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AVISO DE LICITAÇÃO \ 	C) ) 
O : 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE 
LICITAÇÃO. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 19 de outubro de 2021 
às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°0110.01/2021 
no portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CILINDROS 
DE OXIGÊNIO 10M 3  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
MUCAMBO - CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00 
às 12:00h e também nos sites http://municipios.tce.ce.ov.br/licitacoes/  e 
http://www.mucambo.ce.çiov.br/. Informações pelo fone: 0**88 - 3654 1133, ou no endereço 
à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 04 de outubro de 2021. 
Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

Francisco OéIo de Almeida Aguiar 
Pregoeiro 
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Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
E-mail: iicitacaomucambo©gmait.com  Fone 88 3654-1133. 
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TERÇA-FEIRA 
FORTALEZA - CEARÁ - o OS OUTUBRO DE 2021 

tstado do Ceará -  Prefeitura de Maracanaú - Aviso de Convocação para Assinatura<  

Lia de Registro de Preços do Pregão Eletrônico NO 14.05712021. APregoeira de Maracans 

imparada na Lei de Licitações e nos termos do item 11 subítens 11.21 11.2.2 e 11 .2.3do ediL 

onvoca as empresas: Prohospital Comércio Holanda LTDA-CNPJ N.  09.485.574I0001-71 
tanta Clara Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA - CNPJ N. 35.042.01910001-8 

itravés de seus representantes legais,a se fazerem presentes na Comissão de Pregão n 02 

5refsitura de Mtaracarviú/CE, situada  Av. II, nu  150— Centro Administrativo, Conj. Jereissati 

dde dia 13 de outubro do 2021 no bar/iria de 08:00 lis 16:00 horas, para assinatura da Ata 

qegistro de Preços oriunda do Pregão Eletrõsico n 0  14.05712021, cujo objeto é o Registro r 

'reços lendo corno objeto a aquisição de apamlhonlequlparnentos médicos diversi 

toslisados á Atenção Básica o Secundário, de interesse da Secretaria de SaúclelFunc 

lunicipal de SaúdefAdrninistraçáo Central do Município de Mvracanaú/CE, tudo coirforn 

soeciflcações contidas no Termo de Referência constante dosAriexos do Edital. Aeregoelra, 

Lado do Caere - Prefeitura Municipal de Caucala -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 88' 
11.09.39.01. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caucaia - Ceará, toma público, para 
rhecerrento dos interessados, que no peduimo dia 20 de Outubro de 2021, ás 08tr:30rrriri (oito 
as e trinta minutos), através de endereço eletrônico www.corrgrasnet.gov.br  (Comprasnel), 
até matizando licitação. ria modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento menor preço por 

tombado sob o e' 2021.09.30.01, corri fins ao Registro de Preços visando para futuras e 
tntuais aquisições de brinquedos pedagógicos, de interessada Secretaria Municipalde Educação 
Município de Caucala/CE, o qual encontra-se na Integra na Sede da Comissão, situada a Rua 
renal Correia rf 1073. Parque Soledade,CaucaialCE. Maiores informações, no horário de 08:00h 
12:005 no endereço supracitado, ou pelo site http'J/rnuniciplos.sce.ce.gov.br/llcitacoes . 

ucala/CE. 04de Outubro de 2021.tnarid Gomos Moreira -PreQoeira. 

ido do Ceará -Prefeitura Municipal de Cedro - Resultado das Propostas de Preços. A 
rissão Permanente de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos interessados o 
tudo da Tomada de Preços Nu  1606.0112021-03, cujo objeto é a contratação de pessoa 
ice pura prestação dos serviços do reisrrna dos barrheirose implantação de lavatórios nas 
tias pertencentes ao Muriictpio, junto a Secretaria de Educação e refomndoda cobertura, 
loções elétricas e construção de um banheiro na garagem Municipal, junto aSecretaria de 
estrutura, dedurando vencedoras as empresas: Riste Serviços e Administrativo EIRELI, 
J 88' 30.234.34710001-60 com valor global de RS 197.182,84 (cento e noventa e sete nill 
o  Oitenta O dois reais e oitenta e quatro centavos) para o Lote te X7 Empreendimentos 
-LI - ME, CNPJ 88' 22.594,15210001-00 como valor global de RS 74.850,46 (setenta e 
se mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) para o Lote ti. ACotniisnão de 
ação declara aberto o prazo recursal conforme prevê oAmt. 109, Inciso 1. alínea 'b. Cedro -
04 de outubro de2o2l. Túlio Lima Safes -Presidente daCPL 

ido do Ceará - Prefeitura Municipal cio Cedro - Declaração de Dispensa de Licitação. 

-etária do Trabalho e Assistõncia Social do Município do Cedro, considerando tudo o que 
rta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação e 0  2309.0112021-04, vem emitira 

ente declaração de dispensa de licitação, amparada no inciso XIII, do artigo 24, da Lei n' 
6193, para contratação do entidade para a contratação da prestação de serviço de cursos, 
ucidos pelo.- SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), para beneficiar as 

ias assistidas pelo CRAS e Bolsa Famuita, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência 

ai deste Município, pelo valor global de R$ 98.176,20 (noventa e oito mil cento e ostenta e 
reais e vinte centavos). Assim, nos tensos doarligo 26 da Lei e' 8.666193. vem comunicara 

Secretária do Trabalho e PrSsistõnda Social do Cedro, da presente declaração, para que 
edo, sede acordo, a devida ratificação. Cedro-CE, 04 deoutubrode 2021. Luciana Vieira 

Estado do Coara - Prefeitura Municipal da Cedro -Extrato da Atada Registro de Preços, O 
Município de Cedro - CE torna público o Extrato daAta de Registro de Preços W3009.01/2021- 
N decorrente do Pregão Eletrônica N' 0109.0112021.04, cujo objeto é o Registro de Preços 
para futuras aquisições de géneros alimentícios destinados á composição de cestas básicas 
para doações, junto a Secretaria do Trabalho o Assistõncia Social do Munir/pio de Cedro/CE. 
Registraste: Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Registrada: YBP Comercial LIDA 
(YBP Distribuidora), com sede na Cidade de Iguala, Estado do Ceará ã Rua Humberto Teixeira, 
S1N, Galpão A fim 05, Sitio Valeta. inscrita no CNPJIMF r8' 26.970.22710001-53. CEP: 63.510-
5110. neste ato representada pelo Sr. Yulle Batista Pinheiro Teixeira, inscrito no CPF/MF n.' 
571.225.833-76. Valor Registrado: R$ 1.248,480.00 (hum 'silhão duzentos e quarenta e oiro mil 
quatrocentos e Oitenta reais); Da Vigência: AAIa teia validade de 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura. Ordenadora de Despesas: Luciana Vieira Marques Viena- Secretaria do 
Trabalho eAssistência Social. Data daAssinatura: 30 de setembro de 2021. Cedro. CE, 04 de 

outubro de 2021. Túlio Lima Bales -Presidente da CPUPregoeiro. 

em cumprimento ao que detemiilina as Leis Federais s' 8.666/93. 10.520102 e  Decreto o' 10.024 de 
20de Setembro de 2019 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/CE 

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Maracanaú -Aviso de Licitação Fracassada - 
Pregão Eletrônico 88' 14.07412021.0 Governo Municipal de MaracanisúlCE, porintermédio da 

Comissão de Pregões do Munir/pio, declara que o Processo Licitatório 88' 14.074/2021. 
modalidade Pregão (Elelrõnicoj, tipo menor preço global, concernente ao objeto de Registro de 
Preços lendo como objeto a aquisição de colposcópio, de interesse da Secretaria de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda e 
Administração Central do Murticipio de Maroscanaú/CE, tudo conforme especificações sentidas 
no Termo de Referência constante dos Airosos do Edital, resultou cri', Fracassada, com base na 

Lei Federais' 10.52012002. Decreto Federal o' 10,02412019, Lei Federal n' 8.66611993, core 
justificativas fundamentadas no processo. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto á 

Comissão de Pregões, durante o expediente normal (08:00 às 16:00 horas), e poderão ser 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Julgamento de Habilitação 
—Tomada de Preços o1 2021.09.15.1. O Presidente da CPLd0 Munir/pio deAbaiara/CEtoma 
público o julgamento da fase de habilitação: Empresa Habilitada - Hedelita Nogueria Vieira - 
EIREUI, por cumprimento Integral ás exigéncias editaticias. A empresa DFC WAY LTDA 
EIRELI por descuniprimento ao tem 5.1.13 de edital convocatdnio. Maiores informações, na 

sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, e' 70, Centro, na 
Cidadis de Abalara/CE, de segunda a sesta-feira, no horário de 08:00h às 12:001h ou pelo 
telefone (88) 96136-6099. Abaiara/CE, 04 de Outubro de 2021. Raul Dantas Gomas da 
Silva -Presidente da Comissãode Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da Acarape - Termo de Convocação -Tomada de 
Preços NO  2207.1112021. A Comissão Permanete de Licitação do Município deAcarape, vem por 
meio deste, Convocar a empresa ,Rroe Consultoria Municipal e Parlamentar EIRELI-ME, para 
recolhéro Envelopes' 02—proposta de preços, visando resguardaro sigilo da proposta contido 
no envelope ora mencionado.Aer'npmesa poderá recolhera referido envelope das 8h00 às 14h00, 
horário de expediente denta Comissão Permanente de Licitação. Salienta-te que a empresa terá 
alto dia 07de outubro de 2021 para recolhero respectivo envelope de forma presencial, no qual 
eito comparecendo, este será enviado via Correios para o endereço legal do empresa. 
Asarape/CE 04 de outubro de 2021. Eveline Rociretie de Oliveira Silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
21 de Outubro de 2021, às OOhOOmin, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletr&rico 
para Registro de Preços nu 30.09.01/2021.05/SRP, para e seguinte objeto: Registro de Preços 
visando futuras e eventuais aquisição do material de limpara e higiene de interesse das diversas 
Secretarias e Autarquias do Munir/pio de Amontada, o qual encontra-no mia integra na Sede da 
CPI-, rio horário de 8h00nrlrm às I2h00mine no site do Tribunal de Contasdo Estado do Ceará, nos 

endereços eletrônicos: ttttp'J/muaicipios.lce.ce.gomnbr/itcitacoos, ainda, wtwbIlcomspras.org.br . 
memometeda/CE, 04 de Outubro de 2021, Magno Samná Safes Barros - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal deApuiarés -Aviso de Licitação -Tomada dePreço 
88' 06.008I2021-TP. A Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e lrrfraestrutura, por seu Presidente da CPI-, toma público que às 
09:00 horasçodia 21 de outubro de 2021, nasalada Comissão de Licitação, localizada no Paço 
Municipal, situada naAvenida Gomnes da Silva, n° 99, Cantro—Apuiarés/CE, realizará a licitação 

na modalidade Tomada de Preço, conforme descrito no edital e seus anexos, visando a 
contratação de serviços de engenharia pura connl.rúçáo da praça na localidade de Riacho do 
Pauto no Munir/pio deApuiarós/CE. O edital poderá ser lido a obtido rio endereço eletrõnicci do 
portal de Licitações do TCE/CE https'Jplicitacoes.tce.ce.gov.brl. Maiores informações na sede 
da Comissão de Licitação. ou pelo e-mail: pmaapuiaresIicitagnail.corrt, no horário de 
081h00min às 1 2hü0rnin. Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal deAquiraz - Aviso de Recurso Improcedente - 
Prosseguimento - Concorrência Pública 88' 11.00312021 CP. A Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aqairaz toma público para conhecimento 
dos interessados que o recurso administrativo apresentado pele licitante FM Rodrigues & CIA 
LIDA participante da Concorrtncia Público Nu 11.00312021 CP, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em engenharia, para serviços de gestão e eflcierrtização do parque de 
iluminação pública, incluindo serviços de iluminação decorativa e obras de ampliação das 
instalações de IP de interesse do Município de Aquiraz-CE, fui julgado tempestivo e 
'improde/Jente, mantendo-se a decisão e ainda que no próximo dia 56 de outubro de 2021 às 
09:00li (nove horas), na sede daCornissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Aqviiraz. localizada a Rue da Integração. S/t'I, Centro, Aquiraz, CE, estará dando 
Prosseguimento as demais etapas do processo com a abertura dos envelopes concernentes às 
propostas. Maiores informações poderás ser obtidas no endereço acima, no horário de 08:001, 

Estada doCeará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Aviso do Adiamento - Pregão 

Eletrônico N° 01.027/2021 PERF. APregoeire da Prefeitura Municipal deAquireztorna público, 
para conhecimento dos interessados que o recebimento das propostas do Pregão Elebénico, 

csio obieto é  Reoislro de Preces sara contratacão de emnnresa Dera nrestacão de servicos de 

Estado do Ceará - Prefeitura de Maracanaú —Aviso de Convocação para Assinatura da 
Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico N°14.06812021. APregoeira de Maracanali 
amparada na lei de Licitações e nos termos do item 11,subitens 11.21,11.2.2 e 11 .2.3doedital. 
Convoca as empresas: BMI<-AP Empreendimentos 6/RELI - CNPJ N°, 41,566,986/0001-12; 
GB Comércio e Distribuição LTDA- CNPJ 88° . 10.782.385/0001-40; e RD Comércio LTDA-
CNPJ(MF) Nu:  02.215.25810001-30, através de seus representantes, legais, o se fazerem 
presentes na Comissão de Pregão rf 02 fia Prefeitura de Maracanali/CE, situada áAv. II, n°150 
—Centro Administrativo, Conj. Jereissati 1, até o dia 13 de outubro de 2021, no horário de 08:00 
fio 16:00 horas, para assinatura da Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão BletmrSrrico 
14.06812021, cujo objeto é o Registro da Preços fendo corno objeto a aquisição de lixeira 
diversas, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde- Hospital Municip 
Dr. João Elisio de Holanda e Administração Central do Munir/pio de MaracanaCt/CE, tud 
conforme especificações contidas no Termo de Referência constante dos Anexos do Edital. À 

todo do Ceará - Prefeitura de Maracãrtaú - Aviso de Análise e Julgamento do 
cumentos de Habilitação - Envelope 'A °  - Tomada de Preços n °  06.002F2021-1'P, 
missão Permanente de Licitação da Prefeitura de Marãcanaô, Ceará, toma público para 
',hecimento dos interessados, que após análise ejtdgamento dos documentos de habilitação 
Tomada de Preços N°06.002/2021 - TP, com fins àcontratação de empresa especializada em 
viços de assessotia e consultoria em gestão Imibuiliria justo a Secretaria de Gestád) 
çomento e Finanças do Município de Maracanali/Ce, apurou-se que a empresa R& 
nessoria Contabil, Serviços e tnforrnáuica 515 LTDA, pessoa juridica inscrita no CNPJ e' 
.075.24110001-41 foi considerac1à Habilitada e a empresa 2G&FG Soluções $18 LTDA, 
usos jurídica inscrita no CNPJn° 08.784.54010001-15 considerada Inabilitada pordescumprtr 
subitens 3.1.1 e5.1 do edital. Fica aberto o prazo recursal como preceitua a Lei n°8.666/9 
derson Gazettade Sousa -Presldenle. Maracanaê, Ceará, em 04de outubro de 2021. 

Lado do Ceará - PrefelttjEa de Maracanaú - Errata do Aviso de Licitação - Pregão Eleti-ônlcc 
01.01112021.Objeto: Registro de Preços lendo corno ob,leloo fornecimento dematerial gráfico ede 
nuniiarçito vimial, de interesse da Secretaria de SaúdelFundo lAinicipal de Saúde-Adrrinlrdmçãa 
ntmal e Hospital Municipal Or. João tatue de Holanda, Secretaria Municipal de Conunkaçàs 
o-ceda de Assistència Social e Cidadania e Secretaria de Educação do Munir/pio de Maracanaút 

tudo confeonre especificações sentidas eoTermo de Referência constante dos Anexos do Edita]. it 
gcieira de Maracanair/CE, toma público para conhecimento .dos interessados a Errata do AVISO dq 
ilação, publicado nojernal O Povo em 04.t 0.2021. para realização das seguirdes datas: Onde se 6,, 
R até as 0900 horas ~rio de Brasilia) do dia 15 de outubro de 2021, receberá as Cartas 
postas referentes a este pregão, no endereço eletrõrricow.bLongbrAcesso blent'dlcado no tinA 
citações püblicar/. AAtrertura das Cartas Propostas acontecerá no dia 15 de outubro de 2021, d 
00 horas(horlir'ode Braslla)e o início da Sensãode Disputada Lances ocorrerá o parlirdas 10:00t 
dia 21 deoulubrode2ø2l;LeIa-se:queaibaso9:OOho'as(fnorúdodeBrasløa)docba 18deoulubro 
2021, receberá as Cartas Propostas referentes a este pregão, no endereço eletr-6nico 

w.blLorgbr 'Acesso Identificado no temi, - licitações póbácas'. A Abertura das Cartas Propostas 
inteceránodia l8deourubrode20211, às 10:Oø horas (horário deBrasliia) eoirrtcloda Sessão de 
pulada Lances cco,meté a partir das 10:00h do dia 21 de outubro de 2021. Quaisqser teformssaÇõeê 
ão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 ás 16:00 horas), e poder 

2021.10,04.0IFSRPIPE. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventua 
elmo voicuba zero krN sendo 1 (um) veiculo cerro de passeio e 3 (trás) velculonjflit 
rtlnados a atender as necessidades tias Secretarias de Educação e Saúde e 
Irega das Propostas a partir desta data e abertura das propostas 20/10/2021 
ir/rio de Brasilia) no sítio wew.bllcompras.com . Informações gerais: O Edllá 
Lido através do sítio referido acima ou tmtlps:/lticltacaes.ice.ce.gov.br/,  www,nnnaur 

	 's. 

justo ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito à Av. Senhor Marfins, Sf88° - 
la. Mauriti/CE. 04de outubro de2021, José Wililan Crua Fiqueirêdo -PreQoei 

deste Municipio toma público que no dia 19 de outubro do 2021 às 09:00 horas, estará arindj 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico ti' 0110.0112021 no portou 
hitp:/lwww.bbmnnelfldtasoes.com.br/ cujo objeto é a aquisição de cilindres de oxigênio 15 
para atender as necessidades do Hospital Municipal de Mucambo - 04. O Edital es 
disponível, no horário de atendimento ao público de 05:00b às 12:001h e também nos xl 
hltpJ/mnunicipios.tre.ce.gov.br/licilacoe&  e htlp:l/wrew.niasembo.ce.gov.br/. Informações p' 
fone: 0'88 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo' Vital. sln. Centro; 
Mocambo—Co, O4deoratubrode 2021' FranciscoOróclo deAlmeidaAaular— Preooeiro 

tio Ceará- Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Recurso - Concorrênc 
N°3007.61(2021, A Comissão da Licitação do Munir/pio de Mocambo comunica ai 
dos que as empresas: David Fernandes S Portela, Plataforma Construções Transporte 
EIRELI. RVP Construções e Serviços EIRELI ME e Savires Iluminação e Consrruçõ, 

"i 



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIII NO227 1 FORTALEZA, 05 DE OUTUBRO DE 202 Z, 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Anulação de Processo de Licitação. A Câmara Municipal de 	45CE 	J 
comunicam a Anulação do Processo Administrativo n°. 002/2021 na Modalidade Tomada de Preços n° 002/2021TP, destinada a Licitação oo Técnica 
e Preço para contração de serviços de organização do arquivo e de processo de conversão de documentos fisicos em formato digital em C R, s çpmo 
processos contábeis, licitatórios, patrimoniais e demais atos administrativos e legislativos de interesse da Câmara Municipal de Senador 	mes - E. 
Motivo: vício de insanável no edital. Fundamentação Legal: art. 49 da Lei n°8.666/93. Data: 04/10/2021. Abidias Serafim do O Filho - Pr ffj 
Câmara Municipal de Senador Pompeu. Senador Pompeu /Ce, em 04 de outubro de 2021. 

*** *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021.10.04.01/SRP/PE. Objeto: Registro de Preços 
visando futura e eventual aquisição de quatro veículos zero km, sendo 1 (um) veículo carro de passeio e 3 (três) veículos tipo mini-van, destinados a atender 
as necessidades das Secretarias de Educação e Saúde de Mauriti/CE. Entrega das Propostas: a partir desta data e abertura das propostas: 20/10/2021 às 
09h00min (horário de Brasília) no sitio www.bllcompras.com . Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sitio referido acima ou https:// 
licitacoes.tce.ee.gov.br/,  www.niauriti.ce.gov.br , ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito à Av. Senhor Martins, SIN° - Bairro Bela Vista. 
MauritilCE, 04 de outubro de 2021. José Willian Cruz Figueirêdo - Pregoeiro. 

*5* 55* *5* 

Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante —Aviso de Reconvocação para Realização de Sorteio - Tornada de Preços N°. 015.2021 - 
'rP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, torna público para conhecimento dos interessados que em virtude 
do não comparecimento dos representantes legais das licitantes Laporte Engenharia EIRELI - ME e Guanabara Construções Transporte e Serviços EIRELI 
-. ME, cujas propostas de preços encontram-se em empate, reconvoca os interessados para realização de sorteio com intuito de determinar o vencedor do 
certame, em cumprimento ao subitem 7.9.7 do Edital. Fica a sessão para realização do sorteio marcada para o dia 07/10/2021 às 09h (nove horas). São 
Gonçalo do Amarante/CE, 04 de Outubro de 2021. Anderson Augusto da Silva Rocha - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jucás Aviso de Licitação - Pregão Presencial N°009/2021 - SAAE. O Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto de Jucás, por meio de sua Comissão de Licitação, toma público que no dia 19 de Outubro de 2021, às 15hs:Oørnin (horário local) 
fará licitação na modalidade Pregão Presencial n°009/2021 - SAAE, cujo objeto é a aquisição de combustíveis (gasolina e óleo diesel), para atender as 
necessidades do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, conforme especificações contidas no termo de referencia em anexo. Local de Audiência Pública Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Cel. Raimundo Gomes, n° 176— A - Bairro Centro - Jucás —Ceará. Paço do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto, cm 04 de Outubro de 2021. Mayara Mabelly de Alencar Meio - Pregoeira do SAAE 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Acarape - Termo de Convocação - Tornada de Preços N°2207.11/2021. A Comissão Permanete de Licitação 
do Município de Acarape, vem por meio deste, Convocar a empresa Aron Consultoria Municipal e Parlamentar EIRELI-ME, para recolher o Envelope n° 
02 - proposta de preços, visando resguardar o sigilo da proposta contido no envelope ora mencionado. A empresa poderá recolher o referido envelope das 
8h00 às 14h00, horário de expediente desta Comissão Permanente de Licitação. Salienta-se que a empresa terá até o dia 07 de outubro de 2021 para recolher 
o respectivo envelope de forma presencial, no qual não comparecendo, este será enviado via Correios para o endereço legal da empresa. Acarape/CE 04 de 

outubro de 2021. Eveline Rochelle de Oliveira Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

5 	
*** *5* 5*5 

T 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município toma público que no dia 19 de outubro de 2021 
às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°0110.01/2021 no portal http://www.bbmnetlicitaeoes.com.br/ cujo objeto és 

FSC 	aquisição de cilindros de oxigênio 1 On-i3  para atender as necessidades do 1-lospital Municipal de Mucambo - CE. O Edital estará disponível, no horário de 
MISTO 	atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos sites http://munieipios.tce.ce.gov.br/licítacoes/  e http://www.mucarnbo.ce.gov.br/. Informações 
poo 	pelo fone: 088 —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 04 de outubro de 2021. Francisco Orécio 

de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 
FSC' CI 26031 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Recurso - Fase de Julgamento de Habilitação Concorrência n° 2021.07.28.1. A 
CPL da Prefeitura Municipal de Jardim/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que a empresa WF 
Projetos e Cálculos e Construções LTDA ingressou com recurso administrativo dentro do prazo legal contra o julgamento na habilitação da empresa 
TR Empreendimentos LTDA junto ao Processo Licitatório na modalidade Concorrência n° 2021.07.28.1. Maiores informações, na sede da Comissão de 
Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, n°347, Centro, na Cidade de jardim/CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone 
(88) 3555-1295. Jardim/CE, 04 de Outubro de 2021. Alberto Pinheiro Torres Neto - Presidente da Comissão de Licitação. 

*5* *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato do Contrato N° 2209.0112021 - SME - Referente ao Processo Administrativo de Adesão 
- Carona N° 2209.0112021 - SME. Partes: Município de Fortim, através da Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer; Objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção de prédios públicos, (ginásios poliesportivos), junto a Secretaria Municipal de Educação, juventude, 
Desporto e Lazer do Município de Fortim/CE, tendo como base a tabela da SEINFRA/CE. Contratado: M A Feitosa de Sousa 1.TDA, inscrito no CNPJ 
sob o n° 41.356.135/0001-71; Valor Global: R$ 1.000.000,00 (Dum milhão de reais); Vigência: Até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2021; Assina pela 
Contratante: Ivoneide de Araújo Rodrigues -  Secretária de Educação, Juventude, Desporto e Lazer. Fortim/CE, 04 de Outubro de 2021. 

*5* 5*5 *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Edital de Pregão Eletrônico N" 24121/PE-SS. O Pregoeiro da Licitação 
do Município de Ipaporanga, comunica aos interessados que realizará no dia 18/10/2021, às 09h00min, através do site "www.bllcompras.org.br ", o Pregão 
Eletrônico n° 24121/PE-SS, receberá propostas para a aquisição de equipamento e material permanente destinado à Unidade Básica de Saúde no município 
de Ipaporanga, de acordo com quantidades e especificações contidas no Anexo 1 do Edital, com aplicação subsidiária da Lei n°8.666/1993, obedecendo ao 
disposto no art. 191 da Lei n° 14.133/2021. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites www.bllcompras.org.br ; Iicitacoes.tce. 
ce.gov.br  e www.ipaporanga.ce.gov.br . Ipaporanga, 04 de setembro de 2021. Paulo Renato Barbosa de Souza - Pregoeiro. 

*** *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Abertura das Propostas. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cedro/ 
CE comunica aos interessados que no próximo dia 07 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na 
Travessa Liberato Moacir de Aguiar, Bairro Centro, Cedro/CE, respeitando todas as determinações sanitárias estará abrindo os envelopes propostas de 
preços referente à Tomada de Preços N° 1606.01/2021-03, cujo objeto é a contratação de pessoajuridica para prestação dos serviços de reforma e ampliação 
da Escola Gabriel Diniz, junto a Secretaria de Educação do Município de Cedro/CE. Cedro - CE, 04 de outubro de 2021. Túlio Lima Sales - Presidente 
da CPL. 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Granjeiro - Aviso de Adiamento de Licitação - Processo Licitatório N° 2021.09.16.001 - Pregão Presencial. 
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Granjeiro/CE, torna público para conhecimento de todos que a sessão de recebimento dos envelopes de Proposta de 
preços e habilitação para a l.ieitaçào cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados na locação e manutenção de sistemas informatizados 
de administração pública, destinado ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Granjeiro/CE, marcado para o dia 05 de outubro de 2021, às 
08h:Oomin, será adiado para o dia 08 de outubro de 2021, às 08h:30min. Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal das 08h00min às 
1 2h00min. Granjeiro/CE, 04 de outubro de 2021. Damião Luiz Bento Filho - Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Abertura de Propostas - Tomada de Preços n° 0312021-SEINFRA. Cujo objeto 
da contratação da execução de drenagem superficial da estrada vicinal que liga o Sítio Olaria ao Sítio Gavião - Via jaguaribe 1, II e Santo Amaro. A Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos interessados que estará abrindo as Propostas de Preços referente a mesma no dia 06 de outubro de 2021, às 09:00ls 
no endereço Rua José Siqueira, n° 396, Centro. Viçosa do Ceará/Ce, em 05 de outubro de 2021. 


