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AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO-  DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE 
LICITAÇO. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 03 de dezembro de 
2021 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 
1 811.01/2021  no portal http - //www.bbmnetlicitacoes . coi-n . brf

-

/cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO/CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00 
às 12:00h e também nos sites fpj/nunicip[ostce.cegov.br/Iicitacoes/  e 
http:I/www.rnucambocegpvbrI. Informações pelo fone: 0**88  3654 1133,  ou no endereço 
à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 19 de novembro de 2021. 
Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

Francisco Orê'cio de Almeida Aguiar 
Pregoeiro 

1 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62170-000 

E-mail: 	 Fone 88 3654-1133. 



DlÁ1fl() OFECIAI. 1)0 ESTADO 	SÉRIF 3 	ANO XIII N 1 26() 	FORJ'AIJZA, 22 1)1 NOVFMT3RO I)1H 

I:stfll) (li 	Ceará - IIcitti,a Municipal de 1 k)ri7ont( - 	ViSO de 1 icilaçiío 	Pregão Klettônico Y 2021.10.22.1 - S RP. Julgamento: 	 pç' . 
1 olc. Rcti1i O (IC 	1 CÇ() 	\ 11dO !uui i 	e C\ Cntui 1 	1qUiiÇCS de !irdai uc111() escolai (lestlllad() aos alunos da Rede de Ensino do 	i uiiic pio d 	i1/ol 

CA 

c1 . o prazo ele caclastrainenlo das ( artas Propostas Será até as OhOOmin cio dia 08 de dezembro ele, 202 1 	com abertura para ii1 ise das propta 
O1i3Omii. O l:d i i a l poderá SCI-  L1111L1i11d() nos endereço 	cletrônicos: 	\ 	.conpras11c1.) 	.br, w 	.hori,oiite.cc.ov.hr  e 	vw.tce.ce.ov.hi -  i pariu 	da dita 
desta pubi iCiçao. 1 ii torivaç6e: Na sede da Comissão Permanente de Prcgo. na Av. PresiUeiitc Ciielo 1 3tinco, n 	5180,  ('cit o, 	loriionle ( 1 	ou Íonc ( 	5) 

1 t()I . i/()Ut(!('V,19    (k no'enihio (te 202 1 . Irancisca 	Jotaugela Barbosa 	IJ111i(Ia - l'i'egocira OflciiI. 

l St(1() (h) (t'at - 	- Pt1iitiii1 	Municipal deILrnuiriI 	- E.\11-,110 de (oniralo - Dispensade 1icitaí() ç 	N 	2021.1 1.10.1. Ititc: () 	\lunicípio de 
pI u ni ti ir ( 	itt avs 	la ScCrCtnna \4 iin 1 c i 1í1 	de 1 ii !'racslrii t LI ri 	1 bana e 1 )LSLnvo v i nicn O 1 ,, conômico e a 	inp rc 	R 1 ( 	P Comercio lo 	dL 	vi aq ii iii(i 
Ci\ iLi) 	LTDA. Oh)cio. 	iLiiiiÇi() de 	)CÇui, 	iiidiiiti(I() a iiio de obra, (ics1iiiido 	i rcvis(i dc 	100 hoii, puia iiiaiiiiiclição 111 OaiLilitiLi (01 iníiqiiinhi pá 

Ciii'L' i(IL i i . i fihri rai a 	Li L1UiCSíi X ( \1G I3 r:Ls 1 1 Industria 1. 	1) \, modelo 1 \V3 00K \ 	pertencente ,1 SLcictaria MUII*CÍ1M1 LIC 1 nIricstrutii ia 	rhani L 
I)Lcii\ol\ iiiii'i0i) 	1Ci)iiC)iiiiCO. 	V11Or 	I'Ot1I 	IStiifllCIO (1(1 Contrato: 	1 	J50,00 (ciliLo  mil oiO)c(ntos c ciiiqlleiitui reik). 	Vioncia ('oiiirri1iiil: 	'\t 	3 
iIC,CiiihiO de 202 2 1 	ir iiitiri(is: j iiic A(Ii 1 1 ' 1 iii iiei ri) Junior i.i Rica-do 	'ii) íiiii) (iiigL'1 de Pau Ii 	1 pa ii iii rini/( I. 	12 de noveni hr() (1v 2021.  

Sta(li) do (ei - ii - l'rttti(tiia 	'si tinicipal de A quíraz 	;'iS() de E icitaçc) 	(oncoiiucia I'úhlica 	N 	11.01 0/202 1 	(P. A Presidente da (OflhiSSi( 
Pern1aiiiiitL LII.' 	iCitaÇ0) di Pre!itura Municipal de Aquirav tortia púbi co para conhecimento dos IIIlCl - csLlLIOs que no próximo (1iii 2 , 	(te c1cieihrr 	de 
202 1 	a 	L)(iOli (nove Iii)iLiui), iii 	iCdC da (omissio Iciiiiaiicntc dc [1Cit1Çii) dc Oicicituríi \1iiiiicipi1 dc ALliiii'íi/, IocaIi/(ida 	i Rita da lntcgraçao. S 	. (ciitio. 
Aci ii iiv. C1 ` .  Liirii i cci iinndo 1 	cii iÇO. na iniidi1idadc Concorrência OúhI ici. cujo ( b cio 	i COii1rii içiïo LI.? cmprci cspcc ii1 i7ida cm cnccnhiria pura 
caciuuio Ik 	serviço ,' dc nui\'iiicii1aça(i Liii pcdia ioci cm di\ cr'Lis lOtaii(ladL's dc interesse da SLLiLiuiriui dc liiiiaLstrii!iirui ilii \liiiiicíiiio dc /\Lliiira/  ('1. () 
L iii 	L 	L•iiC(iíui rui dispon cc 	iuui endereço 	ICI lilíi, no hoiario de 08:0011 	is 	12:0011.  

1Sta(h) (li) Cear, 	I'icicituia \Iuiiicipal de Ipucitas 	Aviso de 1icilaçii(). RL'uili/içPui dLi () dc 1)u,ciii; 	&I. 	02 1 ia 00ii0Oiiiiii. Início da iliapuuiui c 

nu ui i ii tir Lii 0 1 )h 0011 - 1111, iii. PrcgO) Idctroiuico, 1x11 - ,1  kciStrO  (ir Preçua, incilor preço. N , 	/ 2.02 1 , o 1 diiud 1)(ic1cr 	cr a(lujuirld() lo ,; endereços: vww, 

ir i iCUCS C.uii 1 .hr e \u \vw. 1 ieituici)cs. ice. cc.go\'.hr  . Ob)clo: Registro de Preços visw,1110 liii uruia c c ci itiiai 	iupuisiçôcs de velculos  

[li-li) aiiii1i0' iciiii)Çh) 1x11 , ,1 aiciidci as iucccsidadcs Ou) 1 osjiital e Materiiidadc Oicílio Mota.iiiiio u 	cciL1iriui de Suiúdc do municípiode liiuicii a 	(' 

	

s 	0. 

cictoiic p .i ci1tiii iii!bniçOcs (h) 

	

	1 09. (luiiu 07Iiid)Oinuii iu 11 hsOOni e ele 1 .hOOniiii is 	/lisOhiiuiii. 19 (ir NociiIn'o de 2021. lpueii'uis/(l'1.  

Alves cs \ lCfl(ILS de Oliveira  - Iiegoe'i ia). 

'statl() (0) (caia 	Frcl'citura 	\lLifliCit)al de Ij)UCiraS - AN , iso de [icilaçio. i(ediiutçuiui uliui O) de 1)ciciiihro dc 20 	1 	as (O000iniui, inicio dui (liapulul '1. 

ulai 'i 	i 	ruiu 	u1ui 	i)OiiOhiiiin, Orcpui( 	1 	lulrunico, para 	Ru'piiio iii 	OrLçi)a, 	mciioi 	p'ç 	N 	O 	O0 	. o 	l'dii:il puu(lu'r.i 	ur 	iuiqiiiruliu fli) 	u'nulcru'çuia 	\ 	\\ u\ 

iiruiir(uc 	c.0 	iiiu.hr 	c 	\V\\ .1iruliri)c.cc.cc.ru)\ .hi 	Ohjciii: 	Rcu&iiri)  de 	Preçosoulri 	Iiiiuri 	c C\ ciiiii;ii 	ir 	iisiçO 	dc 	niuticriuil 	uiiduiico, 	pi 	iiciidcr (i 

.0 iniuiiLi (tu' 	uIuinui 	ui 	Cru'ciic 	u' 	1 	uIiiiiço 	iitiiiiil, 	junio 	i Sccictari:i (Ir 	hduiu 	içio do 	Miiiiiuipiu dc 	pcii. 	L'Í 	irlci0nc pura uaiiiiuitui 	iii1uirmuiçOc 	0) 

;(\a 	i' 	). uiii 	i  !Iiu.iiiiiiuiu 	is 	1 1 !i()i)ini 	r 	duiu 	hst)(iiniii zis 	1 '/hsOdiiiiii. 	19 de 	\O\'cil)hi'() de 202 1. 	Ipii&ii'asi( 	I'. 	1 	iaiiCOC)) i\Ivssoii 	\Ivcs 	\lcndcs i1 

) )!vch a 	rt2O)iFO. 

*u 	*** 
Í 

r 	lOu i 	rura 	'lcl)i(IiFul 	Nlunicílmi de ípueirasA\íS() de 1kdaÇO. Rcaliiiço dia 02 de E)ciciiihio 	Ir 20 2  1 	ia 	)hIiO()iiuiu, iiiíCii) di diaiuiu 	ac 

« 	u 	. ii 1 	11110011-1.11,  Prcpu() 1 ' 	tru iiiico. pura Rcpi strü ele Preços. menor pç 	N° 01 .O 	2 02 1 . o cd i a 	piidcr 	ser 	idq Li rido nos C iuJL'ueÇi 	• \V\\  

u1uciu' 	u 	:u)n.hr 	1 	\\ \ 	\V 	licituicoc 	i'c.cc.oviir . 	Ohjcto: 	Rckiro dc 	Preços Vií111(10 	futiira 	L' C\ cii1iiuii 	iiuuiaiçoc 	dc 	iiriiui 	na iii 'iru,i 	Llcluiiui(1i 	i MISTO 

' 	,,,, 	. 	' 	.1 	..'. . 	. 	.,! 	iu 	1 	L 	''rhi 	ou 	\.ir'iiui 	S'iriuil 	1 ruiballiui 	lo 	\lunucipio 	dc 	Ipuiciri 	('c. 	1 cIci'iuc 	p iiuu 	ciiiitai(i 	iu1riiu.uCuc 	( a 	O) 	1 ("0, iup 

,u' 	1 	0.iuuiuu (i 	i 	H0i0iiiiii e de 	I., 11s00111111 	' i 	/1iOOiiiiiu. 	19 de No'ciihro de 2021. 1pueras/('1',. 1' raticisco .lysnn Alves \lciidcs de Oliveira - 

Pripocir 

1.uid 	(1)) Ceará 	Prefeitura\ltifliCi})at de .1cfin(aras 	Aviso de 1icilaço. .\ ('oiisui. 	Ouiiiiuincnu' de 1 	ieitiçi. locili/idui na Ria j\iuioiiiiuii ('iiiihui, 

1 1. 1 Oi 	 ' ci -uii 1), iOi'ii3 púhI r 1) ii Odituil dc 	1oiiiadui dc Ireços hP 	22 1 1 .0 1 /202 1 	crijo ohj cO) d a( u ) contrataçu0i de cmprcua piru 	prcslaç'io do. scrViçOs 

dui riuiadra  chcrtui Com vestiário~ Pa(iruuii 1N1)F, 	ia locah(Iadc do Sitio Ucicui. luilio Li Sr'crctaria de Fduicuiço c ('altura do \liiiiicipiii dc 

\ 	ii!uiruu 	( 'rI - n111 ,0111w 	ir()jcli) 	iaiLO, 	cpic rcuiilii-c 	iio dia 08.1 2.2W 1, às 00:0() hor:ia. 	Rct'crirli) 	dual 	iodcr 	ser 	idrluuirid() ilo ciidcicç 	icuiiia. ii' 

1' 	- 	ri 	0' C\1iCliCiiiC 	ti) fliI 1 )itL'( 	Luis 00000 	i 	17:00 lairas, ou no sitio htip:/ \v\v\v.tcm.cc .()( ) \i. br 	icitiLiic. AltOnlaras-('c. 22 de novembro (it' 2021. 

,\lcaulaia Soarcs 	liisideuic 	lut (11  

do (ai' 	Pi'cicittiiut \lUhliCil)iiI de Lavra., (lul \laflgal)Cii'a - I\'iS() (1c JiilgaillCI)fO. i\ Prcpi)cirui OOciud i(r1iui publico que lora L'i)'uidLiid() o 

' ii 	''fliO 	1' i 	do 	u 	'i 	ctrCiiih'o 	o" ») 	1 	1 	1 	0 	 O aur'iiiiitc: 	inpicuis 	\'cnrcdorui 	NI \OO1 	Orasil 	1 	1 	) \. 	\ L'iiccul(iu 	jiiolo 	o 	1 01L' 	. 	1. 

a 	1• 	o. 	' 'Ho.'.i a. 	Luiuhi 	io 	(iR' 2 c luiupciii 	o 	uupci ( 	oiicrcio dc Oapcia 1 . I1)A. junto ao 	ole 3. por icrcuii 	iprcsciiiuidui os iiucUiorca p'c° iiui cii).l 

A' ;.iii.'c. o.",d() 	i 	iicaiuuas dcu 	araua. 	1iahHada 	por ciimprimcnto 	ntcgrud 	'is cxigAiciuis do 	dual ('onvocuitório. Maiiic 	in1oriiiuicOe 	ia 	C.Iu' dui (01. 

u 	. 	iu.lt 	ui\ .' . OCi plouiiiiiiu i 	' curuuiiri 	h11coiiiirui 	coto ' . 	La 	i uis da 	\Luiiigihcirai('E. 	19 de 	ciiihro (IC 2021. 	'slaria ,losiuiiiut 	íci)l() dc 	Ikcirui - 

rrOoriI':i ) 

1' tu)(1() (10 (1u)i'1 	Oreiciura \'11110C11)ud dc \1uc.)m1))) 	Aviso de 1ici1açio. () Propocirui LICSiL \liiiilculiio ioriiui ioblico que ilo dia 03 de dc/ciibro 

de '202 1 i 0 1):00 lioraa, ciru 	hi i nul() iC 1 iaçuo ) liO i 00(0) lidado ircio 1 ictrônico N 1 1 1 M 1 . 202 1 nu 1oi ia 1 ii ip: \\ \\ \k . hhlniiLt Ocu tuiuuics. coni hr ou j o 

01)101(1 C i (u(liiiiça() Ir' 1i\i() uliul 1 iCO 	u1cliuia(h) 	1 Rcdu \liiiiicupal dc 1 isitio do \luinicipio d 	 ('0c \liiruiiiibo 	( ) -.ihiil ealuii a dipiiiívcL ii liuirariui de 

,iic'iuliiiicuiii' ii) p11c 	10 (-iiii i 	1 2:000 o iuiuib'in iuo aiica hiip: inuiniL'ipioicc.rcgo\ .hi Iiciiartc 	c iuip 	o o \rnhiiraiuiho rc '(i\' or 	iuitoriiiuic0ua 

iii) codci cçi í1 l( ia ( onsiriutor (oiiçuiio V iduil , s/iI, C entro. - \ 1 ti ca iiihu 	C1(,  19 de novein O ro de 2021. 1 ra ncico ( ) rc (1 

(11 \IlflriLIu) Agmar 	1i'tugui0ro. 

1;st(I) (1)) ('euii( 	1i'et'cil ti ru \'liinicipiiI de Boa \'iageni - Aviso (te Licitação  - '1'))1)1uIC1i Ir Preços N" 	A ('uiiuiiuo Pci iiiiuicuiic dc 

1 ici1aço ula Prc Ou ia NIUU1L'11x11 de Iloa Viagoin. localizada i ia Praça 1onscnhor José Cândido. 100 - Centro. torna p(ibliC() qric se encontra a (11pL)iÇO 

Ju 	liiCi CLiul) O c 	i0 

 

de 1 ouuiIa dc ircço \" i)P 1 . 1 . 1 0.00 	cujo ulflclu) 	i ccciiçio do ,' 	içuia dc couI1riiça(i dc Sistema de \hatcciiiicii10 LIO 

\ O ii da iic.il i O o o 	' 1 (iifl Oiicirrii, j iiiii i) a Sccrci iri a dc 1 a ftacal rui ora c Rccuro 1 1 íLIricc) do 1 iinicípí ° de Boa \' ia gcm E' 1' . coii Ibrnic Pi (0c 1 ( ). elite se 

i c 1 . / ii 1 i iii uli a i i 	di - ( ccci ii hr i 

 

de 20 1 08 1 	202 1 )- 'ir 09: 0 ,011s. Rc ÍLri(1() cdi tuil pi)(1cr ser aduii i i ri LO) no uiiilcucçii aci iiiui. a 	ir (Ia Aiia desta puhl icuiço. 

iR) 1ioririu) LIL' c\ncdicn'c ao p11ico. Boa \iaOeiuICE, 19 de IIOVC111L)r() rir 2021. ('P1.. 

, s 1 1)i ) )( ) (1 \ R. 	I'RI'FI(I 1 tRA \1 0\ 1( '1 .\1 . 1)1 A RA( A II 	AVISo 1)1. LICITAÇÃO 	I( )\lAl)A 1)l( PREÇOS \ 12 11)1/2021- 

1 1' 	() u 	i - .0 Pi cO'iiui iii IOLI.\ tui iii niic 	iic icuiliiaruí no diui 08 dc l)c,cuiht'o tit 202 1. 	00h 	i 1 oiiiuiula Ir lcçui' N' O. 0 0 	07 1 	0. 

([e serviços técnicos especial , 	punai )i'&StaÇii() OC servLÇo tlt i1111)laLi) (uiçiio (li) 1 iOgi'afl)ii (1). 11101) itOiuliUCD (O (I( u)Cõt' e 

a co 1)) p1 ii Ou) Inc ri (, -d t aci 01) utl. 1)0 j cl 1 'a 1(10 1) d csen' 1 i filei) to de ai Vi)! 1 (It's para a) fl(1Ct .1 S íjeeessidadt.,a O a P ial'i 1 ti ia s 1 ti nicipal do  

ii rav S 

 

	

do Gabillete ti)) Prefeito. ( ) 1`1d11,11 catara Liisponi\ cl tio SOe: lutiji: munlripIostcc.cc.go\ .hr licutacoca/. e na ScLIC da OMA no período dc 0h s 	h. 

,'o1 (II . ilL " fluilluiiic iuoruiiuil. a iaiiui Ou data (0' iuhliruuçuio Icriu' \',io. ('laudio Ilrni'iqiic ('asiclo Brailc() 	l'rcsidciilc da CPI-- 
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3 E G U N DA- E EI R A 
RORTALEZA - CEARÁ - 22 DE N0VEM3RO ()L•7() / 

Estado do Ceará Prefetur3 Muncpa( de Mauriti Aviso de Convocação - Pregão 
Presertcia 2021.07.02.0IJPP. Objeto: Ccntrataço de prestação de serviços de 1ocaço de 
veculos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de MauntvCE 
Convocamos as empresas participantes do referido processo para darmos continuidade no 
•cerame no dia 24111 12021 dv 1 OhOOmis. Local: Av. Senhor Martins, s/n, 6ela Vista. Mauriti/CE, 19 
' de Novembro de 2021. José WiSanCruz Figueirêdo-Pre900iro Oficial. 

Estadodo Ceará -Prefeitura Municipal de Maracannú -Aviso de SuspenaãoeAdendo Se 
Licitação - Pregão Eletrônico N 1  0801 512021 Aviso de Lici1ao publ;csdo no jornal O Povo, 

no dia 1011112021, página 20, Pregão Eietrônico N  08.01512021. Objeto: Registro de Preços 
com vistas à eventual aquisição de fardamentos para atender os alunos das escotas públcss 
Municipais e creches contratadas, de ir.teresae da Secretaria de Educação. SuspendeSE a 
data de Abertura das Cartas Propostas: 2411112021 às 10:00h, por motivo de alterações no 
:Edàai. Nova data de abertura: 031212021 às 10:00h e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a puntirdas 10:000 do dia 07 de dezembro de 2021.   O Editate auasaiteraçôea poderão 
nerobtidov no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer informações serão preatôdas 
pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às 16:00 horas), e poderão ser solicitadas 

através do telefone (85) 3521-5169. A Pregoeira.  

Estado do* Ceará - Prefeitura Municipal de Jiioca de Jericoacoara -Aviso de Licitação. O 
Município de Jijoca de Jericoocoara, por ntcrrrrédio oe seu Pregoeiro. torna púbhco que 
realizará Licitação aa modalidade Preguio Eletrônico N 1  2021,11. 111.01 PE, tipo menor preço por 

dum, cujo objeto e o Registro de Preços para tutoras e eventuais aquisições de kits escolares 
:',.isando atender as necessidades dc Secretada de Educação do Municípo de Jrjoca de 
JericoacoaralCE. Data de Cadastramanto das Propostas até o dia 02 de dezembro de 2021 à5 

Oônrôômín; Abeilura das Propoàt.as no dla 02 de decembro de 2021, a pair das 09h00rnin; e a 

fase de Disputa de Lances no dia 02 de dezembro de 2021,   a partir das lOhOOmin. Os horários 
inferem-se ao horário local. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico: 
.www.00rtaldecom pia spublic1s. com . br, Ei pelo Portal, do TCE-CE: 
:htrv:1/www.tce.ce.gov.bn!licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L.P. 
Ciluada à Rua Minas Gerais. 420, Centro, Jijoca de Jericoacoara-CE. Jijoca de Jenicoacoara 

19 de novembro de 2021.   Francisco Leandro Silva Sales -  Pregoeiro. 

Sstado do Ceará -Prefeitura Municipal de Horizonte -Aviso de Licitação- Pre'áo Eletrônico 
aP2021.10.22.1 - SRP. Julgamento: MenorPreço por Lote. Reointrc de Preços vinandoiàituran e 
ivventuais aquisições de fardamento escolar destinado aos alunos da Rede de Ensinodo Município 
de Horizonte/CE. O prazo de cadantramento rias Cartas Propostas será até às OSbOOmin do dia OS 
de dezembro de 2021 , coei abertura para análise das propostas à5 08hâOmin. O Edital oodera ser 
anqairido nos endereços eletrônicos: wiwi. compras netgov.br , anvvehorizonte.ce.gov.br  e 
wsw.tce.ce.gov.br  a partir da data desta pubiicaçda. lntormaçôes: Na sede da Comissão 
Permanente de Pregão. na C.a. Presidente Castelo Branco, 01  5180, Centro, HodzonteíCE ou fone 
(85) 3336.1434. Horízonte!CE, 19 de ncvembro de 2021. Francisca Jorangeta Barbosa 
Almeida - Pregoeira Oficial. . 

Es t ad o  do Ceará. -  Prefeitura Municipal de Forquilha - Aviso de Abertura de Licitação - 
Unidade Administrativa: Secretaria Municipat de tntraestrutura e Urbanismo - Regente: 
Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços nO PMF-21.11 .16,O1-TP. 

Obíeto: Contratação de empresa especializada na arestação de serviço de consuitoria e 
,assessoria em projetos de engenharia e arquitetura para planejamento e elaboração dos 
projetos custeados com Recurvos Federais, Sem como projetos no âmbito do Programa 
Avançar Cidades/Mobilidade Urbana/MOR e Acomaanhamento oe Projetos Governamentais 
mm BrasilialDF de interesse do Município de Forquilha'CE - Data de Abertura -  03/12/2021 - 
Horário:  09h00m - Local de Reaização da Liciraçde: Sede da Prefeitura Municipal - Avenida 

Criança Dante Vaidrio, r,481, Centro, CEP: 62.115-C , 00. Forquilha-CE- Local de Acesso ao 
Edital: ao endereço acima e nos inés: hopa:/!mww,forquilha.ce,gov.brltransparenciaiiicitacoev 

Ettps:/ílictacoes.tcv.ce.qov.br  - Funcionamento do Cogão: Segunda à Sexta de 05500m as 
:1 2hClOmeiShOOrn ás lBhOOm. Presidente da CPL: Gabriel Jánio RodriguesAlbuquerque. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de tnfraeatrutura e Urbzinísmo - 

Aviso de Pregão Presencial N 09112021-SEINFRA. A Pregoeira da Prefeitura Municipa. de Cruz 
comunica aos inieressados que no dia 06 de dezembro de 2021, ás Oôirãdmin, estará recebendo 
proposta do preços e documentação cv habiltaçdo para o Pregão Presenciai 0v  0912021 - 

SEINFRA- Contra'açcio da prestação de serviços de locação Cv máquinas pesadas para atvncerj 
'co necessidades da Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo do Município de Cruz O Editai 
pudera ser obtidolJnro 3 Pregoeira, na sede da Ccmisso de Licitação. á Praça doo Três Poderes 
CiSv Bairro Aringas e nos soes vmw.cruz.ce goobr e wn.tce cegov.hr. Cruz CE, 19 dej 
novembro de 2021 .Assuri,ao Na'ara Silva de Meto- Pregoeira. 

EE0 do Ceará - Prefeitura Municipal de Do.. Viagem - AvisodeLiciticão-  Tomada de 
Preços N 11  2021.11.16.001. A ComesSe Penrarente de L citação da Pnctana  Mi.-vcipal Je Boa 
Viagem,  localizad3 na Praça Monsenhor Jose Candido, 1 00 - Centro, tmr : publico que se encont a 

disposição dou interessados O edital de Tornada de Poços N 202 1  t ir OO , c :,i 'blvtO e a 
execução dos serviços cc construção de Sistema de Pia vtecimento d' v'gva da c'i1ac'P de Bom 

IScrorno, tiOJo .3 Secrelanci de rfrao',tr.i:u:a e Recursos Hidr cos do idun.cic' o ti a, 3  Ouqem 00. 

.snrornio p r  e t")), asa se . . 'iz'r,i r.o 0v OS r d.:morc 'o 2021 (u."//oO' tl, s 00 OdE 

1 Ri f ric1 0 edita' nu.dtrA nor 3dcui ,;dc i O ('ãO'O Pra, a c'uOir do iv'.i 'o . u. li a lO 50 

e 23 de novembro de 2021 As inscrições terão inicio ás 09:00 horas do dia 24 de novembro de 
2021 e tárminc às 23:59 horas do dia 02 de dezembro de 2021. Fabio Pinheiro Caridoso - 
Prefeito Municipal de Porteiras (CE), 19 de novembro de 2021. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus - Aviso de Julgamento de Habilitação. A . 
Prefeitura Munidpat de Pacajuv-CE, torna público para wnhecimento dos interessados, que após 
análise dos documentos de habititeçâo da Chamada Púnlica N 2021.10.07.0t, com. Eis à 
contratação de leiloeiro(a) oficial, regularmente matriculado na junta Cornerdal do Estado do Ceará. 
para realização de leilão de bens inserabois pertencestes ao patrimônio do Município de Pacajus/CE, 
apurou-se que foram credenciado os seguintes interessados: Fernando Mansenegro Castelo 
(Registro ria Junta Comercial do Estado do Ceará desde 22108119841: e Saulo Garbosa Catão 
Segundo (Registro na Jur Comercial do Estado do Ceará desde 14J09i217). Fica aberto o prazo 
recursatconformeArt, 109, 1, "a" da Lei n18.666193.  Pacajps-CE. 11 de novembro de2ú2l. CPL 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabelra - Aviso de Licitação. O 
Município de Lavras da Mangabeira/CO torra pãbíico oue maScará, através da Bolsa de 
Licitações do Brasil (BLL). Certame Licitatório na modalidade PregJc n 2021. 11.19. 1, do tipo 
Eletrônico, cujo objeto à a contratação de empresa para execução dos serviços de transporte 
escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Lavras da MangabeiralCE. Abertura: 03 de 
dezembro,  de 2021,   a partir das 08h30m. Inicio de acoihimesrodas sropostas: 23 de novembro de 
2021, á5 08h30m. Maiores informações e acesso ao Edital vos sltioa eletrônicos: 
licitacoes.tce,ce.gov.br  e/ou bticompras.com . Lavras da MangabeiraiCE, 19 de novembro de 

1 2021. MariaJosiana Bento de Oliveira - Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de puniras -Aviso de Licitação. Realização dia 02 
de Dezembro de 2021 às OShOOmin, inIcio da disputa se dará a partir das 14h00min, Pregão 
Eletrônico, para Registra de Preços, menor preço, N*  PE0581202 1, o edital poderá ser adquirido 
nos endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e vnsmetícitacoes.tce.ce.gov.br!. Objeto: Registro de 
Preços visando lutaras e eventuais aquisições de urnas mortuárias destinadas as famílias 
vulneráveis junto a Secietaria de Assistência Social e Trabatho do Município de lpueiras - Ce. 
Telefone para contato/ informações (88) 3685-1079, das 07hs00min às llhs00rnin e de 
13hs00min às 1'ThaOOmin. 19 de Novembro de 2021.   ipueiras/CE. Francisco Alysson Alves 
MendesdeOliveira -Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 02 
de Dezembro de 2021 às OShOOmin, inicio da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, para Registro de Preços, menor preço, N PE056/2021, o Edital poderá ser adquirido 
nos endereços: wwv'.iicitacoes-e.com.bri e www.licitacoes.tce.ce.gov.br ). Objeto: Registro de 
Preços para futuras e eventuais aquisições de material didático, para atender a demanda de 
alunos das Creches e Educação tafantil, junto a Secretaria de Educação do Municipio de 
lpueiras-CE, telefone para contatoíinformações(ti8)3685-1 879, das 07hs00rnin às 1 1 hsd0min 
e das 1 31'isOOmín ás 1 7hs00min. 19 de Novembro de 2021.   tpueirastCE. Francisco Alysson 
Alves Mendes de Oliveira - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Julgamento - (Fase de 
Propostas de Preços) -Tomada de Preços n 2021.10.14.1. O Presidente da CPI- da Prefeitura 
Municipal de Granjeira/CE, no uso de suas atribuições legais, toma púbtco, para conhecimento 
dcv interessados, que concluiu o julgamento final do Certame Licitalôrio, ria modalidade Tomada 
de Preços e' 2021 .10.14.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora -Araguaia Empreendimentos 
EIRELt, nagrousn vencedora, com proposta totalizando o calor global de NO 547.496,14 
(quinhentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos). 
Maiores infcrrnações na sede da Prefeitura, silo na Rua David Granleiro, n 104, Centro, nesta 
Cidade de Granjeiro/CE ou pele telefone: (OS) 35101250. GranjeiroiCE, 19 de Novembro de 
2021. Luís Edson OiiveiraSousa - Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Forquilha - Aviso de Abertura de Licitação - 
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Regente: 
Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços n PMF-21,1i ,12.O1-TP, 
Objeto: contratação de empresa pura prestação de serviços de assessor/a jurídica junte a: 
Secretaria de Desenvolvimento Social, na área de regularização fundiária do Município dei 
Forquitha.CE - Data de Abertura: 0911212021 - Horário: 09h00m - Local de Realização da 
Licitação: Sede da Prefatura Municpaí -Avenida Crarça Dante Valéno, tE. 48 1 , Centro, CEP.: 
62.115-000, Forqulriu-CE - Local de Acesso ao Edi:ai: no endereço acima e nos linha: 
https:l/www.forquiiha.ce.goe.brltransparencia/íicitacoes: htlps://licitacoes.lce.ce.gov.br  - 
Funcionamento do Órgão: Segunda á Sexta de OShO'.Orn às 112h00m e 14h00nr às 18h00m. 
Presidente da CPL: Gabriel Jánio RodriguesAibuquerque. 

Estado do Ceará - Cniara Municipal de Aquiraz - Comunicado de interposição de 
Recurso ao Resultado da Habilitação - Abertura de Prazo para Contrarrazôes - Tomada 
de Preços W 2021.0921.001. A Câmara Municipal de Aquiraz por intermédio da Presidente 
da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições que Inc são conferidas. comunica aos 

rsvpecti'.ios licitantes, nos termos do Au. 109, § 3, da Lei Federal til 5.666/93, a interposição 
de recursoadministraSvo pelas empresas: Damasceno CaxiíêAdvocacia 5 Consultoria e Hélio 

Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia, no certame, que tem como obiefo a contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria e Consuitoda técnica Junto a Ouvidoria. 
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AO. 1  09, inciso 1, alínea a. Salienta que, não havendo recurso, hcadesdejã marcado a sessão do 
sorteio, sara o dia 01 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na saía da Comissão de Licifação, 
localizada na Avenida João Terceiro de Souza, ri l  421 , Centro, Pereiro-CE, 18 de novembro de 
2021. CristianeAires Gonçaives-Presidente daCPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste, '  
tutuniclpiotoma público que no dia 03 de dezembro de 2021 ás 09:00 ho ra s, estará abrindo licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico NO 1811.01l2021 no Portal hllp:/fwww.bbmnetlicilacoes,com,bn/ 
cujo objeto  a aquisição de livroa didáticos destinados  Rede Municipal de Ensino do Município de 
MucambolCE, O Edital estará disponível no horário de atendimento ao público de 08:00h ás 
12:00h e também rios alles: http:f/municipios.tce.ce.gov ,brilicitacoasf e, 
http:l/www.mucambo.ce.gov.br/. informações peio fone: 088 - 3654 11 33, eu no endereço á Rual 
Construtor Gonçalo Vidat, a/ri, Centro. Mucambo - CE, 19 de novembro de 2021. Francisco) 
Orécio de Almeida Aguiar-Pregoeiro. , 

•Esfdo do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira -Aviso de Julgamento . À 
Pregoeira Otcial torna público cue fora concluído o julgamento final do Pr egão Eletrônico 
2021 . 11.04.1 , sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - MAPPE Brasil LTDA, vencedora juntoi 
ao lote 1 F. Denilscn F. de Oliveira, junto ao lote 2 e Império do PapetComérciode Papéis LTDAJ 
junto ao lote 3, por terem apresentado os melhores preços na etapa de lances, sendo as' 
mesmas dectaradas habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Coneocatôrio, 
Maiores informações na sede da CPL ou ainda através da plataforma eletrônica 
"bticompras.conO. Lavras da MangabeiralCE 19 de novembro de 2021. Maria Josiana] 
Bento de Oliveira - Pregoeira Oficial. . 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 03 
de Dezembro de 2021 ás OShOOmin, início da disputa se dará a partir das OOhOOmin, Pregão 
Eletrônico, para Registro de Preços, menor preço, N PE05712021 , o Editafpoderá ser adquirido 
nos endereços: wnuw.licitacoes-e.cam,br/ e www.ticilacoeu.tce.ce.gov ,br/. Objeto: Registro dê 
Preços visando falaras e eventuais aquisições de veículos automotores ambulância tipo 
simples remoção para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Otacítio Mota. junto 
a Secretaria de Saúde do Município de tpueiras - CE. telefone para contato/informações (88) 
3685-1870, das 07hs00min às ilhsOOmi e de 13haü0min às 17hs00n'rin. 19 de Novembro de 
1021 . ipueiraslCE. FranciscoÂiyssonAtves Mendes de Oliveira -Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipaide Horizonte -Aviso de Licitação-Pregão Eletrôní co  
W1  2021.11.09.1 - SRP. Julgamento: Menor Preço por Lote. Registro de Preços visando tutoras ej 
eventuais aquisições de suprimentos, peniféáces de informática, consumo, permanente e' 
comunicação, visando atenderas necessidades das Unidades Escolares e Secretanla Municipatde1 
Educação de Horizonte/CE. O prazo de cadaetramento das Carias Propostas será até  às 
OSbOOmin do dia 06 de dezembro de 2021. com  abertura para análise das propostas às 08h30mis. 
O Edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos: www. compras nel.00v,bç,: 
www.horizonte.ce.gev.br  e wiir-.i.tce.ce.gov.br  a parti' da data desta publicação. Informações: 
nade da Comissão Permanente de Pregão, ria Av. Presidente Castelo Branco, no 5150, Centro 
Horizonte/CE ou fone: (55) 3336.1434. HorízontelCE, 19 de novembro de 2021. Fmncisca' 
Jorangeia Barbosa Almeida - Pregoeira Oficial.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça. O Presidente da Comissão de licita ção do '  
Municipio de Graça comunica aos interessados que no dia 23 de novembro de 2021, às 
lShOOmin, estará abrindo as Propostas de Preço da Tomada de Preço NO 0410.010021, cujo 
objeto é a contratação de empresa para execução da pavimentação em pedra tosca na 

localidade dê Jaburu e da Estrada que liga a localidade de Jaburu à localidade de Caetano no 
Município de GraçalCE, endereço: Av. Jose Candido de Carvalho, aín, Centro. Graça, 19 de 
novembro de 2021 .   Samuei de Castro Marques - Presidente. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias EriSe - Aviso de Licitação - Pregãb 
Presencial W 2021.11 .19.1. O Pregoeiro Oficial do Fufunícipio de Farias Brito/CE torna púbtic 
que será realizado Certame Licitatõrio na modalidade Pregão Presencial, tombado sob n 
_2021. 11.19.1. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços d 
produção e realização do Natal 2021 no Município de Farias Brito/CE. Data e Horário dá .  
Abertura: 03 de dezembro de 2021 , às Oh. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do ,  
edital e todas as informações sobre a Licitação na sede da Comissão Permanente de.Licitãçãryj. 
sito à Rua José Alves Pimentei, e' 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal dexpjs 
ou através dos endereços eletrônicos: wrnw. farias brito.ce.  gov. br e www.tce.ce'lgov.br.  

Informações: fone (58) 3544-1569. Farias Brito/CE, 19 de novembro dê »2 iago 'de 
AraújoLeite - PregoeiroOficial 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Carnaubal - Aviso dr:)tJani 
Habilitação. AComissão Permanente de Licitação, depois de proceder à seiá4 	an 
dos documentos de habilitação das empresas participantes na Tomada)',4 
01 .03512021 .TP, referente à contratação de empresa especializada para euecuçd.oa e 
de coleta, transporte  dontinsçãotlnal de resíduos sólidos dou serviços de saúde df 
Carnaubal-CE, decidiu e julgou habilitada: Atos incorporações, EmpreendimentosImobul' 
Serviçon LTDA. Decidiu ejulgou inabilitadas: G. R. Saraiva Transportes Especializçãos 
ME: Ambientailie Soluções em Resíduos LTDA: fui M de Mendonça. As razões que m ou-

,decisão encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, junto ao Processo Lícita 

o 


