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Municipal 0* NOVO UrIsnte.A C0mi5550 tio Llcltnç0O toma pODilcol
bro 0*2021. és 0900 boreL estará abrindo Ilcireçao na rnoostitiael
ade de Preços W 00.024/2021, cujo objeto õa corrtrataç8o dos serviços de ~9940 dali
as e procedimentos no Setor de compres para atender ao noceosidadee das disemani
-darias do Mtmlclplo de Novo Oriente, O edital compisio podeci cor adquirido na sala dei
tios, nos dias Oteli epóe esta pubilcaçfio, no "rio de stendvento ao público das 0800 àsi
O horas, NoveO nt&C8,209/2O21. P.uloSêrgloAndrad. Bonfim-Prsaldents dsCPLl

litro.

soa Intereasados, que no dia 05 de Outubro de 2021, da 14hs, realtaarà Sdtsçlo,
latoada Pre$o Eletrônico N' 2021.08.09.02 - PSRP, critério daJulganherlo menor pteço
com fins de Registro de Preço para futuras e Ivantusis aquisições de Insumos, mudas
,tas com e servi serviço do piando, destinados a erbortzeçóø e paisagismo para revitaliza
áreas verdes do Município de Pacajua de intøresse da Secretaria da MeloAmbisol,, cantor
ecilicaçties do edital e ensaco, disponlail na Sede da Coniasfio, localizada na Rue Guerart
Altos, Centro, no sito do Tribunal de Contes tio Estado do Coará-TCE. através do Portal
a~ doa Murdclploa: hSØ/munldpioa.tca.o..gov.briPicllasees, no ali do Mumiclpio
sjusr hdpa'Jw.pSCajue.cS.gobrl. Maiores informações pata fone: (085) 3348-1077,

me público, aos Interessados, que no dl. 04d. Outubrode2021, és 9hs, r.allzer* lotação,
modalidade Pregao Eletrônico N° 2021.08,10.01 - PERP, critério de julgamento menor
aço por lote, ocmllnsdeReglstrode Praga* visando futura e eventual aquisição de niaterisiu
equipamentos para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito e
ansportesde P5C*IrCE, conforme especltcaç8es do edital a anexos, disponível na Seda
Comissão, locelixeda na Rua Guarany. n° 800.fr4toa, Centro, no alta do Tribunal de Contas
Estado do Ceará-TCE, através do Portal de 1.IcltaçÕa, doa Municípios:
tp:llmunlclploa.tos.ce.gov.brlllclteccea. no alt. do Murilciplo cia Pacajus:
çõllwww.p.calus.cs.gcv.br/. Maiores informações polo fone' (055)1345-107 7, no bar*,"tecia de Ceeri Prefeitura Munkdpai ci. Lavras da Mangab*a -Aviso de LIaitaçãi
inloplo de lavras da Mangabelra/CE tome PI2bIICO que rsadtÉ, etrs da Bolsa
itaçties doBrasli (BLL), certame licitatõno na módaltdsde Pregão n' 202109.21.1, do
WOnlco, cujo objeto É a aquisição da materiais de lirnpesa, desf nados ao alenditrasito
ieOsldadøs de diversas Secretarlasdo Municiplo de Lavras da Mangabetra/CE. Abertura
outubro de 2021,a partir das OfihSOm. Inicio de acolhimento das propostas: 23 da esterr
2021, às 0083Cm. Maiores informa~e acesso 00 edital nos siltos eletrtinu
lacoea.tce.ce.gov.br abu bllcomprsa,com, lavras da Mangab*iraICE, 21 de aetembrc

to e/ou Serviços de Eligeninaris. Empreitada por preço global lote'. Objeto: Construção de
dra Poliespottea Seta Coberta. Valor Estimado: RS 260O4,225. Data e Local da Sessão
bertura: 08/10/2021 és 09:001%. Sala deCPt. à Rua CormelltaGuimar5e6 N' 02, Centro. JatIEdital, anexos e outras informsções podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de
turacu através do Fone: 68 3575-1102, rio horário do 8:00h às 12:00h, de segunda a sextaOu, alada, atrevésdeaoltoitãçfio por e-moil: llcltacaoljotice.govbr. Jati, 21 da setembro

n°2021.08.03.1.0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jardirn/CE, torna pública, que fori
nckuido o julgamento final do Pregão Sietrõnlco n° 202l.08.03.1, sendo o seguinte: M. 1. M
u,nçt sua visa e, o â empresa l'rsrnrnsco u L05510 NOtI
veacetiorajuntosolote 3,Aa empossa aosagrsram vencedoras por terem apreaerttadopropostar
estando os preços conipativeis com o orçamento constante no Termo de Reterêncie, sendo ar
mesmas declaradas hablttadau por cvanpriniento integral ás exigdnciss do Editai Convocatório
Maiores Informações os sede da Comissão de Licitação, alto na Rua Leonel Alencar, o' 347
Centro, Jardim/CE, polo telefone (88) 3555.1772. no horkio da 08:00 bu 12:00 horas ou sindi
elravá* de platafonna eletrônica w.bltocrnpeu.00m.br . JerdIrelCE, 16 de setembro ri. 2021
Alberto Pinheiro Tomes Nato-_PreQoelro Oficial do Munlelplo.
Eletrõnlco n°2021.08.02.1.0 Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de JardtrrriCE, id
público, que fora coricluldo o julgamento final do Pregão Eletrônico n°2021.08.02,1, sendo
seguinte: E R Industria e Comercio EIROL1 vencedora junto ao lote 1. A empresa se sagrt
vencedora por ter apresentado proposta estando os preços cmpatlr'eis com o orçomen
constante no Temia de Refarfincla, coado o mesma declarada habilitada por cutnpdmeri
integral 8s exigôncias do Edital Convocatório. Maiores lrtforrnaçõa na sede da Conilsarão
Uciiaçoo, alto na Rua Leonel Alencar. n°347, Centro, JardimiCE, pelo lelefone (88)3555-177
no horário de 08:00 ás 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônli
www.bllsomprae.com.br. JardlmFCit, l8deastavnbrod.2021,Alberto PkvheIroTDste
Pr..,f5ftrÍ.doU.,.Jbfr,M

WWW.OPOVO.COM.BR
FORTALEZA - CEARÁ m
isa para conflaclmenlo doa tntarsased
(itorerio da Braalia), doarás do andara
rI' 025/2021.02. cujo objeto é e aqui
das da Secretaria da Juventude. do E
e na Integra na sede do CPI., sito É Rota
ço eletrônico: Ucltaccrs.tce.c..gonbe l

e noprdrdniodia OSd. outubro de2o2l, às
www.bltorg.br, sesará reafndo e Roglio
to de material esportivo para atender as
Is dó Murdolpia de Urtrburetama. O edital,
raecøutløoJosé Roeligues, 1131 . Caniro e
buratamaE, 21 0ia eetembro de 2021.

igoelra Municipal comunici soe Interessados que estará abrindo Ociteção na modalidade
ição Eletrônico n°02/2021-SEAGRI, cujo objeto É a aquisição de peças pares máquina
'Matrt, o elatema receberá o cadastramenlo das propoelaa até adia 06 de outubro de 2021,
OarôOh, a abertura e classificação das propostas terá á. 0&110h. a disputa de lances Será a
urdas 09:00h (horário, da Brasilia). O edital astar8 á disposição doe Interessados nos dias
ia açOc esta publi8o nos silos: wtew.bbmnet.com ,br, www.liclta000a.tce.ce,gov.br/,
oea.ce.gobrticllacao.ptip, a ntt horário de 08:0Cm Ia 12:005 e das 14:00h és 17:00hs, na
Eefedo do Ceará- Prefeitura Municipal de Tlenguá . $.cretanla de Educação - Tovaido de
Preços W 8212021-$EMED - Resultado de Julgam.nto de Prcpostes da Praças. A Corrrlssic
Pemrinente de Ltspao comunica o resultado de julgamento de propostas da preços referente á
Tomada de Preços o' 02d2021-SEMED - contratação dos serviço. de reforma dc C.E,8. Mamata
MsnsTeroeho Bento Guasgije, Proposta Venceøors,Asnazones Conslnuçõas LTDA, R$ 198.034,48;
e21 : Rastos Construções BIRELI, R$ 212.004,75. Fica aberto o~ raousal. prevista no en,109,
inciso 1, alises b da Lei dê Licitações. MetOres informações na sala da Cr~ de Ucteglies,
loosicacta neAn. Molada Moita n°705- BalnoNenêPt9cldo.'flanguâ., 21 de Istembrode 2021.

T8fl015 Pública N5 0l/2021-SEMATIJR. A Pretetwre Municipal 00 Tiangua, torna
para conhecimento dos Interessados, e Suspensão 'SINE DIE ° da sessão pública
•ao Edital de Coricorrõncia Pública .N' 01I2021.SEMATUR - Contratação de
a para execução dos serviços de consegreção e manutenção de vias e logradouros
r. coleta, transporte e dasllrtação final dõ raslduos sólidos na sede e nos distritos do
áode 'flangui-CE. que Iria aer realizada r ilô
da setembro de 2021, és 08h30n,ln,
penso "SINE OlE', em virtude de dadaãc(admlnletrativa para avaliação minuciosa no
seus anexos. Maiores lnformeçõesnohorár$o da eitpedierda os sala da Comissão de
o. TlanguáICE, SI 0e setembro de 2021. nego PerelrsAndracl. e Vasconcelos -

Tejuçuoca. toma público e Extrato Resumido do Contrato rr 9 2021,07.02.01-001. cujo objeto és
contrataçeo de empresa eapeciallaada em serviços de errgenhafis para continuação e
tinefizeção da obra no Balneário Público do Munleipio de TIjUÇUOCA/CE, conforme descrIção a
seguir. Contratante: PrefeItura Municipal da Tejuçuocs - Secretaria de Juventude, Culturas
Desporto, Coniralada: MS Obras. Servlçoa. Data de assinatura do contrato: lOdo Setentroda
2021. Validada do Contrato: 180 dias, contados a psfr da ordem de serviço, Valor ibtam R$
375.248,39 (trezerttoa e setenta e cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e nove
centavos). Assina pala contratante: José Erlvsldo Lucas da Oitos. Assina pela contratada:

Tenuadade Preço n°2021.07.02.01 -TP -SEJUv Objeto: contrataç8od
aro serviços de engenharia pare conti,uanf o e tlnallzaçâo de obre no
edital. MS Obras e Serr,4rmx iltdP.i n• ai ltd lltMt(lrri.li
'' ..n'h'-',
global, R$ 37248,39(Trezentos e setenta e cinco Ml duzentos equo(onta e seis recta altista
nove centavos), Confoime mapa comparativo anexado aos autos i'lornologo a Licitação na for
da Lei N°. 8.88693 - JoSo loiseiro dos Santos Neto - Secretaria de Juventude, Cultura
Desporto. TojuçuocalCE, 13 de Setembro da 2021-José Erivaldo Lacas da SIlva-Secretár
Estado do Ceará - MunicIple da Sao Gonçalo do Arnaranta - Aviso de Ucitsç5o - Pregl
Eletrõnlco N°. 0602021 - SRP. O Pregoeiro dó Murnclpiv de São Gonçalo Co AniarntatCE tom
púbico para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico N°. 060.2021 - tIA
C4 objeto é a selaçtto de melhor proposta para registro de praças esairdo tutoras e eventuz
aquisições de firdameetos e crachás para atender as necessidades da Secretaria Regional
Pecárn do Municipio São Gonçalo do Amaranle/CE. (exclusivos para ME/EPP). Inicio
acolhimento das propostas de preços: 23109)2021 às 17h30ndn. Data de abertura das propostas
preços: 05/1012021 ás 09h30min. Para efebo desta lidação deverá ser levado em canuidsrsçõo
horário oficial de Eresilis. O edital a seus anexos revtonttsm-srn dispoilveis nos seguistes cita
diotrdnicos aww,bbrrsret,com,bç wwwtce.ea.gov .bc asw.saogoncaiodoarnsrents.ee.gov.br . SI
GonçalodoAmaranta/CE alda Setembroda 2021..isrdanyo de Pauta
BetadodoC..rá,-PrefeituraMunicipaldeTralri'Avise de Lioltaçio.APrefe
p
de il-sIfi por alraves dl Secrelaria de Saúde por intermédio da(a) Pregoeiro(a),
. ub
'llt
PS
que fará realizar Ocitagao na modalidade Pregão EletrônIco N' 2021 .05.30.OIPE. tipo rnavn
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PerrnanentedeUcltaç5o, tomo trúbllcoquáBoa dias 2?dusatenrbrode2o2l,àatOOfl,ru
~Idade do Processo Ucitatário n'300&05/2021,cujoobjatoé sccnlralaçrlode.mpra
prestação de serviços de engenharia elétrica para gesdio do pesqlaede iluminação púb
Município de AoarspelCE, conforma especIficações do projeto básico era anexo ao
efetuando o credenclsmcnto doa representadas dai an'qreeao que apresentaram os ens
Ina sessão realizada no 015 17 de setembro de 2021 AcarapetCE, 21 da setembro de

Tomuada,d. Preços N°00112021 TP. Objeto: ]~do tipo Técnica e Preço pera contmt.çfi
amntços da aaaeSsrl . conaedloris tàodea administrativa, na condução da rotinas nos serviço
crnfrolo intrano,sun a CÉruara M,asjdpal do Senador Porrrpeu - CE.A Prsetdsvmtada CPL caros
os inlereaasdos a 510 de julgamento de Fase as hlacataçao. Foram inabitados: YzaIlon M. Loç
J/a Locação de Equipamentos LIDA- EPR Hdoãiado Manoal Leite da Silva, AAts de julgam
odari ser soteltada no endereço elsitônlan: idiaoanador170ço,ad,corn, Desse modo
stabdeo prexo doei. 109,1. 'i°da Letn°8.616Ç3-taa.dereoasss. SanadorPompeu/Cl

bltltação -Tomada ri. Preços N°002/2021 IR Objetar Licitação do tipo Técnica õ Preço parei
ttmç50 de serviços de organização do arquivo a de processo de conversão de docuirsenici
coa em formato digital em COR, tais como: processos corádoeis, ldtelórtos, palrlmoníaisa
nela atou administrativos a legislativos de inlereae da Câmara Municipal de Senador Pomp.u.
A Presidente da CPL comunica aos itrieroasadoa o ato de julgamento cia t'sa. de NobilItal
am habdilaaos: Arte Locação de Equipamentos LIDA - EPPe SolA Mar Traneportej Locação de
is Móveis e Gráfica EIRELi - ME, A Ata de julgamento podará ser soilcilada no anderep
lrønico:licilatraoeensdorl Tigrnali,com. Dease modo fica estabelecido o prazo doart. 109,1,.
Lei o' 8,666/93 - fase de recursos, Senador Ponipeu/CE, 21 da setembro da 2021. Carta

rato das Atua de Registro de Preços n°e 2021.09.20.05ICPSMJN
L0L20.O6/CFSMJN. Orgão Gsrervdsdort ConsOrcio Público de Saúde de Mlcrameglao 1
leito do Norte/CE. Ernpreaaa Delerlome do Registro de Preços: Premiar ComÉrcio
'Iças de Atimstlloa ElRELt, vencedora dc. Lotas 01, 02i 03,04,05,06 e 10, com valor te
1$ 118,107,37; Profim DistrIbuIdora EIRELI .ME, vencedora doa Lotes 07, 08.09, co
total de AS 204.578,85; Prazo: 12 (dose) meses a partir da date de assinatura da ata
tIro de preço. Processo de licitação na modalIdade Pregão Elstrôrriço para Registro
osn°08/2021.CPSMJN. Objeto: Reçisurods Praçoapara futurate eventuais squisiçúao i
irias de expediente destinados s manutenção dia aãrndadas de Pcllchlnics João Parei
Santos e do Centro de Especialidades 000ntclógicas rico Van Doa Bruto Matos
lIA, através do Consórcio Público de Saúde da Mrcrdr5giáo de Juazeiro do Norte/C
altiríco; Raprasentante do órgão Garenclador: Consórcio Público de Saúde
orregiro de Juasalro do Nort/CE - Francisco Samual da Silve. Repreaentanles di
rasas Detentoras do Registro de Preços: ,Ioslrselde Moreia de Silve, Devi Farnerrdi
e., Datad.asalnaturs:20 deestentbrode2O2l.
uniclpio de Cadro-CE. torna pdbflco o .xtrsto do Primeiro Aditivo ao Contrato
,011)2021.02dscosren*e do PregãoEletrõndoN°0212.0112020-03 e daAta de Rsgistrc
os N° 2312.0112020-OS. UnldadsAdrnlnistrellver Secrstarlade Saúde, Objeto: aquislçãt
,uativsls pena etendar as neresaidadax da Secretarie de Saúde do Mualciplo de Cedi
3s Revisão Contratual: O presente Istmo ad/fio leva os seus valores unitários ravisadc
vcidos, passando ter os seguintes naktrea tem 1 (Gssotna comum) de AS 4,87 (nu
3 (Casei 88-10) da RI 4,00 (quabo real.) pera R$ 5,09 (cinco reais e nova centavo
Os nevai valeras paduados através da re'vaSo çonteatual4rera rsalubeleoøro Pmlnclpic
iodo Financeiro do Contrato, passem a tsgorsra partir da datada assinatura deste eh
atual. VigÉncia do Contrato: 31 do dezembro de 2021. Contratada: Cedro Diosel LII
endereço na Rua Dr. Guedee Martins, N°520, Bairro Centro, em Cedro, f wdo do Cai
lia no CNPJ sob o o' 03.445.908)0001.05, neste ao representada por seu adoto o
'o Diniz Cortei inscrito no CPF a' 004.664.773-25. Assina pala Contratante: ArdO
ia Tecisne Marques Lima, Cedro-CO, 20 de setiembrode 2021. Antonio Norma Tecli
-
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Internacional N° 2021.09.20.03-SEINFRA - Tipo: Técnica e Preço. Sessão de recebimento
doa envelopes: 09 do novembrode 2021 ,ãs0th09min, no Depsrtamentode Get8od, Licitação,
localizado naAv, Coronel Correia. n°1070- Parque Soladade - Caucais/CE. Objeto: contratação
de empresa para a execução dos sersiçcetócnicco especializados , Correspondentes A etapa 02capactaçOs e assessoria láctica para os microempreendedcres eAPLS do oubeonlponante fortalecimento à empreendedores, no árrrblio do Programa de tnfraestrutura integrada, tudo da
acordo core as especificações contidas no editais asteaoe. Cópia do Edtal: Endereço acima, nos
file ateia das 081h00min ás I2h00nrin. e das 14h00mln ás lôttOOmln, ou pelo gIla
5peãIcit&oes,lce.oe.çov,br/. Mais informações: cplpgm.csucaia,ce.gov.br. CiucelalCE, 21

