3o subsidiária da Lei
685/1203, obedecendo ao disposto no Sri. 191 da Lei â1 14.133/2021. Ipaporanga/CE. 23

Estado do Coará - Prefeitura MramlalpOl de ipueirse - Aviso de Ucitaçéo. ReatzaçOo dia 03 de
Setembro de 2021 da 08fr00min. inicio de disputa se dará partir da, OghOOmnln Preg8o Elelrõrdcrh
pare RegIstro de Preços, Menor Preço. N' P204212021, o edItei podei ser adquirido nos
errúrreças, rw,w.11olScosre-e.conm.br/ o wrew.ilcliacses.tca.ce.çov.br/. Objeto: Registro de Preços
pera fatures e eventuais aquisições de umas funerárias destinadas as tendIas vulnerAveis juntos
Socretarir de Asntnldncia Social e Trabalho do Município rIo Ipueiras - CE telefone para
conletolinmvrrvsçbas: (88) 3685.1879. riso OlhOOrrrin do IltritOnlin e do 13ho0mfrr ira 17h0tn,ln.
'sueirsstCE. 23 de Acosto de 2021. FfanolacoAtyssonAtvee Mondo*deQtivelre-Pregoolro.

csreuoao usara - munrclpro o. uanInaa-v,so as rrouegutm,nno os icrtaçeo- iemaos
de Preços NO 008120214P. A Presidente da Coatando de LloltaçSo de Canlndõ.CE tome
público para conhecimento dos Interessados que, no próximo dia 26 da Agosto de 2021 às 10h,
na sede da CorntaaSo de Ilcitaptio da Prefeitura de Cr'tndÓ, localizada no Largo Franddco
Xavtor do Modelas, SN, imaculada Conceição, Cerrindri-CE, serão abertos os Ermolopes
contendo es Propostas de Preços da tcésçdo, na modalidade Tomada de preços NO 008/2021'
TP, cujo obeto é e contraloçtio de empresa especializada DE engenharia para concfus&' da
unidade Básica de Saúde.. $JBS tipo 1, Logradouro - Distrito da Targtooe no Murilciplo de
atado do Coré Município de Cenindd - Aviso de LicItaçSo- Preglia Eletrônico N
td/2021-PE-SRP. A Pregoeira de CanlndO-ÇE torna públloo para oonhedrnento doa
feresasdos Que e partir de dia 24 de agosto de 2021 Is 10h (horérlod Breel(a), através do
rmdereço eietrõnloo: awwbtcompras.crg.br Aceaeo Identificado, no llnk especillcef, em
seAo pública por moio de comunlcaç3ovla Internei, iniclarlos procedimentos" racebimentc
Is proposta, de preços, encerrando no dia 08 de setembro de 2021 Is 09h (hoçlrto de Brasilia)
procedimento de recebimento de propostas. A ~Ir das 091r (horário de Braallla)do dia 08 de
ttembrod. 2021 daré inicio a abertura das propost*a,e, era seguido.a partirdes 10h iniciarIa
rmallzaçtiode lances e documentos de habllitaçâo de llcltaçtio modal/uda Pregão Eletrõnlco
086/202 1-P, cujo objeto O o Registro da Preços visando futuras e eventuais aquisições de
alertei de airiatlzaçtio d Iradas e atender as necessidades do Oepartamenlo Municipal da
Onelto do Muntoiplo de Canlndb/CE, o qual encontra-se diaportivel no endereço acima, no

PE4RP. A Pregoeira de Crnlnd4-CE toma público para conhecimento dde
los que s jierticdq da 24 de aosto do Z01 U 10h (hoirio de Braeita),.afravl5 do
eietrõnideb8ceInptKorg,br-AoNóo MetntlfcadonopnireecMcosa*o
Ir meio de conrurdoeçio vIS Internet, loldarl ci procedimentos de fecebkflsrito das
de preços, encanando no da 09 de ea(etrbm de 2021 és Edis (hcrMo da Brasília) o
mito de recebimento da prepostas. A par* da, 09h (hordulo de Brasilia) do dl. 09 de
de 2021 dará Inicies ebe*sa das propoetas e, em seguida, a partirdes 10h Inicierle
E-8RP. cujo ob)elO Is selaglio de ff~ pIvpcste para o regisEoda preços visendo
ventueis aqutstçao de mate da] de osnaurrro limpeza e higlenizaçio, mldtcohospitalare
ato de pqoieçSo iricheduei. para suprir as necessidades da $creisda de Saúde de
no combato ao Corcnaufrus jCOvid-19j o qual encontra-se dlaponlvet no endereço
lado do Coará - Prefeitura Municipal ci. Cedro - AvIso de hoterpoelçao da Recurso tirante: lismada de Praças it' 1606.0172021-08. Objeto: cor*rataç2o de pessoa juntdos
a proslaçSo doo serviços de reforma dos banheiros e implantação de lavatórios nas escolas
rtancenteO ao Muniolpio, junto a Secretaria de Educação e r.tormna da cobertura, instalações
Inces econslruçtio douro banheiro na garagem municipal. junto e Secretaria ris tnfraeslura,
na público pena conhecImento riSe participes do processo Supracitado, que o recurso
riposto pala ernpreaaArmntriental Soluções eServlçoa EIRELI-MS. CNPJ n°24.994.34710001encontra-se na Integra me sede da Comendo Permanente de Licitaçúo, no horário de 07:00h
12:00h ou podará ser solinhedo através do e-m*il cplcedtooulloclç.ccm. Após e publicaç8o
corrfrmrdede com o ArL 109 'Y da Lia Federal n ° 6066/93. ficim os demais tcllarrtna

Estedõ do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Extrato de Julgamento - Edital ci.
Credenolamento 2021.08.03.1,AComlsnbo de Credenciamnento nomeada através da Portada
fi1225/z021, torna público o Resultado Final do Creúencramentoil-P 2021 .08,03.1.Auialiaadaa
documernt5ç4o apresentadas pelos Institutos, foi considerado Credenciado o Instituto SiefSoiuoçltoa Teorolõploas e Formeçaoe MAo Credendadoo Instituto Pró Hentoce, pelos motivos
regIstrados no Relatório Final, datado de 2010812021, acostado aos atlaS e a dlsposiç2o dos
interessados. O relIb2do com todo o procedimento será encaminhado á Chefie de (3abinle do
Prefsito, pera eleborsç5o do Decreto Municipal de quatifiraçéo como Organlzaçtio SocIaL José
1 ul, Rochedo Mota -Presidente de Comlzsáo da Credenclentertto.
uleç*o - Pr.g0o Eletrônico N 1 20211008-PE. A Pregoeira do CPSMQ torna público, p
rhsdmento de todos os interessados que o Processo Ucltetômlo N°20211008-PE, ct4o oh)
ontrstaç8ode enupreta especIalizada para preataçito d serviços cli engenharia dlnlcsc
nuternçSo preventiva, cai-retive eassisttndatécnica, sendo que 70% (setenta por sento)o
tortura do serviços e 30% (trinta pra - na-rito) com rspcmiçúo de peças e aaoashorios, 1
ilpamentos médicos - hoapitatares da Policlinica Or. Francisco Carlos Cavalcante Roqu
1 equipamentos odontológicos do Castro de Especialidades Odontológicas — CEO
brermsbim Or, José Feudo Filho, do respcneabilidde do Consta-cio Público de Saúde
rorregllio de Quixadá - CPSMQ. resolve Anular por determinação da Autoridade Super
form, do alt 49 da Lei Federal N° 8.868/93, atter5da e consolidada, Maiores intersoraçi
tarSo ser obtidas eIras/se do sitio atetrónico desta Comissão LiQtaç80.cpsmqgmelI.ra

raças- 'TOrn*de da Preços N°2021.07,09.01. A CCL da Prefeitura Municipal de 1
munlcn aos lntereaaedoa que fará realizar pesalio de abortara de envelopes ralit
aposteS de pregos da ,)c)Iaçúo, tprpeda de. Preços N° 2021.07.09.01, cujo ob(
øs*steçIo de pessoa js/ilca pera prestar derttçoa de Asseasonle Técnica emelabot
spoedaa e projetos de captaçtio de rooureoa, aconrpunhadàa de c0ca8etIo e pro
chilndoo encanitnhamento com acompanhamento das prestações de conte doe
fendes "km Estadual o Federal, junto Ia diversas Secretariasda Prefeitura Mua
suçube-CE, Ia I5lro0intndo dia 2ôde a~ de2021, nasais da licitação, na Pise

lo do Ceará -Prefeitura Municipal de Viçosa doCeani -Avtao de Ucttsçáo. AComissi
itaçio comunica aos lrrtaçess$clGa que no próximo dia 090. setantbro de 2021,da 02:00
1 obrkdo IlcilOçOr na modalidade Tomada de Preços n ° 03/2021-SEINFRA, cujo objnlo é
lluç0o da ezocuç2o da dronegsmauperfclai de estrada vicinal que ilgu o Sitio Cúmna no Bit
a -Via Jagusmibe i, De Santo Amaro. O edita] estará A ctiaposlçao dos lnt,rese.edos nas dli
após esta publicaçio soe alias: llbtecoea.tc..ce.gov.br/, vlcoss.ce.gov.brflicilacovo e
odeOSSOfl isa 12:Ooheda5 14,00m ás 17:00ha. na Rua José Siqueira, n°396. Centro. Vlooi

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
n'ia público querequereu da Supermntendlncla Eltadualdo MetoAmbiente -SEMACE,
Licença Arr4i ental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente a 'Pevlmantaçtio
fáltica na estrada que liga e sede ao Pontal da Santa Criuz rio MunicípIo de Centena do
brlri - Ceará (Zona Urbana). Foi determinado q cumprimento das exigências contidas

tr de Mirscsnsó-Ce - torna 0~ para cor*recls'ierrtods Interessados, guie o Pme5
nico N°1406512021, cujo objeteI o Registre de Preços tende conto objeta a aqulalçio
iate de consumo, material para dimibuiçés gratuita e equipamentos, destinados do asco
Ipale, para atender o protocolo de retomada das alivldadeu pedegóglcaa presenciais o
do Programa Saúde no Escola do município, de Interessa de Secretarie da Saúde/Fur
IpsI de Saóde/Admlnlstraç8o Central do Municipio de Msracenag/CE, tudo conter
Ittcaçôea ccrrtldao no liarmo de Rsterdrrcia constante dos Arreaoe de Ecitel, fica suaper
DIE, considerando a necessidade de esclarecimentos, com posterior publmcaçdo da nc

e/ou Serviços de Engonhada. Empreitada por Preço Global 1.0(0'. Objete cai'i*uçSo de quadra
pclteaperlvo sem coberta. lorEtémado R$210.504,225 Data sLocalda $eaaodeAiteaisira
10/09/2021 da 09; U01% Seis da CM á Rue Com
~r~
Caelita
Gulmsiee N' 02 Centro. Je8-CE edEal,
anexos e outras inlbrniaçBea podeis ser obtidoa no neemo andareço da assoAs de abatera ou
atrovéedofone:88 3875-1182,nohoirtodeBü0lo fita l3;OOh, deaegundaaeexta.I,tra,OU, ainda.
sIrsntsd.aaicfteçao por .mef:flcltac.ojedce.gov.bc Jatt,'23 de agosto de 2021. FrancIsco
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso d• Ucitaçie - Pregie
Eletrônico N° 2021.08.03.1 - SRP. Julgamento: Menor Preço por Loto. SilepSe da meSter
proposto pata o Registro de Preços visando frituras o evsntuals contrslaç0eà do pessoa
jurídica, admitindo O formato de Cooperetira, para atender as necessidades oomplementweo
de senvlçotécnico especializado emaeúde)unto A Rede Municipaldo Sendo de Hodonte (CE),
conforme especitica~ contidas no Termo de Reteráricia. O prazo de cadaatr'amento das
lJartso s'ropoetae acre alt, as iJSflOUmrn do dia 08 de setembro de 2021, com abertura pera
análise das propostas és 08h3Ommn e Soando de Disputa de Lances ás 10h00oyfn, O odIaI

itado do Ceerl - Prefeitura Municipal dé+fldrot8ndiu -Aviso da Chamensento Pethil
nicada AdminIstratIvO: Secretaria Munippal da Administração e Finanças. Pracar
mlglnério Edital de Chamamento Pi2bIlco$ 9 PMH•160821-CHPO1. Objeto: Chamam
toilco para o concurso de projetos apresefifados porOrganizações de natureza privado a
me lucrativos, parae*ecuçtiode programa dpformaçtiecontirruada coma cor'iceads de bati
t auxilies aos cldactAca nas áreas de educação, saúde, aeeleténcia soei
npreendedorlsmo, agricultura, ganido da Rede Pública Municipal, conforme o plano
abaltno que melhores adequar ao objeto aser pactuado. Local de Acesso ao Edital: Sede
*feitura Municipal - Ptoenlda Luta Carnais Sobrinho, n°. 640, Centro, CEP: 62210.0
tdrol8ndla-CE: httpa://www.hldrotandle.ce.gov ;brílicltacao'.ph
ipa./Acitacooa.tce.ce.gov.br . Funcionamento do Õr9So: Segunda á SeNIs de 07h30m
il'tOOm. Co(as) tnterossado,(aa) podarri o efetuara lnsalçlio até adia 24 de setembro de 2(
Horlrtotr 07:3089 e 13OOha. Luis Gonzaga Soares limbo - Ordanedor de Desposas
sra'alarte Municipal deMmlnlatraçao e Finanças do Município de Htdroi8ndlaCE.
Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Fortim. Pelo presente r4ao cem o.

ido do Ceará - PrefeitUra Municipal de B*e Viagem - Extrelodo ProcuoAdmtnla
2021,00.19.001 de Adendo it Ata de I.gtatro do Preços (Carona Externa) O bi,

a aos Interessados que estará obntndo lldtaç0o na modalidade Predito Eiotrfrn(so N
-SEINFRA. cujo objeto é e aqulutçtio de material a equipamentos pare rádio móvel, e
lo do repetidor exclusiva pare ME/EPP, o ,isl.ma rOceberd o eadsslrameroto das
a até dia 08 de sotemnbrode 2021, Ia 09:024, abertura e uiesslficeçSo das propostas será
llr, dispute de iaooee será a partir das 11:00h (horários de BrasilIa). O edital estará á
20 dou Interessados nos dias úteis após esta pubttcaçBo nos altas: w.bbmnotcomis
g.tce.ce.gov.br, vtcos*.ca.90v.br#1 lcltacoea e no lsor*lo de 0&00h As 12:00h edas 14:00b
isa, na Rua José Slcuaire, 396. Centro. Vicosa do Cear*dCe. em 23 da Slrósto da 2025.

ipnto a

L! n 10.620/02, Decreto Federal n 10,024/2010 °8.606/930
en
suas alterações, ,,oeirs

Oficiei de Prefeitura de Fortim-CE, comunica aos interqssados que realizará Prsg&oíetm8nico

poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.compra,n.l.gov,br,
www.horlzonle.ce.gov.br e wwwlóe.oa.go'ebr a partir cia data desta pubflceçao. lnformaç8ee:
Na sede da Comiau6o Permanente de Ptgio, na As. Presidente Castelo Branco, o° 5180,
Centro, HorlzonteJCE os pelo fase (85)3336.1434. Horizonte/CE, 20 de agosto de 2021.
do Ceará - PrefeItura Municipal de Ararendá - Aviso de Adiamento de Licitação.
da seria dia 24 rIs agosto de 2021 da09tr00mirr passando agora para adula 30 de agosto
às ODhOOntirr, Pneg8o Presencial II' 06.02/2021-PP. Objeto: aquisição de veiculo
tipo Pickup 4X4 raton, dupla abona dIesei 2021/ 2021 eqsipsue com cesto aéreo
r de alcatroa máximo de trabalho vertical de 10 (dez) metres, capacidade de até
esta;glro infinito e trabalho em linhas energizadesde ata48rv parsienaAo de trabalha de
N eu C, kmforraaçõea ira Rua Henriqiat Soaras, 477, Centro, no horário de 08:00 és 12.00

202 1.08.15.01. Aprofeuture Municipal de lrauçube, torna púbOca que se encontra á dlepoal

sirrleressotos o Edital de Pregao Elelrdnico N°2021.08.16.0t,Oue lemcorrto objeto o Pagis
preços, consignado em Ate, pelo prazo de 12 (dcoe)nneeoe, para Mure spventual equlatçéo

lmnrnnln, caiçadrv, bolsas de lona, bailes, ctropésn, bonés, cintos, idrmroncs, acessórios

