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QUARTA-FEIRA 
S FORTALEZA - CEARÁ -16DE JUNHO OE2O2I 

Est dado .Cearà. Piafaltuta Munídjraí.dé Ipaumntrlm Aviso dê Licitação - Tdmada de 
Preços tf 2O.21Q6.1.1 ÇPLtbma jtCbfloue estauj realizando Licitação, cujo objplo é a 
alfotratação de.eicrujs . iterem peoiadas nâaicaeasoda, canoull&ia e. ezacução ctlõlóbii, 
como tamlj4m na OÓrlsultÕna para élaboraçáo de defesas A recurs9s peràntó os TnbunarE de 
Contas e outrosórçãon da cçnttoie e lscalrzaçao jupto às rfrjprsaa Sécretans e Fundos do 
Munfclplo Citipãum GE.AbA.rlura O2ctajulhodeOg1 fA9hOOmln Matares frttormaçóés  ira 
itecle da CPL orlo na Rua Cali Gustavit i.imir 00 Getro no hõtáno da 8jr e 12h 
lpéumtifnCE,1$déjuahõ d202l loséJonas Bezerra Làite-PrésidantoclacpL 

Estado do Coará- Prefeitura Municipal de Gualba - Avrso da Licitação Tomada de 
Preçd&N° 202l.06.D1.1edura:02dejUlhoda202làs09hO0cilrr.Julgamento: MenorPreça 
'3tobal. ø5jekipdomeotaçãoempedivtosca çJediveros ruas nir Bairro itovo SantoAfllOrilon, 
SAfe dó Muntitiptode GualúbalCE conforme prcnito bãslito ltrtErOTtiçÔeS Rua Pédro,AugulO 
No 63, (Arrbó, Gi1a(46siC ou pólo fone: (85)3376í016. 15 de junho de 2021.. 01600 Lqls 
LeandraS,iva ,Pres1denteePreoetro.da CCLP. 

na 
Guilherme Costa, 4 Centro de Acarape.CE:abarés da Comiando Permanente da Uctláço, 
toma prlotico para conhecimento de todos os representantes leçaisdas empresas para sessão 
acer realizada nodiã i8 de junho de "21, às 00:00 horas na aSia da Comlsséo.de LicitAção 
para dar çonttnuldada ao julàameulo da tfcltação Tomada de Pregos n° 2O2f.0414.601. 
Objetivando, a conlralRçàõ da serviços técnicos administrativos especializados em gestão 
públicapara assessoria e consultaria na área degestaodu contratos, junto  Câmara Municipal 
deAcarape/CE.com.aaberturados.envatopesdepropoetadopraçoadasampresss habilitadas 
edevotuçtio:do envetqpedaempresa lnabflitada.Acarape-CE, tEdajuntrode 2021,Suaanfly 
'afahaIiaPereiraSouaa. PrasidentedaCPL 

Estado do GeOra Prefdttura Municipal da ptotjretama Extrato da fnãtruménto Cfnitratual 
2021ÓQ61tP Tornadb. d. Praças. n°. 006!2OZ1FTP. -Çop3mlanté: Prefeitura Munidpãt dØ 
PO(Iratitrna CtPJ 1 41 651000l 57 atravásda Seaetada qe lntraiestnollta Conttatda 1 
Serviços..teCbMuÇõeB E!RGLtME,CNPJ:2.1,24t555/(tã0t,3Ó corri o valor gtab de R 
(87.as394). n-ifação Leqai - Lei Federal 8666/033 o Soes Alterações Poãlerfovas. 
OBJETO: contra ticode empresa para manulençãõ de entrada vicinal locatzada. ao Sitio 
Gaaorrga Grandê, na Zona Rural do Município de Poliratarna. Sala da Asshtalura:25105/202.1. 
Vigência. d(>.Contrator3l/12/2021. Prazo de Èxecuçao: 60 (eeasanla) dias. Foro: Comarca do 
Miiirlitidiode Potirétal a- Ce. Dõtacão 0mamefl1àiia 1701i.2&782.4801:1057 Coírstsnirán it 

ara 
	

do 

e descá veta paca.aisdéFéén&eaétdades do Comórdo.POblicá dit.Salidé iritiafedaialiçã 
Valada Cttn,-Ct$VALE onde éoriaréconUnudedeao c0rlamacamoa pibertuia4o  anóeitrpo 
Habililaprar da ampream Natata Gonçalves. doo Santos ME tendo em vista que atgtanraa 

• .lmpteSasparitpatpoçeiatiiando teresi apresentadoatn0s.dqslteçs coromre1 15111 
do E.Abir.0  001/02f sfcireffl pedIdo rfuãiaténõreda participação do ~m .-O rdferldocertp 
itrtc&A a  pó tiAfal.0:OOlra,dÕ dia 17 do Jublio div 2021. 1~ $aiê de doinlões da Eqüilps.  

- pregão  RuitJuáclSaaqrato Pontes 0°  1690-E. CenitÕ,Catrcara..Malotes tntarmaçãOs (85)35 
7-67. htlasJ/boliscoasca.ce.goabr/.ou no Silo: www.dsvittecia:9ov.br, talorrnaçdes: Fonef 

Estado do CaaPá.prefafturaMuniclpalda,Cau 
N°2001.05.31.03. ,NPregsóltadaPrerettum Mor 
conhecImento dou tnfetericsvtós 1  que no prdátmo 
trinta minutos, através de étidoreço etetri 
(CónrprAfnet),: etitàr* aatlSas Ijeiteças, na 
julgamento. Menor Preço por bem tombado sob o 
para Muras eéveritualé dasttalàçães pará aquLsk 

- atender as demarndaq acesd... da Segretarlá 

GõmesMôrsiré -Prøgcstrà.dÔ Marriclplo. 	 - 

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal daCaliOdia -Aviso dellcítação:Pregéo Etetrõritco 
OPiegoeiro da Prefeitura Munldal de Cascata.- 00 toma pdellco, 

para conhecimdetõ dos interessados, que rio próximo dia 30 de junho de 2021, às 09:00 horas, 
através do endereçã êtêltÕnlcó envwcdmpra590vemamodtaingóvbr(cõnipmsnet) eélarit 
redlizaildo lIcitação Ira rnsijaticiarle Progah Etetrõrtipo No 2021.05.31.01-SMS, critério dó 
Ak,smo,nn MenoliOP 0, -nor Ano, coro Rri a anutsicãade inatelial ndmránehteoará aleitAfo 

- ,,n,q,,o,q •, .o,,  '1001 	 .- 000,,rna 	 ,V,.,, '4 

co W. 01.01a/2021-PERP. Objetà: Registro da Preços vidéndo à çonlrelóçao d 
1 especializada para realizar Serviços  de manutenção Operacional, preventiva e 
com epticroção de lubnRcanles ernrttataçao de peçasefàpeosdeos orlgrnars/genulnos 
Ao reboque 24 horas e fomeitttyietrto de peças e oçascitrtos aralomoirvos ghnulnos 
inala pneus eaerviç de gQrraclvp ia destoados aos vçiailós prdptl os lrdegni'ntes cl 
f'roleitura de Pacatuba-CE, A Pregoeira de Pacntoba-GE: toma púktiço para 

npnto dos Interessados que até o dia 2étte junho de 2d1 às 08:00 horas torârlo de 
estará recebendo as cartas propostas referentes a-  esta' Pregão, no endereço 

o reswbbmnelorrm.brAcesno tdentílrcsrdo no tinir - tictaçes pbtícas ° ' O edital 
ar obtido 'no endereço etetréntc&cima mnncisnãda, Qualequér infrrrrnaÇõóS serão 
5 pela Pregoeira, durtinte oexpe11b'  ntenomrat (OEtIO 4s12:00 horas), Irpodérão uni 
hn'àlréPéddbleiefõuiti(85)3340-20J)0. Iam Lõpidqólno,Prggirutta. 

público que a-parti-das 12:00 horas doja'16de junho de 2021 eslará.dinponlvet para  
Cadaslrarnanto das PropustasdePreços cIr(erentesao Pregão 5lelrdnico100G0i9t2021 cujo 
ôbJetó do Rágistro da Preço para tuturacie eventuais aquis(çõeáde.ruraleriálá de'iriifsrrtidutita, 
etAtrósicos e. mobiliário anti geral parA atender as necaiétddes das diversAs Secretarias do 
MLtrtjclpió de Noyõ Oriente CE, conforme eAreçpEqaÕas em anexo. Data 'de Abti/titrá ites 
Piopes(ors: 29 de junhodo 2021 dai 09A)0 As 09:30 horas (ifor-álló da õrastlia-DF). Data da 
DrspViada Preços 29 de  lunhqdõ,2021 daDO 30hofas(tlorarrq de BrasIlia DE) O edital podédi 
par:aduirido nas dias Atola; das 08:00 às 1;00 honps (lioltirld lrltiat, na, Rita P,eopteciano 
Arõgão 15 Centro Novo Onnite/CE ou atrãyéa. do sito vravitbtl org ia Novo Oriente 
12021 pa4S.gioAndrade 8Onn-Prt ,0aCP. 

tostadodo Ceará- Prefeitura Mun(dfpaideMucanrbo-Tomada da Pregos N2dO4.0it2O21. 
Otjó.:sionhláção de ejrrprivsit pára prástaçAodepáMçõsde,roó.Inartuate pInlufa .de hrétó 
#a nas tilratias vicinais ti  Município de Mucambo-CE. AComtssão Permanente de licitação 
oomqnlcásôtthterIrsoadosqueapósdecenldo os pra2oSiágaiaRatiltcaoresüttadodalase'de 
hAbilItação dA tjifleçãu e norflanica aça iaieteSvadQã qe lar4 áDriitdo os 'noveipOes de 

repostas de,Preçosdasnmpresas habtltlantasretAterrieoasia licitação naiPe l8de Jtrntro de 
2021-às 0900h (nAve horaS). DemAis lêfoitirAçOda na Pr.éfettara Múnitipal. altErada Ait. 

ShÜtor 11oirçã1ádáL ioepóodeMucaotbuaoonaltaç.wot,tcrnoogoepdlicitasaae! - 
e ht(p .inuosnibo.cegov,b?/ troa dias (rietoapós esta pubtideçàó. Muitambo/e i:& de 

ESAdÓ dá CaSal - PrqfqituraMurtiétpittdá Meunti -AVIsO de L(dÇ66-Tdiçãdádà'PreÇaã 
N4 2021,0G1.5.OIITR Objéjo: ContrAtação de Sêritipos dá àase 5OrI téqnlca dóõnpeshãrtapàra 

abôieçãódalplatiõneslnaltiglcos,jwttbe SAcAtárlisdAgrldErttlrraisMeloAr90icirilAéSøctetadr 
da dutirçãs do çointcfpio  de Mauriti/CE Daté horárjo e to00l para recebtnrohlo doa êrivetppøs 
de Hdblillnp11qõ Propostástê Pslaçour 05/07/2021, As lEOOh,30jadA,CÕhrltisãg rtaI.fCit?çãrtnAV. 
SédêefMAróno;sT110, Beta Vista. MàarltiíCE. Os 'mteieátiédda pautado dIrIa? itôpid dó Edital ais 
titia. httpl/dndvs.lchrcê.gõvbrflidtacaes/, AWitimaUólLcé.gdv(br ou na saIS dê nÕrJIrtBés. da 

. Com  ls5 4 o a Licitação, no endereço mencionncfo nos dias Citas, das, 08O(th às 00 12h. 
MaunitilCE, iSdajunitode 2021. Gtelaytra Bezerra Sanrpalo-Prasiderita daComtsealo. 

riS SecretAria, de Edurtação. 

dôitcOrrlQit (4790%e 15,01%) e AtrtôitaIitêr Scilnpteõ 4TOA., dailçedõcá doA jóias 02 a  04 - 
pernh1als dedestalIlós (40.00% e 25,00t). Prazo.: 12 (doze) meses.Objeto:. Registro de 
roço pm f'ivra  e everrtuat Centtataç5o ' domptaã'Ir p"avoçoço 'da Sêrivços d 

Manutenção preventiva e corretivo cIo com ffo een de. peçpa 5  acescórfos 
ortginais ou pesulsos, com respectivas garantias, denljrndcrn A frota de vefoutos pa/fáncantes 
às diversas Secretarias do Muntctpio de Mauriti(CE. Sgsatátlos: Representante 'do Órçãcr 
Gerenciadbr FranciscA Valdécia Paretra de Sauna. Representantes das Empresas Detentoras 
d. Registro rio Piêçrsf Erícan Goes da Llrãa o JosdEdmlisor(Sam1réiódésàótahaDaliada 
asuitlatum:l4dejunhõdn 2021. 

Estpdb do Ceará -Prefetturá MunicipAl da MaurlIl-Extrato dâ Ata de Registrado Preçoan°  
2021.051101 -Pregão EietiÕnlcQN°2021.05.21.0I1PEISRP.,Ôrnjaoivemridaóor:Munlclptode 
MoPélilçE, a(távêsckr GabinetedPretaito Empresa Déteçtiøiac(oRegtstrõde Preços: R L  P 
QbrilêMal vIr Cixnbiisliêels EtRELI, vencedora lias itens 01. 02o 03-Valo? (R$'53.4oQ,00). 
Prazo 12 (dozQ) messe Objeto: Regtstro de Preços pala futufàs e eventuais aquisições de 

linbitattvels lptiríinetro (orlalesS), desl(ripdos ao eténdlrrientb da frota de vetrbdos olidats e 
jogados das duiers qhr ós SecretarIas do Mclplo de Maanri/CE Signtárlgs 	ntsn Represat cfo 
ói gso Gerondador José Hennque Cemerro Rajr ssenranle da 5nrprcea Delenlora do RepIsas 
óõPraçoê:RábertdunulçéDtógenõsPeiçafo, Dàtrf daestilrratura: 11 4ejuslipda2021. 

Estado do Ceará -PrefeItura Muntelpai dá MaracánaA-EdutetASecretãrla do M&tMrblanite 
e Çorrlrole. Urbano da Meracanati, neste atorepresetitado por seu Secretário, José i-(eianio da 
tsr.,, 	,. ,,n ,'f 	o4,ih,,L-o to,ok ooAnhotoo'ldas OoI oi (Smãolco rio Linnivtoln' 

edo do Ceará. PráfattÜrA MUntcfpal da Tlartgriá SecretariA da,SAúd -Tomadá.dp 
'ços.ef 02)2021.-SE5A-- Resultado do Juigaméritodá fiabliltaçso.ASocrotaria MunicipAl 
Saúde, por mato da Comissão Permanenle de Licilação, tome público o resultado do 
ómesío da-fase ria habilitação da ttcitrrção na modalidade Tomada da Preços n 0215Ó21, 
SÃ-conlfala,ção dos serviços darn(orrnãdo CentrodoRéjitrõndaefnSãúdódoTrabalhador 
CREST Ualantes Habilitadas Sertão Oonttruçpço Serviços e Locações l,tDA-  EPP (com 
salda cilada, eia ata); Móncliceru CÕntti'ções e Ernpreertdimentos. LTDA; PrIme 
titrsçõese badáçaci EtREIl; WMdéVóntóadetdS Ebgenrrarta-.ME;,Réletés CsbslrrifÔes 

tELt e M J Projéto e Engõnháris EIREL1 ME. Ette abortA o prazo rerbr Mal , previsto no 
109, lirdso 1, alises a' da Let de Licitaçóes CAso não seja impetrado recurso após 
clusãcrdo prazo, srsia sessão rtaAberturadaVropaela rtePreçoa marcada para odia 24 de 
ho dá 2021, As OøhdivInuit MatoreO iqforínaçóóa na saladA Comidéãil 019 .iidtaçdes, 
ntrzada nsÃv Mraiias tolo.ila s 785 - BaIrro Nénã Plditidp Tiangue-CE 15 do Junho de 

coniriataçào de empresa de serviços lécnlicos •speOlatlzedos a serem prestados no 
scurnpanhamantoemorit(orameslodasat2ldadesde rertog afia. cadastro lécntcoe estruturação 
para o teoçsmento das receitas próprias e rotinas aporaciorcais inerentes ao Sistema 'l)lbutário 
Municipal juritoSSecralarla de Gestão,e Controlado Municipto DE Tejuçuoce, Estado do Ceará. 
Arsei'tzár-seno.dia leda Junho de2ê2't,às 09:OChs(horárto'dé Brasília), foi adiado para o dia 25 
da Junho da 2021 ás 09;001r rnaloresirrforrnaçõesna Asia da Comissão de Lidfaçõo, no sede da 
Ptefellirra münlçlpat,pelo letAl ,(55jo89299,v2515. e nucA oitos wJas.tceçeiqorbr, Prefeitura 
MtintotpaidéTejÚçuoirá!CE.JóééMãrcoePtohoBir'dd..PreãislenteÇPL. 	/ 

Bstdo ób C5ará - Prefêutata,MUptcfpal -de Soionópofs - Àvisó de LIcitAção.- Pregão 
EtetrØntito N'2021064.E4-PE.APregoêiredisPre'du MunidpaldeSdionóppte-Geaçõ 
toma póbilOo, para rmnheoimerrto dos Ililtrreusadoarque rio prósimo dia 29 de Jurriro de 2021. 
da 08:00h. por meio do aPis "wwwticítacoes-e,combr', estará realIzando licitaçÃo na 
madsiidadePrgito Elelrôntco, modesta disputa 'Aberto e Fechadef 1  critério de jilgamentb 
Menor Preço por iterri tombAdA ida' o ri 2921.06 14.014PE, corri Pule a aquisição dê 
equipamênlotmaleríet; incluIndo litutoloção pará abàIedouro público do Niunicipio 'dA 
Sõtoi'ó'pole. tudo órifortne espêciltcaç*eá coatidas no piajalo béalco/termó dA rete/éríciá 
àpokó AO edital, o qual énqo.ritrárãe rta lPiAgr Ira Sedd dá Comlsão, situada a Rita Dr ,  
Oolr0z Lime. h' 320, Cerrttó — Sóloritipoie/CE - IEP 83.620.000, Diz pelo sitia 

ftprí/intunjdpiOAice.có.ggafrrliícjla,çoee; Pftófen írformaçB,an flQ enqerço ditado 1111 
idla,solpnppoietgrnai(.corlr ou.fÓrc 88- 3S18l387 nó librárlo dá 07:3011 45 11:30h. 

noo 0-.v,00o 

do Mnictpio da São Gonçalo rlo,AnlArdntêlCE, 

Partanrear EIRELI - -ME á ES'pla,a,i' sta'lt4iIo dá Plãneja,rTierrI,o e Aulnutnlstrfçags MunIcipal 
LIDA.-contra o julgamento doa documentos de hsblhtação da liLíIaçàA aclrsrr mencionAda 

11 dá pela CPI- e rrrfqrrna que os autos do procosso autuo com vielas franqueadas aop 
ntesessado.s. SKoGonçalo dei Amarant,eFGE, 15 de-Junho de2Ó2'l.Anderson Augusto'dA 
Silva RÕitha- Pre5ideiitAdsComiÔãoPd/,nAnente dLicitnçato. 

ECtádodo Ceará'- Mriniiciplode SàõGonçato daAmarante:-Avisade licitação - PregiPo 
EletiSnicã 11' 030.3021. A Plegoelrá riu Muntriplã de São Gonçalo do. Àmarants/CE torne 
público para conhedmnntodsstrnseresaadrrsa abertura doPregão EielrduvtcoN°, 030.2021,cujd 
objeto é: aquisiçáti de equipaaiêrrtos (arrtoclave) visando atender o demanda das equipes de 
sáSdA bucal, junto a Secretaria de SondAda Munitlpto de São Goirçatis dóMrsrtrntefCti. 
(exclusivo pára ME/EPP). inicio do ácoihirrtenlo das propostas dó preçàa: 1610612021 às 
llhSOmin. Data : de abertura das propostas de preços: 3010812021 ás 09h01 mm. Para eretA' 
deviA licitAçãO deyerá ser levadoem corrsidereçãø O horário oltcirI,de'BraslIiA.,O édllel,ó seus 
anexos encontra/a-se dispotiivels nos seguintes sítios. eiritrõnicos:. www.hbnirial.com.br', 
AmwtdeCé,goó,bfidenó.nmmgontàtpdoáinmáranlôcápAviboSt000nç'aIodbAmatatgê!CE, 14 

rias 

Eta'çiodoCaará PrefelturaMimniclpai de Quixei*-Avisode 	

o 

 
d,S.Preçoa ri° 2021.04.2o-1. A Comissão Permanánta de Licitação da Ptefd?tbh5MMpdl 

nrnrn.odon ,,,,a A11rnáno$aêàrr 

PREFEITURA MUNØiPAL 'DE QUIXE ', 1 

O Murtitripio de Ouixeré tonre poblI Õ.qué:r,epOeróuda Superinlodb 	iáttm)ãl I MLin Ambiente — SEMACE á RétirulariAsizão da Licenca de trtetSiriS - 	 rac6O rico 

rrr 
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f rLs, Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Extrato da Ata de Registro de Preços n°2021.06.14.01 - Pregão Eletrônico ' 104. 28..tJ PE/SRP. órgão Gerenciador: Município de Mauriti/CE, através da Secretaria de Educação. Empresas Detentoras do Registro de Preços: 
Auto Peças LTDA. - ME, vencedora dos lutes 01 e 03— percentuais de descontos (47,90% e 15,0 1%) e Autocenter Sampaio LTDA., vence a 	e 
e 04- percentuais de descontos (40,00% e 25,00%). Prazo: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de 
execução de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos, com r 
garantias, destinados à frota de veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE. Signatários: Representante do órgão Gerenciador 
Francisca Valdécia Pereira de Sousa. Representantes das Empresas Detentoras do Registro de Preços: Ericon Gomes de Lima e José Edmilson Sampaio de 
Santana. Data da assinatura: 14 de junho de 2021. 

*** *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Adiamento de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação de Tejuçuoca torna 
público, que licitação na modalidade Tomada de Preços N°202 I.04.23.01-TP-SGC, do tipo Menor Preço Global cujo objeto: contratação de empresa de 
serviços técnicos especializados a serem prestados no acompanhamento e monitoramento das atividades de cartografia, cadastro técnico e estruturação para 
o lançamento das receitas próprias e rotinas operacionais inerentes ao Sistema Tributário Municipal, junto à Secretaria de Gestão e Controle do Município 
DE Tejuçuoca, Estado do Ceará. A realizar-se no dia 16 de Junho de 2021, às 09:00hs (horário de Brasília), foi adiado para o dia 25 de Junho de 2021 às 
09:00h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura municipal, pelo telefones (85)-99299-23 15, e nos sites www.tce.ce.gov .  br. Prefeitura Municipal de Tejuçuoca/CE. José Marcos Pinho Brito - Presidente CPL. 

5*5 *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria de Saúde - Tomada de Preços n° 02/2021-SESA - Resultado do Julgamento 
de Habilitação. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento da fase de 
habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 02/2021-SESA - contratação dos serviços de reforma do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador- CEREST. Licitantes Habilitadas: Sertão Construções Serviços e Locações LTDA - EPP (com ressalva citada em ata); Mandacaru Construções 
e Empreendimentos LTDA; Prime Construções e Locação EIRELI; WM de Vasconcelos Engenharia - ME; Ramilos Construções EIRELI; e M J Projeto 
e Engenharia E1RELI ME. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso 1, alínea "a" da Lei de Licitações. Caso não seja impetrado recurso após 
conclusão do prazo, fica a Sessão de Abertura da Proposta de Preços marcada para o dia 24 de Junho de 2021, às 08h30min. Maiores informações na sala 
da Comissão de Licitações, localizada na Av. Moisés Moita n° 785— Bairro Nené Plácido. Tianguá-CE, 15 de Junho de 2021. Tiago Pereira Andrade e 
Vasconcelos - Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 030.2021. A Pregoeira do Município de São 
Gonçalo do Amarantc/CE, torna público para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico N°. 030.202 1, cujo objeto é: aquisição de 
equipamentos (autoclave) visando atendera demanda das equipes de saúde bucal, junto a Secretaria de Saúde do Município de São Gonçalo do Amarante/CE. 
(exclusivo para ME/EPP). Início do acolhimento das propostas de preços: 16/06/2021 às 1 7h30min. Data de abertura das propostas de preços: 30/06/2021 às 
09h0lniin. Para efeito desta licitação deverá ser levado em consideração o horário oficial de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
seguintes sítios eletrônicos: www.bbmnet.com.br ; www.tee.ce.gov.br ; www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br . São Gonçalo do Amarante/CE, 14 de junho 
de 2021. Maria Fabiola Alves Castro - Pregoeira. 

E 	
*5* *5* 

stado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Abertura de Prazo para Impugnação aos Recursos Administrativos - Tomada 
FSC 1 de Preços N° 003.2021 - TP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, toma público para conhecimento dos 

interessados que fica aberto o prazo para apresentação de impugnação ao recurso administrativo interposto pelas licitantes: Amo Consultoria Municipal e 
MISTO 1 	Parlamentar EIRELI - ME e Espiam Escritório de Planejamento e Administração Municipal LTDA. contra o julgamento dos documentos de habilitação Pppo*o 

da licitação acima mencionada realizado pela CPI, e informa que os autos do processo estão com vistas franqueadas aos interessados. São Gonçalo do 
Amarante/CE, 15 de Junho de 2021. Anderson Augusto da Silva Rocha - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. SCCi26O31J 

*5* 5*5 *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 202 1.06.10.001. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100 - Centro - Boa Viagem/CE, torna público que se 
encontra ã disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial N°2021.06.10.001, cujo objeto és Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos para 
atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Boa Viagem/CE, que se realizará no dia 29 de junho de 2021 
(29/06/2021), às 08:30hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. 
Boa Viagem/CE, 15 de junho de 2021. Willamys Carneiro Carvalho - Pregoeiro. 

*5* *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Prosseguiniento. O Município de Lavras da Mangabeira/CE, através da 
CPI, torna público que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatório na modalidade Concorrência n°2021.02.10.1, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada cm serviços de varrição, capinação, poda de árvores, pintura de guias, roçagcm, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares 
e urbanos do Município de Lavras da MangabeiraiCE, neste dia 21 de junho de 2021, às 08h00min, onde serão abertos os envelopes contendo as propostas 
de preços dos licitantes habilitados. Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua Joaquim Nogueira, s/n - 1° Andar, Centro, no horário das 8h às 13h. 
Lavras da Mangabeira/CE, 15 de maio de 2021. Vicente Neto Alencar de Lima - Presidente da CPL. 

*5* *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Extrato da Ata de Registro de Preços n°2021.06.11.01 - Pregão Eletrônico N° 2021.05.21.01/ 
PE/SRP. Órgão Gerenciador: Município de Mauriti/CE, através do Gabinete do Prefeito. Empresa Detentora do Registro de Preços: R L D P Comercial de 
Combustíveis EIRELI, vencedora dos itens 0 1, 02 e 03 - Valor (R$ 353.400,00). Prazo: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de combustíveis (perímetro fortaleza), destinados ao atendimento da frota de veículos oficiais e locados das diversas Secretarias do Município 
de Mauriti/CE. Signatários: Representante do Órgão Gerenciador: José Henrique Carneiro. Representante da Empresa Detentora do Registro de Preços: 
Roberto Linike Diógenes Peixoto. Data da assinatura: II de junho de 2021. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 2021.06.15.01/TP. Objeto: Contratação de Serviços 
de assessoria técnica de engenharia para elaboração de planos estratégicos, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Educação 
do Município de Mauriti/CE. Data, horário e local para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: 05/07/2021, às 10:00h, sala da 
Comissão de Licitação - Av. Senhor Martins, s/n°, Bela Vista, Mauriti/CE. Os interessados poderão obter cópia do Edital nos sites http://www.tcm.ee.gov.br/ 
licitaeoes/, www.mauriti.ce.gov.br . ou na sala de reuniões da Comissão de Licitação, no endereço mencionado, nos dias úteis, das 09:0011 às 12:00h. Mauriti/ 
CE. 15 de junho de 2021. Gislayne Bezerra Sampaio - Presidente da Comissão. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Tomada de Preços N' 2604.0112021. Objeto: contratação de empresa para prestação de sei -viços 
de roço manual e pintura de meio fio nas estradas vicinais do Município de Mucanibo-CE. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados 
que após decorrido os prazos legais Ratifica o resultado da fase de habilitação da licitação e comunica aos interessados que estará abrindo os envelopes de 
Propostas de Preços das empresas habilitadas referente a esta Licitação no dia 18 de Junho de 2021 às 09:00ls (nove horas). Demais informações na Prefeitura 
Municipal, situada Av. Construtor Gonçalo Vidal, n° 90, Centro de Mucanibo e nos sites: www.tcni.ce.gov.br/licitaeoes/  e http://www.mueambo.ee.gov.br/ 
nos dias Úteis após esta publicação. Mucambo/Ce, IS de Junho de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

*5* *5* 5*5 


