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Pregto Eletrônico, modo de disputa aberto e fechado, critério de julgamento menor preso
por lote, tombado sob o na 2021.10.19.01-SRP, com fins ao Registro de Prego visando a
futura e eventual aquisição de material permanente (ar condicionado, eletrodomésticos,
aparelho celular, tablet, notebook e afins) para atender as necessidades das diversas
Secretarias do Município de Solonópole-CE, o qual encontra-se na integra na Sede da
Comissão, situada a Rua Dr. Quelroz Lima, n9 330, Centro - Solonópole/CE - CEP: 63.620000. Maiores informações no endereço citado ou licitazolonopole@gmail.com ou fone (88)
3518.1387, no horário de 07h30min as 11h3Omin ou pelo site
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.
Solondpoie-CE, 5 de Novembro de 2021
MARIA MONICA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

AVISO DE LICITAÇA0
TOMADA DE PREÇOS No 2021.03.11.01 - TP - INFRA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No 1.071/2021-PE
0 Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ubajara, torna
conhecimento dos interessados o ADIAMENTO do Processo Licitatorio na
daT
MGR) ELETRÔNICO N9 01.071/2021-PE, cujo objeto é o Registro de Preços visan. .fuq
e eventual Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de
Saúde do Município de Ubajara - CE, conforme Proposta na 10158.494000/1200-01 do
Ministério da Saúde, com abertura prevista para o dia 08.11.2021, as 09:00hs, para o dia
22.11.2021, no mesmo horário.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO W 2021.11.04.1

A Pregoeira oficial do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceara, torna
público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica
www.bilorg.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na
modalidade Pregão n 2021.11.04.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada no agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres, para
atender as necessidades do Municlpio de Várzea Alegre - CE, com abertura marcada para
o dia 19 de Novembro de 2021, a partir das 09:00 horas. 0 inicio de acolhimento das
propostas comerciais ocorrera a partir do dia 08 de Novembro de 2021, as 09:00 horas.
Maiores Informações e entrega de editais nos endereços eletrônicos: www.b11.org.br,
1
www.tce.ce.gov.br/licitacoes, www.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser
obtidas ainda pelo telefone (88) 9 9839-7074.

A Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, Ceara, torna público que será realizada no
dia 23/11/2021, às 09h00m1n, na Sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Tejuçuoca, localizada na Rua Alfredo Pinto de Mesquita, 635, Centro,
Tejuçuoca, Ceara, a Tomada de Preps ne 2021.03.11.01 - TP - INFRA, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para obra de recuperação
de estradas vicinais do Municiplo de Tejuçuoca/CE, conforme projeto básico/termo de
referencia em anexo do edital. Para aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se
no endereço da CPL, citado acima, no horário entre 08h00min as 12h00m1n ou através do
site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.
Tejuçuoca - CE, 5 de Novembro de 2021.
JOSE MARCOS PINHO BRITO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N ° 3/2021-SEMED
Secretaria de Educação. A Prefeitura Municipal de Tiangua comunica aos
Interessados que estará recebendo até as 08h30min do dia 24 de novembro de 2021, na
sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito à Av. Moisés Moita no 785, Bairro: Nené
Plácido - Tiangue-CE, documentação de habilitação e proposta de preços para a Tomada de
Preços n9 03/2021-SEMED - contratação dos serviços de reforma das Escolas: E.E.I.F.
Familia Agricola Sic, Jose, E.E.I.F Dom Francisco Javier Hernandes Arnedo e E.E.I.F. Irmã
Gislane Simões Campos. 0 Edital poderá ser obtido junto 4 Comissão, no endereço acima,
das 08h as 17h, nos dies úteis, e nos sites: www.tce.ce.gov.br/licitacoes e
www.tiangua.ce.gov.br/.
Tiangua-CE, 5 de novembro de 2021.
TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIR)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 2021.11.03.01PP
A Prefeitura Municipal de Train i por através da Secretaria Municipal de Finanças
por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que fará realizar Licitação na modalidade
Pregão Presencial Ng 2021.11.03.01PP, tipo maior lance ou oferta, para contratação de
Instituição Bancária para operar os serviços de Processamento e gerenciamento de créditos
provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos, Inativos e pensionistas da
Prefeitura Municipal de Train -CE, de acordo com o que determine a legislação vigente, a
realizar-se na Av. Miguel Pinto Ferreira, 356 - Planalto Norte - Train/CE, sera no dia 24 de
novembro de 2021 às 1000h. Procedimento Licitatório obedecerá ao disposto na Lei
Federal n9 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram
Introduzidas. 0 Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da
Comissão de Ucitaçao, na Av. Miguel Pinto Ferreira, 356 - Planalto Norte - Train/CE, bem
como nos Mhos eletrônicos do Tribunal de Contas do Estado do Ceara (TCE/CE):
www.tce.ce.gov.br, ou ainda pelo sitio eletrônico oficial do Municipio de Train/CE:
https://www.trairi.ce.gov.br/.
Train -CE, 5 de novembro de 2021
WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 2021.11.20.01P E
A Prefeitura Municipal de Train por através da(s) Secretaria is) de Sainte,
por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que fart realizar Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico N9 2021.11.20.01PE, tipo menor prego, para aquisição de
material permanente/equipamentos para as unidades básicas de Saúde e Hospital e
maternidade Jose Granja Ribeiro, proveniente de emendas parlamentares de propostas
cadastradas no FM - Fund. NacIonai de Saude, senor, oi rocairsos ropossodos act
Fundo Municipal de Saúde, através de proposta aprovadas pelo Ministérlo da Saúde,
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no sitio eletrônico:
www.blIcompras.org.br, iniciando o acolhimento das propostas no dia OS de Novembro
de 2021 as 14:00h, a abertura das propostas de preços sera no dia 23 de Novembro
de 2021 as 14:00h. Procedimento Licitatário obedecera ao disposto na Lei Federal nu
10.520/2002, Lei Federal n9 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores que lhe foram introduzidas. O Edltal e seus anexos encontram-se
idisposiçâo dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Av. Miguel Pinto
Ferreira, 356 - Planalto Norte -Train/CE, bem como nos shifts eletrônicos:
www.blIcompras.org.br, https://licitacoes.tce.ce.gov.br, http://www.trairl.ce.gov.br/.
Train -CE, 5 de Novembro de 2021.
WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES
Cste documento pode ser verillcado no endereço oletnonico
httpillwww.M.gov.OrMutenticidadeattml. pelo realign 05302021110E100266

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos. 0 Presidente da
Comissão de Licitação de Taui torna público aos interessados que a data de abertura da
Concorrência N9 15.10.001/2021-SEINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa para
execução da adequação de estradas vicinais, no Municiplo de Tatia/Ce, junto à Secretaria
de infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos, foi Adiada para o dia 09 de dezembro
de 2021, es 09h00m1n, ern razao do adendo no orçamento básico resumido. Referidas
Informações encontram-se no Portal de Ucitações do Tribunal de Contas do Estado do
Ceara: https://licitacoesace.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

de nove

Ubajara - CE, 5 de Novembro de 2021
JOAO PAULO MIRANDA ALBUQUERQUE

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRENCIA No 15.10.001/2021-SEINFRA

TauS-Ce, 5 de novembro de 2021.
WANDEBERGUE PAULINO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Ns) 209, segunda-feira, 8

Várzea Alegre - CE, 4 de novembro de 2021
MARIA FERNANDA BEZERRA

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 2021.10.19.1
A Comissão Permanente da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceara, torna
público, que fica revogado, com fundamento no Art. 49, da Lei n2 8.666/93, o processo
licitatório na modalidade Tomada de Preços n9. 2021.10.19.1, cuja data de abertura estava
marcada para o dia 05 de novembro de 2021 as 09:00 h, cujo objeto é a Contratação de
serviços de engenharia para execução das obras de implantação de uma arena multiuso na
sede do Municiplo de Várzea Alegre - CE, de acordo com Contrato de Repasse n9
890505/2019/MCIDADANIA/CAIXA, por razão de interesse público decorrente de fato
superveniente (reavaliagio/readequaçao de projetos). Maiores informações na sede da
Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Deputado Otacillo Correia, n* 153 - Centro,
no horário de 08:00 es 14:00h ou pelo telefone (88) 9 9839-7074. Marla Fernanda Bezerra
-Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Várzea Alegre • CE, 4 de Novembro de 2021
MARIA FERNANDA BEZERRA
Presidente da Comissão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO No 132/2021
TOMADA DE PREÇOS N9 12/20201
(PROC. Nu. 3833/2021). CONTRATANTE: Municiplo de Alegre-ES. Contratada: Engetech Engenharia Comércio e Serviços Eireli CNPJ n9 04.154.467/0001-47. Objeto: Pavimentação
e drenagem do trecho 02 - Rua Joaquim Coelho Pinto, no distrito de Anutiba, município de
Alegre/ES, para atender as necessidades do município de Alegre/ES, (Contrato de Repasse
OGU MDR n9 885302/2019 - Operação 1064690-55 - Programa Planejamento Urbano).
Fundamento legal: Lei n9 8.666/93 e suas alterações. Valor: R$ 303.056,45 (trezentos e três
mil, cinquenta e seis reais, quarenta e cinco centavos). Prazo: 0 contrato terá inicio a partir
da data da assinatura, com vigência de 10 (dez) meses. FONTES DE RECURSO:
011001.1545100071.037 - 449051.00000 - 10010000000 • Ficha: 00124 (Recursos Proprios)
e 11001.1545100071.037 - 44905100000 - 15100000000 - Ficha: 00124 (Outras
Transferencias de Convinios da União). Assinatura: 04/11/2021.

EXTRATO DE CONTRATO No 131/2021
TOMADA DE PREÇOS Ng 011/20201 - (PROC. NO. 3832/20211. Contratante: Município de
Alegre-ES. Contratada: Engetech -Engenharia Comercio e Serviços Bird - CNP1 N9
04.154.467/0001-47. Objeto: Pavimentação e drenagem do trecho 01 - Rua Joaquim
Coelho Pinto, no distrito de Anutiba, municipio de Alegre/ES, para atender as necessidades
do município de Alegre/ES, (Contrato de Repasse OGU MDR n9 885533/2019 - Operação
1064609-55 - Programa Planejamento Urbano). Fundamento legal: Lei nu 8.666/93 e suas
alterações. Valor: RS 302.277,93 (trezentos e dois mil, duzentos e setenta e sete reais,
noventa e três centavos). Prazo: 0 contrato terá inicio a partir da data da assinatura, com
vigência de 10 (dez) meses. FONTES DE RECURSO: 011001.1545100071.037 - 44905100000
- 10010000000 - Ficha: 00124 (Recursos Próprios) e 11001.1545100071.037 - 44905100000
- 15100000000 - Ficha: 00124 (Outras Transferencias de Convénios da UnlSo). assinatura:
04/11/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Pregão Eletrônico 419 058/2021- 0 Município de Alegre/ES, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que a licitação em referência, cujo objeto
é a aquisição de patrulha mecanizada (retroescavadeira) para atendimento aos agricultores
do município de Alegre/ES (Convênio MAPA - Plataforma + Brasil n9 889650/2019),
resultou DESERTA. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacaoalegre@gmailcom
Alegre/ES, 5 de novembro de 2021.
GUSTAVO SILVA GUSMAO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Eletrônico Na 059/2021 - O Municipio de Alegre/ES, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna público aos Interessados que a licitação em referenda, cujo objeto
é a AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER 0 MUNICIPIO DE ALEGRE/ES
(Convênio MAPA - Plataforma o Brasil n9 903331/20201, resultou FRACASSADA. Demais
informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitacaoalegre@gmail.com
Pregão Eletrônico N9 060/2021 - O Municiplo de Alegre/ES, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que a licitação em referenda, cujo objeto
0 a aquisição de patrulha agrícola mecanizada (retroescavadeira) para atender o município
de Alegre/ES (Convênio MAPA - Plataforma + Brasil n2 907402/2020), resultou
FRACASSADA. Demals informações poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacaoalegre@gmail.com
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- CEARA -8 DE NOVEmort Cm zit a i
- Prefeitura Municipal de Taira - Governo Municipal. 0 Municfplo de
Es
Tau 4. p= a Comissão Permanente de Licitação, torna pablicoaos interessados que no
dia JO
e ro de 2021, as 09h00, realizará a abertura das Propostas de Pregos da
daailaarre s N° 15.09.0012021.GM, do taro manor grew por tote, ago objeto é a
mtde
presa especializada em consultoria na area de controladoria e controle
int o r lender a Prefeitura Municipal de Taua/Ce. Taui•CE, 05 de novembro de 2021.
Ifs Ideepj a C omissfio de licitação.
Est

tear& - Prefeitura Municipal de Taub -Secretaria de infraestrutura, Conservação
Priblicos. O Predilecto da Comissão de Licitação de laud torna público aos
dos que a data de abertura da Concorrancia N° 15.10.001/2021-SEINFRA, cujo objeto
a contratação de empresa para execução da adequação de estradas vicinais, no Murucipio de
tiara/Cs, junto à Secretaria de Infreastrutura, Conservação e Serviços Pablicos, foi Atilada para o
dia 09 de dezembro de 2021, As 09h00min, em razão do adendo no orçamento básico resumido.
Referidas infonnaçaes encontram-se no Portal de LicitaçOes do Tribunal de Contas do Estado do
Ceara: htips://licitacoesice.ce.gov.brandex.php/licitacao/abertas.Taua-Ce, 05 de novembro de
2021. P resident, da Comissão de Licitação.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Tlangua Aviso de Liens:01o. A Prefeitura
Municipal de -Bang uá-Ce, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados oAviso
de Licitaçao do Pregão Eletrônico N. PE 17/2021-SESA, ID 906156, que tern corno objeto er o
Registro de Preços para futuras e eventuais aquislçaes de materials permanentes e consumo
diversos corn intuito de Mender as necessidades do setor de fisioterapia da Secretaria de
tirade de Tiangua-CE. O edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através dos
endereços eletrônicos: http://www.licItacoes-e.com .br, https://tia ngua.ce.gov.b r/ e
https:filicaacoesace.ce.gov.bra 0 recebimento das pmpostas através do site do Banco do
Brasil dar-se-á até As 141i00rnin do dia 22/11/2021. Abertura das Propostas: 22/11/2021 as
14h00mIn. inhalo da Disputa de Lances As 14h25min dia 22/11/2021 (horário de Brasilia).
Solicitapaes de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletronico
de e-mail: licitacaoaatiangua.ce.govbc Deld Junior do Nascimento - Pregoeiro Oficlal,
Prefeitura Municipal de Tiangua, 05de novembro de 2021.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Tlangurl Aviso de Licitação. A Prefeitura
Municipal de Tiangua-Ce, por me lo do Pregoeiro Oficial, torna público aos Interessados o Aviso
de Licitação do Pregão Eletrônico NS PE 02/2021-SEAGRI, ID 906146, que tem como objeto a
aquisição de aparelho de Sistema de Posicionamento Global - GPS, bomba manual avivei e
grade aradora para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
laesenvolvimento Sustenlavel. O edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através dos
endereços eletrônicos: Mtp://www.licitacoes -e.com.br, htlps://liangaa.ce.gov.br/ e
littps:Micitecoestce.ciagov.bra O recebimento das propostas airmails do site do Banco do
Brasil dar-se-6 até As 08h3Ornin do dia 22/11/2021. Abertura das Propostas:.'22/11/2021 as
08h30m1n. MU° da Disputa de Lances as 08h45min dia 22/11/2021 (horário de Brasilia).
Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico
'arlaVage, oy.br. Deld Junior .
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Tejuguoca -Avlso de Liciteollo - Tentada de
Proses SP 2021.03.11.01 - Te - INFRA. A Prefeitura Municipal de Tejuipoca, Ceara, torn
público que sera realizada no dia 23/11/2021, As 09h00m1a, na Sede da Comissão Perm anen
de Licitaçãoda Prefeitura Municipal de Tejuguoca, localizada na Rua Alfredo Pinto de Mesquita
635, Centro, Tejuguoca, Ceara, a Tomada de Pregos n°2021.03.11,01 -TP - INFRA cujo obi°
a a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para obra d
fecuperaçiio de estradas vicinais do Municipio de Tejuçuoca/CE, conforme proje
básico/termo de referência em anexo do edital. Para aquisição do Edital os interessado
deverão dirigir-se no endereço da CPL, citado acima, no horário entre 08h00m1n As 121500m1
Ou através do site: https:Micitacoes.tce.ce.gav.bro Tejuguoca - CE, 05 de Novembro de 2021.
Jose Marcos Pinho B rite -Presiden
amo - Avio de epubilcação da Concorrência Publica N° 01/202 -SEMATUR. A
Prefeitura Municipal de Tiangua comunica aos interessados que estará recebendo ate} As
48b3Omin do dia 09 de dezembro de 2021, nasalado reuniões da Comissão de Licitação, sito A
Av. Moisés Moita if 785, Barnes Nana Plácido - Tiangua-CE, a documentação de habilitação e
propostas de preços para a Concorrancia Pública N° 0112021-SEMATUR - Contratação de
empresa para execução dos serviços de conservação e manutenção de vias e logradouros
aiablicas, coleta, transporte e destinaçao final de residuos sólidas na Sede e nos Distritos do
Municfplo de Tiangua.CE. O novoedital ascos anexos poderão ser obtidos junto A Comissão, no
endereço acima, das 08h As 17h, nos dias úteis, e nos sites: warittice.ce.gov.brIticitacoes e
vAvw.liangua.ce.gov.br. Tianguii-CE, 05 de novembro de 2021. Tiago Pereira Andrade a
tiasconcetos -Presidents da Comissão de Licitação.

°alien raurnpario emend a oar/Lea-a° ripen ea prnaiLeaae iaa iirearire i.e., iaaa.e, aa . i.e.—a,. ire
endereço da Comissão de Licitação, A Rua José I biapina Rocha, S/N. Centro/ Maninhos - CE. 05
de Novembro de 2021. Jorge Lutz da Rocha-Presidente da Comissão de Licitação.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Morrinhos. 0 Preguem do Mudd* de Maninhos comunica
aos bleressaike que na proximo dia 22 do novanbro de 2021, as 09100ma estará abeindo Ictaçao na
aresencbt
aia 0511.012025, cujo objeto é cantrataato de prestação de seivracis de
modareledePre
-;
_
malizaçao de PrkfaWa. Legal para dterhracáo de edeais, contratce e outros documentas °foals do
' após esta pubicarato no
limasse do faurazipio da Moninhas - CC. O &eat comMeto ratara A &semipro
horkea de 071r30rnin as Ith3Orren no endereço Oa Corneal° de Liana°. A Rua José ibiapina Rocha, SIN,
Centro,/ Mortinhos - CE. 05 de novembro de 2021. Jorge Lutz da Rocha -Pregoeiro.
Estado do Ceara -Prefeitura Municipal de Novo Orie nte. A Comissao de Licitação keno público
a modificaçaoda data de abertura das propostas referentes ao Pre gao Eletrônico N°08.012/2021,
cujo objeto tio Registro de Preços para Futuras e eventuais aquisiolSes de medicamentos, material
médico hospitalar e material odontoleigico para Mender a Secretana cat Saúde do Municiplo de
Novo Oriente-CE, de que a padirdas 12:00 horas do dia 08 de novembro de 2021 estará disponlvel
para o Cadastramento das Propostas de Preços, tendo sua data de abertura das propostas
modificada para o dia 22 de nova mbro 2021 das 09:00 a/se9:30 Horas. Data da Disputa de Preços:
22 de nova mix° 2021 As 09:30 Horas, devtdo a alteração no modo de disputa do processo. 0 editai
poderá ser adquirido nos dias úteis, das 07:00 as 13.00 horas, na Rua Deocieciano Aragao, n°15,
Centro, Novo Oriente/CE,ou através do sites: WWIN.bII.org.br e www.tce.ce.gov.braicitacoes. Novo
Oriente 08/11/2021. Paulo Sergio A ndrade Bonfim- Presidente da CPL.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Pacajus - Aviso de Retificação de Edital e
Adiamento. A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, toma público, aos interessados. que o
Pregão Eletrônico N° 2021.10.14.01-PERP, critento de julgamento manor preço por Iota, modo
abertode disputa, com fins de Magian° de Preços para eventuais e futurasaquisigõres, visando a
aquisição de gôneros alimenticlos para o Programa de Alimentação Escolar destinado as
Escolas e Centros de Educação Infantil de Rede Municipal de Ensino de Secretaria de
Educação do Municipio de Pacajus/CE, foi Impugnado e qua os questionamentos trazidos
importaram em modificações ao Termo de Referôncia do edital em epfgrafe e, conforme
primeiro adendo ao edital fica adiada a abertura do certame para orbe 23 de novembro de 2021
As 8:00hs, disponivel na Sede da Comissão, localizada na Rua Guarany, n°600, Altos, Centro,
no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará-ICE, através do Portal de Licitações dos
Municiplos: http://municiplosAce.ce.gov.braicitacoes, no Site do MunIciaio de Pacajus:
https://www.pa cajus.ce :go v. br/ e no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias:
www.bbmnetcom.br. Maiores informações: (085) 3348-1077, no horário de atendimento ao
público de 08:006 As 12:00h. A Pre oeira.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Paracuru 4kviso de Retificação - Concorrência
Pública fl° 2021.10.07.3-CP. No Edital de publicação da Concorrência Pública N°2021.10.07.3CP da Secretaria de Educação, onde se la: "...torna público para conhecimento de todos os
interessados que até as 101500min do dia 17 de novembro de 2021, na sede da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura de Paracuru, localizada no Rua Coroner Meireles, n°07,
Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceara. em sessão pública, dará Inicio aos procedimentos de
recebimento e abertura dos envelopes concementes aos documentos de hablateçao e as
propostas de prows, da licit agao modalidade Conoarrancia Pública al° 2021.10.07.3-CP...'. Lela se: '...toma público para conhecimento de todos os interessados que até As 10h00mIn do dia 02
de dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Ucitaçao da Prefeitura de Paracuru,
localizada no Rua Coronel Meireles, n° 07, Centro, CEP: 62.680-000, Paracuru, Ceara, em
sessão pública, data inicio aos procedimentos de recebimento a abertura dos envelopes
concementes aos documentos de habilitação e as propostas de preços, da licitação modalidade
Concorrência Pública N° 2021.10.07.3-CP...". Perrnanecem inalteradas as demais disposições.
Paracuru, 05 de novembro de 2021. TO lio Marcos Braun Nato. Presidente da CPL
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Uottação • Pregão
Eletrônico 14° 2021.11.04.1-PE, 0 Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paracuru - Ceara,
torna público, para conhecimento dos interessadas, que no prokimo die 23 de Novembro de
2021, as 09:006 (nave horas), por meio do Milo 'Vmw.licitacoes-e.com.bra estará realizando
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico disputa modo aberto, critério de juigamento manor
prego unitário, tombado sob 00° 2021.11.04.1-PE, com fins ao Registro de Prep:, visando a
futura e eventual aquisição de material odontokagico permanents, de interesse da Secrete ria de
Saúde do Municipio de Paracuru-CE, o qual encontra-se na Integra na Seda da Comissão,
situada a Rua Corona! Meireles. n• 07, Centro - Paracuru/CE - CEP: 62.680-000. Maiores
informapias no endereço citado. pelo lone: (85)3344,8802, no horário de 08:00h As 12:00h ou
peto site httpl/municipicts.tce.oegov.braicitacoes. 0 Pregoeiro.
Estado do Ceara - Municiplo de Pedra Branca - Aviso de Licitação. 0 Munlciplo de Pedra
Branca torna público que no proximo dia 24 de novembro de 2021 As 09:00h, estarei abrindo
licitação na modalidade Tomada de Preços N° 01712021-TP, cujo objeto versa sobre a contrafação
de assessoria e consultoria em gestão governamental, compreendendo aos serviços de
orientação, criação e monitoramento de rotinas e fluxos de controle, elaboração de minutes de
-- - • . .
.—
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disposição na Sala da CPL. nos dias úteis no horário de 08h00min as 14h00rnin a nos sileq:
httpsJaicitacoesicatoe.gov.bd, haps://wwwfortim.ciagov.brt.Aurelita Martins da Silva Lima mPresidente da CPL
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Gualtiba -Aviso de Adiamento de Licitação z.
Pregão Eletrônico id° 06.006/2021-SRP. 0 Pregoeiro da CCLP da Prefeitura Municipal de
Gualúba-CE, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que a abertura do
Pregão Eletrônico N°06.006/2021, cujo °blot° a a seteeão de melhor proposta para Registro de
Preços visando futuras e eventuals aquisições de materials médico hospitalar, odontológico ar:'
medicamentos em gerais para a Secretariaria Saúde do Municfpio de Guaroba/CE, com datra
prevista para o dia 16 de novembro de 2021, As 09:00 horas, Fica Adiada para co dia 22 de
novembro de 2021, As 09:00 horas, tendo ern vista a indisponibilidade do sistema comprasnef
pare cadastro dos itens a serem licitados. Informamos ainda que nap houve alteração no
presente edital. Guaiúba/CE, 05 de novembro de 2021 - Haroldo Sousa Gomes Presidente e Pregoeiro da CCLP.
t^
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Gualaba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônic°
N°00.002/2021-SRP.Julgamenta Menor Preço por Lote. Objeto: seleção de melhor proposta para
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais pennanernes destinado4
as Secretarias do Saúde, Educação e Desporto do MunIcipio de Gualúba/CE. 0 pram dap
cadastramento das Cartas Propostas sera ail és 08h3Omin iludia 23 de novembro de 2021, com
abertura para a nalisa das propostas as 091100m1n e Sessão de Disputa de Lances as 091r30mIn. 0
edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.gov.br/comprasIpt-br e
viww.lce.ce.goobr a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Central
de Licitação e Pregões, na Rua Pedro Augusto, n° 53, Centro, GualabaICE OU
licitacaoaagualuba.ce.gov.br. Gualilba/CE, 05 de novembro de 2021. Haroido Sousa Gomes Presidente e Pregoeiro da CCLP.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de independência - Extrato do Segundo Aditivo.
A Secretaria de Esportes e Juventude do MunIcipio de independancia torna público o Estrato
do Segundo Aditivo ao Contrato n° EJ-TP001/21, decorrente do Processo Licitatenio na
modalidade Tomada de Preço al° EJ-TP001/21, cujo objeto ilr a construção de quadra
poiiesportiva no distrito de IAPI, no MunicIplo de Independência/CO. Contratante: Secretaria
de Esportes e Juventude. Contratado (a l: AT L Construções e Serviços MEL]. Valor Global
RS482.959,84 (quatrocentos eoitents estais mil, novecentos e cinquentae nave reais eoitenta
a quatro centavos). Prazo de Duração: 03.11.2021 a02.05.2022. Assina Pela Contratada:
Anderson Fernandes Costa. Assina pela contratante; Ana Marta Alves da Silva.
Indepenciancla-CE, 03 de novembro de 2021. Ana Marta Alves da Silva - Secretaria de
Esportes eJuventude.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Irauguba - Aviso de Licitação • Tomada de
Pregos hi°. 2021.11.03.01.A Comissão Centel de Licitaçaoda Prefeitura Municipal de irauçuba
comunica aos interessados que fará realizar Licitação em sua sala, localizada na Rua Waterer
Braga, n° 507, Centro, Irauproa/CE, As 091rô0m1n do dia 24 de novembro de 2021. Sessão de
recebimento dos Documentos de liabilitarato e Propostas para a Tomada de Preços Na
2021.11.03.01, tipo - Manor Preço Global, destinadem contratação de Pessoa Jurldlea para
prestar os serviços de reforma do Centro de Educação Infanta Adelite Teixeira Azevedo, com
construção da cobertura da quadra pollesportiva, no Distrito de Miss'. na Zona Rural do
Municipio de Iraueuba - CE, de responsabilidadeda Sec/Maria da Educação. inforrnagões pelo
email: licitacao@traucuba.ce.gov.br. Irauçuba-CE, 05 de novembro de 2021. Renato
Mosquito Ferreira- Presidents da CCL.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de irauçuba • Aviso de Licitação. A Prefeitura
Municipal de Iraupba comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade
Pregão Presencial de N°. 2021.11.04.01, do tipo Menor Prep (Por lote) para o Registro de
Preços, oonsignado em Ala, pela prazo de 12 (doze) meses, para future e eventual Aquisição de
Umas Mortuárias de diversos tamanhos e Locação de valado para o translado de corpos dos
Hospitals. IML, SVO (Fortaleza/Sobral),e demais localidades e distritos de responsabilidade da
Secretaria de inclusaoe Promegao Social do Municípto de Irauçuba/CE,com abertura para o dia
22 de Novembro de 2021, as 09h00m1n, na Sala de certame, A Rua VValmar Braga, N° 507,
Centro. I ra uçuba/CE, 05 de n ova mbro de 2021.Jayson MotaAzevedoMesquita -Pregoelro:
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Jardim -Aviso de Julgamento- ereção Eletrônico
if 2021.10.90.1.0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jardirn/CE. (urea pablieo, quo fura
conisfuldo o julgamento final do Pregão Eletranico n° 2021.10.06.1. sendo qua o prosantir
procedimento tomou-se Fracassado. Mapes triformaçaes na sede da Comissão de Lidiraão, sito
na Rua LeonelAiencar, n° 347; Centro, JardirreCE, pelo telefone (88)3555-1772, no horário de 08:00
As 12:00 horas ou ainda através da platafarna °left/mica wwieblicompras.combr. Jardim/CE, 22
de Outubro de 2021. Alberto Pinheiro Torres Neto -Pregoe Iro Midst do Mu nicIplo.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Maracanaú -'Aviso de Licitação - Pregão
de veiculos, de
N°. 02.003/2021. Objeto: Contratação
. de
. empresa
. .. para locação

lEletrônico

