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FORTALEZA - CEARÁ 23 DE SETEMBRO DE 2021

-Tomada de Preços N. 202t08.03.OtA ML
aos Interessados que raid realizar aae. da
is de orecca de Ilcitsc5oTomeda de Preces W. 202

O Municiplo de

làud-Os.
na Salada

idade Preços n2021.07.16tACPLda Pr~Mvnioipelde lpsumldml0Etøma pdbllo
conhedmeOto dos interessados, o Indsfadmsnlo dos recursos tepo*a pelas empresi
Engenharia EnWreendlmentoe. SaMCOSEIREU, Jose Unta Pilho EIREIJ. Riste Servidos
inietralivo EIRELI, Ilcerido mantida o julgamento Inicial proferido pela CPI. Matou
eaçdeana sede da CPL sitO ria RUS Cal. GuetavoLima, 230, Centro, no horáflodaa 8h ás 12

iteçáo da PreMltwa Municipal de Independência, considerando a necessidade áS molft
Vai noodoReaosadodeJrdgarnenisdo Re ôAdenlrddsadvo, m~$ publico
1bmdaOe Preços NIN-TPO05/21, cujo doje1oéa Exectigillo
rrictpal DeputadoAlceu 'dIeirs Coutir#o, na sede do Municipio de Indep~~ pubiles
dia V109,'2021. v.mCOrnunar, através do pr,$ntaAvtso d* Reirmitili quedol proc.dd
sint. alteraçácc Onde Ww briade de Preços W IN-W005121, cujo objeto á a Execução
vlgos de reforma do Paço Municipal Deputada Alceu lt*$ Cøudnho. na SSds do Município
.nd8riclatCE. ide-ser Tomada cIa Preço Na SE-7P001121 cujo objeto O a Execuçio
vço* de reforma da S.urstaiia de Educeçdo Na Sede do Muflicipio de lndepsrtdnd&(
te ti fnt r5øcido o aviso, corYcrrrre aCima a raitfteedes a, demais intoni~s n

ç8o, toma público o resultado do julgamento das pnspoetas apresentada pOisti icitanti
lalpantes da Tomada de Preços Na SS-1P00I/21, cujo objeto é a contrstaçe de em"
a eneo.içêo dos seMçoe de ldantlflcaçáo visual coro equipamentos pare a AcudersOs
de Locatzada no Distrito de lapi, Zona Rural do Municipia de Independénda/CO, com
unte: após a análise das propostas de preços a julgamento, uma vez cumpridas
8ndas formais, declara vencedora do presente certame e licItaste: WU Conalnjçoaa
Aços EIRELI, CPNJ ir 10.932.123/9001-14, no valor global de R$ 30.370,43 (trinta uni
antes e setenta reais e quarenta e três centavoa). Pica aberto o prazo recursal previsto
109, Inciso 1, atinas b, da lei ri' 8666/93 e sues alterações. Maiores lnfonnOçõea P5
isne (88) 3875.1914, ou pelo endêreço eletrônico (ltecaclndepender.oe.gabt

202149.22.1.A Presidente da Comissão Permanente de UcltaçSo - CPI., torna público,
1 realIzado Certame LldtatMo na modalidade Tomada de Preços, tombada sob
21.09.22.1. cujo objetoêcoslttataçaode serviços de engenharia para execuç8o doo obras
mias emøaç9oda pridia pdallco para impianiaç2o da batalhões de POød* Militar (RUe
Aç6ea Intensivas a Oarustvas- RAIO. Policiamento , Ostensivo Geral - P00) no Munici
JardimICE, conforme sapeelllceçies constantes; no Edital Corwocalórto. Custo e horário
uIlUrE Dia 14 da ou8Jbto de 2021, ê$OSttOQmln. Em stituctedo e$ta4o de calamidade pCjbl
unte de pandamla de Covtd-19, o recebimento será falto de forma organizada, ser
.ini,... wiLi....,uu JjJuaMaIaIl a,Insmua.ua pur vuspala Viviu., a euiuietra, .aJa,U 10tUm
lar aglomeração, Msiores Informações e entrega de editais, na sala da Comlst
rmanente de Lldte$o, sito na Pua Leonel Alencar, n 4 347 Centro, Jardim/CE, no horário
00 ás 12:00 horas. Informações poderão &erobtidias ainda pelo telefono (811)3565-1772
ivés do endereço eletrônico: www.tco.ce,gcv.br. JardimICE, 22 de setembro de 20

UcltaÇào. A Aotdad. Superior da Secretaria Municipal de Assistência. Trabalhc
isenvolvimento Social, torna publica, para conhecimento doa interessados a Intenção
vogsrintegr-almente e Pregão Eletrõrrico n' objeto é a aqulslç3o
Iculo utilitário, zero krn, para atender as necessidades da Secretaria de Assist8rrcia, Traba
Desenvolvimento Social do Município de Hldrolõndia-CE, com base rio art. 49, da Lei
568/93, As raz5as encontram-se expostasa disponíveis nos autos do processo liciLatórlo e
tetal doTCEJCE. Desta torrrra em cumprimento es dlsposlç6es do parágrafo 3' do Artigo 4
riso 1, alínea c' do Artigo 109 da Lei n 8,666193, e do inciso V do Artigo 5' de Constltulç
derai, lida assegurado oclirelto ao conlrctLtórlo e a ampla defesa nrsn prazo de 05 (clno)d
&a, Austeridade Superior Vandertan Matos da Crus . Ordenador de Despesst

inca torna público que a pá* dim 0800h do dia 23 de setembro da 2021 estará dleponlvel o
dadearrierito das F'ropouutss de Preços referentes ao Prag8o Eletrêolao Na 001V2021 -PE, cujo
ato versa sobre Registro de Preço, paira êitum e eventual CanO*l*çio de serviços de
nutenç3oa repisou doe rrrorcresebomb,saubmeraas (~àedcm elt1tealcss) responsáveis
a dalulbtilçso de água, de responsabIlIdade da ServIço Autónomo da Água. Esgoto -SME do
nicipia de Pedra Branca. Date tia eberture das propostas: 05 de outubro de 2021 daus 08:00 ás
00v. Data da diapur5 de preços: 05 de outubro de 2021 ás 0900h (horário da Braaitla-DF). O
tal poderei seradqublds moa dias úlelanohOrártodasO600hais 1200hadas 14:00h às 11:00h,
R. Portunato SIlva, 584, CerilroAdtdnletmtivo Casado Merrdea, Centro, Pede BrencelCE, ou,
de, através doa altec httpslllblLor9.bels (tocab do reattzaçêo do Pregão),

supeçipm a rurwuru. - wu5o eu LiCeuu

- IOflIU*U OU

e P1' 2O21,OS.2L1. A PresldOnts ris Comissão Permanente de Ucltaçao - CPL, toma
i. que será realizado Certame LIdtatd.rlo na modalidade Tomada da Preços, tombada sob
109,22.1, C*40 objete, ê a contrstsçáo dos serviços de engenharia pare execução das
de smpllsçêc de Escolas Municipais em diversas localidades do Munislpto de
se/DE, conforme e5pccitcoç5on conatonteo no Etal Corlvonotódo, Dota o liordrto da
ia: CIa 11 deeuttubsusde 2021, Ia OStrOOmIri. Em virtude doseladode calamidade pública
da paridamle de Covld-19, o recebimento será feito de fOrme organizada, sendo
da i.ntreda de apenas um reprsaentantepervezpsra efetuara entrega, como fotuitodo
Iglomaraçáo. Os Interessados poderio lera obteir o texto hitegrel do editei e ode4 as
içõas sabre a Ucltaçáo através dos endereço, eletrønloos: povtelrnss.ce.gov.br e
ue.oe.pcv.bc Maiores Informações: (88) 3587-1254 (R-211). PiptelraslCE. 22 de

2021.09.20101-TP. O Presidastt. da CPI. de Prefeitura Munlelpil de Parecuru — Cede,
ctloo. para contieclmasdo doa Jntemauedoa, que no prõximo dia 0$ de oububrode 2021,.
se ho~ estai ratisando lid~ na modalidade Tomada de Preçil cuti11
lomento menor preço gictal, tombado sob o ri' 2021 .09.20.O1.TR com Stis a contuIteç
prose etaandoeexeauç6o doeserviços áo publicidade ern ~lado gtande&rouraçdo, 1
alei doEstados Diário ~Ida Unlltodõecorrdo com anecearuldadedas diversas Seom
MuslclplodePanec*au. canfomne projeto básico/termo de referênclesm anexo do editei,
xntr.4e na Integre ri* Sede de Con'ileaio, situada, e Rua Coronel Melreleru, ri , 07. Der
rstaavu/CE-C: 82.680.000. Maiores Informações seandamço citado, rio horário de

2021.88.30.1. A PregoeIra Oõdat da Prelielture MunlcIal de AsrueráICE, terno público
sonante do PreglIo Elerrõnico n'. 2021.08.30.1, do qual fora dectsrdur vencedora a seguir
presa: Jose RtiarmsrArai4o Souza varlcednrajurrlo ao Lota 01, perspresentoro melhor preço
zuta de Iences. A mesma fora declarada irabliltada por cumprimento Integral La exigências i
tal Consocatddo. lnbmaçóes: Selada Cosolasdo da Licitação ou polo teIefon(8$) 3535-181

1.821f2021PEP Objeto: RegIStro de Preçe pare aqulelçeoT de matial gridix
tese das Dlvérsaa Saoretarlasdo MunldptodeAqtdraz. TIpo de llctlaçêo: Menor Preço
A Prsgouro da Prefoitura Munlelpel de Aquicez toma público, para conhecimento
ri recebendo es propostas relerenlea a este pregOu, no endereço elalrôi
hsswbbmnet.com.bn O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico já menulom
quer informações podesio ser obtidas no horário de 08:00m is 1200h na seda

ifaitutadeAmontada torna público, pera conhecimento dos Interessados que no prótcbnod
Outubro de 2021, is M~ n. selará abrindo llduaçác se modalidade Pme920 Etetrõidco
gI*o de Preços s' 21.09.01=1.0$16RP, para o seguiste objete: Registro de Preços via
ou e eventuais eqrialçulode géneros almentidonie $uplomsrdaç5oialmenlarde lIdares.
erassSacretadaseAultxquiasdoMuntciplodeAmnon(adao qual encentrasena Integraria 1
CPI., no botaria de OSnOOrriln ia 12tr00mln e no alta do Tribunal de Cordas do Estado do

eoursoAdmlnlatraivo.AComlaaio Permanente de Licitação comunica ao, lnlareaaedoa que
empresa Ranhos Construções EIRELI, Interpôs recurso administrativo ao Julgamento doa
zcumcntc. de Hablltaçóo da Tomada da Preços n° 03/2021-SEINPRA, cujo objeto á a
ewetaçioda.xsciuçlo dedrenegannaup.rfcialdeóetradavtcin.lquelIgso SllloOlarI*aoSitio
estio - Via isguselbe 1. II o Santo Miara, Abre-se o prezo pare contrarrazões conforme
i$esmndnao itt. 109,1. e, § 3'd. Lein' 9,660/93, Corrtettdo do reraurso adlnrniatu'eêvo encontrenos cites: tcicacoe..Ioe.ce.gov .bnr, w.vlcose.o..gcv.br acao.pl'q, bem como no satorde

Pregoeiro Oficial, soma público que se encontre ádlaposlço doa lntereaaedoóoEdllu
10h6. dm Na PEIO/2021-OIV, lD8978, que iam comoobjeloa coIntmIsçIodos eeun
de Idtiiet e telefonia voz sobre o P (VOIP) para atender as dlvemea Secretaria
o de TIsrigui-CE, O Edital poderá ser obtido no alt, do Banco do Orde dasvés
.os eletrêrticos: htte:l/www.Iloltacoea.a.com.br . htlol:/hlaneua.e.nenIn
re.ce.gov.bCi. O uiaoebtmsuds das propostaa .trevIú do
ttniOmln do dia 07/12021.Abarturs das Propostas: 5
de Lances ia 0$a4Seán dl. 0171012021 Olorirte de
caros de edital deverto ter enviadas ao enderegr

- r,OnU%Wra muusiçipai ise raiseuru '-P.ViUU ao ^awrmnw OU L1UaSÇSO~ela Pública N'2021.06.24.3CP. Objeto: Concorrência Pública para Registro do
seu p.,esr.

i visando a aquisição de lerramentas, equipamentos de proroçlo lndMduals, dunas ii
produtos do gênero de Interesse da Secretaria de frifrae.trutura.Aconcorrêncld Põblici
na.ntses ,,rsrr,adn nem .v dia 77 d- Retnrhr' delírgl v504(lti verve earuá Mlisdn r,arst
de Outubro de 2021. àaO9la (nove harpa), pelas motivos drcunetándadoa rios iates dc
ao. Maiores Informações ria Sede da Cbmhiisáo, situada e Rua Coronel Meireles, n'07
— Parocuru/CE-C: 62.766-000., pato Fon (85) 3344.8802, no horário de 05:00tt84

Redultado de Tornada de Preços N 1 07.008(2021, realizada no dIa 08 de setembro de 2021,1
W horas, cujo objeto á eoonrralaçao de sebwiçoe de treinamento e oapacbaç8o visando trato
cifseíonais da área de es*icaçêo ao atandiçento da prtrmnelroa socorros da acordo com a 1
~ora eisnoemasneceseldada,da$acrefisjedeEducoç5e do Murriciplode Novo Oricnte/Cl
rido corno Vencedora a Empresa: 7 Asav4o d'aMe Cursos Trelriarnonlos, cem vator global
$ 30.000,00 (tenta irá reais). O Presidente da CPI-abuirli prazo para a lnterpoelç8o de recsun
mlurlalssttvo contra as decisdeu tornadas n}.a fase, oOunloane previsto no artigo 109, inciso

ressOes - Modalidade: Tomada de Preços Na TP401/2021-SEJ
iço de abras e serviços de engenharia para executar e relcqma/requ
Muntdpai Pedro Etn.rê, de reaporrsablildade da Secretaria do Esporter
lo do UcItaçOo coasunlos aos interessados a empresa .toêo EvengaiL
(Arcturo Construções) - CNPJ Na 03:071.025/00ti-8ó, Interpõs recursos

~co Na 004.2021, O Pregoeiro do Minlelpie de Sio Ocriçalo da Amaranto/CE, 1
vi.baai,eriiseú , neôu..iui.ú, .çç, rs', .rve,ruu,
isto dr aquleiçecu de EPI'a a serem utilizados nas Unidades ria Ensino da Rede P0
nicipai 0 nos traraporlei escolares do Musicipio visando o retomo das aulas presencia
rara e assegurar um ambiente seguro, frente a pandemie do covld-19, para ais
4eesomse demais profissionais envolvidos rio processo errsino-spmndicagem no Muni
São Gcnçaln do Amararile- CO. (ampla partiolpaçio costa reservada para MOIEPP). li
acolhimento dos propostas de preços: 23/09/2021 és 1 lh3Oniln. Data de abertura
gostas de preços: 29/0912021 8s 09h3/min (prazos reduzidos pela metade, cOinft
dId Pmovinóla N°1.041, de 3 da Maio delDgl ArI. 3'). Pare efeito desta Ilcltuçio dever
edo arar corsldersçio o hrárlo oficial da BrasIlia. O achai e seus anexos encontrar
pontuais rita s.gulntea sIdos etetrôricos:
w.bbmnet.combr: www.tes.co .go
w.5a090rrcltodoemarsnte,ce.gov .bc São Gonçalo de Amarante/CE, 22 de Setembr,

loa Nde3.2021 - 5RP. O Pregoeiro de Municipio de $80 Gonçalo ri MisrntelCE, icr
PM conhecimento doo Orroresnados a sherrurs do aeleçflo de melhor propoSta pa
de pregre visando futuras ooeonlualsaqulslç3es de riratallais, equtpeunantoeetallfcmnu
os paraatendln,entoda diversas práltas dea,portea como, artes marciais, babeL cicllarr
ri (projeto velejando para o futuro) aleedendo es demandas da Secretaria de Juventude
trdo Mruslclplo de $30 Gonçalo do árrarante/CE. (coto cotas da ampla partielpaçie
se peru ME,rEPP), toldo do ncsihlento rica propostas rIa preços: 23109/2021 1

