
Prefeitura Municipal 
Mucambo 

AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE 
LICITAÇÃO. O Presidente da licitação deste município torna público que no dia 06 de julho 
de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 
1306.0112022, cujo objeto é a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO 
MUNICÍPIO 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.qov.br/licitacoes/  e 
http://www.mucambo.ce.qov.br/. Informações pelo fone: 0**88 - 3654 1133, ou no endereço 
à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 15 de junho de 2022. 
Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

Francis'6Orécio de Almeida Aguiar 
Pregoeiro 

. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com Sede na Praça Anastácio Maia, N'40 -  Centro - Orós-CE, comunica aos 
interessados que no dia 01 de julho de 2022, 09:00hs, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.06.15.01-SRP, Objeto: Registro 
de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de transporte escolar, de responsabilidade da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude 
do Município de Orós/CE, tudo conforme Anexo 1. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário 
de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br . ou pelo o Portal das Licitações: http:/Imunicipios.tce.ce.gov.br/tce-
rnunicipios/ . Orós/Ce, 15 de junho de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro. 

* * + * * * * * * 	 q c 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município toma público que no dia d 
de julho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N° 1306.01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para 
construção e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no Município de Mucambo/CE. O Edital estará disponível, no horário de 
atendimento ao público de 08:00 ás 12:00h e também nos sites http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  e http://www.mucambo.ce.gov.br/. Informações 
pelo fone: 088 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 15 de junho de 2022. Francisco Orécio de 
Almeida Aguiar - Presidente. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Aviso de Licitação. Torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta, 
para cadastramcnto de propostas de preços, a licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico que será realizada no dia 05 de julho de 2022 às 1Oh:O0min no 
portal www.bll.org.br  conforme especificado no Edital N° 00.006/2022-PE com o seguinte objeto: contratação de empresa para aquisição de Veículos 0KM 
para atender diversas Secretarias do Município de Graça/CE. O Edital encontra-se, Av. José Cândido de Carvalho, 483 - Centro, Graça - CE, fone: 088 - 
3656 1255, no horário de atendimento ao público de 07:30h às 11:30h e também nos sites http://www.graca.ce.gov.br/. Graça - CE, 15 de Junho de 2022. 
Francisco Douglas Cavalcante de Oliveira - Pregoeiro. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços N° 05.04.0112022-07rrP - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 
Secretário de, lnfraestrutura, toma público o Extrato da Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços n° 05.04.0 l/2022-07/TP. Objeto: contratação 
de pessoa jurídica para executar obra de recuperação de estrada vicinal na Localidade de Garças, no Município de Amontada, conforme Convênio N° 
1 541202 1 -Superintendência de Obras Públicas-SOP - Governo do Estado; Vencedora: Construtora Icone EIRELI-CNPJ (MF) N° 10.588.971/0001-58; Valor 

.  Global: R$ 604.037,73 (seiscentos e quatro mil trinta e sete reais e setenta e três centavos). Amontada - CE, 10 de junho de 2022. Flávio César Bruno 
Teixeira. Secretário de Infraestrutura. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - AVISO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - CHAMADA PÚBLICA 
N° 006/20221-SECULT - OBJETO: Fomentar, por meio da concessão de apoio financeiro, a realização de iniciativas destinadas à promoção, preservação 
e difusão das tradições regionais cearenses voltadas para as manifestações próprias do período junino. A Comissão de Avaliação Técnica comunica aos 
interessados o Resultado de julgamento na Fase de Análise de Propostas da seguinte forma: Todas as PROPOSTAS foram declaradas CLASSIFICADAS. 
Os motivos encontram-se em ata complementar de julgamento. Fica aberto o prazo do item 11.2 do Edital para apresentação de recurso. Tamboril-CE, 20 
de Junho de 2022. 

*** *** *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° TP-013/2022 
- Objeto: Contratação de serviços para execução do projeto de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos, de responsabilidade da Secretaria 

FSC de Serviços Públicos do Município de Iracema. Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote. Regime de Execução: Indireta. A Comissão de Licitação 
MISTO 	comunica aos interessados que no dia 06 de Julho de 2022, às 08h, na Sala da Comissão de Licitação, estará Recebendo os Envelopes de Habilitação e 

po,ossso 	Proposta de Preços, para a Licitação do objeto acima citado. O Edital está disponível nos Sítios: htto://licitacoes.tce.ce.gov.br  e www.iracenia.ce.gov.br/ 
licitacao.ohp. A Comissão. 

FSC'C126031 
*5* *** *5* 

ESTADO.DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 0306.01/2022-TP— O 
Presidente da CPL de Acaraú torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 06 de Julho de 2022 às 09h, na Sede da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Major Coelho, N° 185, Centro, Acaraú/CE, estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo 
Objeto é a Contratação de empresa especializada para construção de Três Areninhas no Município de Acaraú, junto da Secretaria de Desporto e 
Juventude do Município de Acaraú/CE, conforme especificações dos Anexos do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, de Segunda às 
Sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h. Acaraú-CE, 15 de Junho de 2022. Paulo Costa Santos - Presidente da CPL. 

*5* 5*5 *5* 

S 	ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS—AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS—TOMADA DE 
PREÇOS N° 00512022-SEINFRA - O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crateús comunica que a abertura das Propostas da Tomada 
de Preços N° 005/2022-SEINFRA, cujo OBJETO é a Contratação de empresa para a prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas 
ruas da sede e Zona Rural do Município de Crateús, conforme MAPP 1522 e Termo de Convênio N°64/2022, firmado com a Superintendência de Obras 
Públicas - SOP - e a Prefeitura Municipal de Crateús - CE. Acontecerá no dia 21 de Junho de 2022 às 14h, na sala da CPL - Av. Edilberto Frota, N° 1.821, 
Planalto, Crateús, Ceará. Crateús-CE, 15 de Junho de 2022. Antonio Fernandes Alves Junior— Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS -  CONCORRÊNCIA 
PUBJ.ICA N° 004/2022-SEINFRA - O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crateús-CE comunica que a Abertura das Propostas da 
Concorrência Pública N° 004/2022-SEINFRA, cujo OBJETO é a Contratação de empresa para a construção de 09 (nove) passagens molhadas em diversas 
Loélidades do Município de Crateús, conforme MAPP 1507 e Termo de Convênio N°65/2022, firmado com a Superintendência de Obras Públicas - SOP 
- e a Prefeitura Municipal de Crateús - CE. Acontecerá no dia 21 de Junho de 2022, às 09h, na Sala da CPI, - Av. Edilberto Frota, N° 1.821, Planalto, 
Crateús, Ceará. Crateús-CE, 15 de Junho de 2022. Antonio Fernandes Alves Junior— Presidente da CPL. 

*** +5* 5*5 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - AVISO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA 

DE PREÇO N" 00912022 - A Prefeitura Municipal de Tamboril-CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos comunicam a ANULAÇAO 
do Processo Administrativo N°2022.06.09.001, na Modalidade Tomada de Preço N°009/2022, cujo OBJETO é a Execução de pavimentação em pedra tosca 
na Localidade de Boa Esperança no Município de Tamboril/CE, conforme MAAP 1912. Motivo: vício de insanável no Edital. Fundamentação Legal: art. 

49 da lei 8.666/93. Data: 12/04/2022.Tamboril-CE, 20 de Junho de 2022. Antonio Rômulo Navone Araújo Veras - Ordenador de Despesa. 

*5* *5* *5* 

ESTADO DO CEARÁ- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL - N.° 2022.06.10.01— ABERTURA: 01 de JULHO de 2022 às 08h30min. JULGAMENTO: menor preço por Item. OBJETO: Aquisição de 
Motores e Bombeadores Submersos para Suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, do Município de Icapui-CE., conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, informações: Rua Floriano Monteiro, 1460, Centro —Icapui - CE ou (88) 3432.1206 de 07h00min às 
'I3h00min. Renato de Sousa Rebouças— Pregoeiro. 

*0* *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da Prefeitura de jaguaruana - CE, torna público, a abertura 
3d processo de Pregão Presencial ri' 2022.06.09.01 - PP, tendo como objeto a aquisição de motos para suprir as necessidades da Autarquia Municipal de 
Trânsito do Município de Jaguaruana/CE. Tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 05 de julho de 2022, às 09:00Ii, na Sala da Comissão 
de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal. Jaguaruana, 15 de junho de 2022. Joeferson Moreira da Silva - Pregoeiro 



• 	 ,, 	 . 	 ., 

sã Social (SSPDS) confirma 
três baleados. No entanto, 
há relato de moradores que  
pessoas saíram feridas com 
estilhaços e se machucaram 	•: 	 E' . 

• 	durante a correria.  
• 	 ' 

Conforme O POVO apurou  
com moradores, que tem a 	 - 
identidade preservada acon-
teceria um forró em um bar 
e integrantes de uma facção 

,crimrnosa deram ordem para 
que t5 evento não fosse realiza-  

do No entanto os moradores 
iniciaram a festa Criminosos 

• 	da facção foram ate o local e 	: 
realizaram vários disparos 	

1 	 - 

Muitas pessoas foram en- 	'E 	 - 
caminhadas a unidades. de. 	 . 	 O EPISÓDIO aconteceu no distrito Caponga 
saúde euma'morreu. [lá rela- 	 . . 	 . da Bernarda, em Aquiraz 
tos de que há vítimas atingi- 	 . . 	. 
das na cabeça, no pescoço. Os 	 . 	. 	. 	 . . . 
inõradõres estão com indo e 	 . 	 . 
não saem de suas casas após, a bala, na localidade de Sítio . de 21 e 26 anos, e um terceiro 
O ocorrido. .A .localidadé era rn Ferreira, em Aquiraz. 	. 	homem, sem identificação for-. 
considerada um lugar paca- 	Os números da SSPDS são mal, foram levados para uni-  
to e a situação surpreendeu de três baleados e o das fon- dades hospitalares da região  
a todos, o que causou.medo e tes que moram na localidade coniferimentos a bala. 
indignação diante da atitude relatam sete feridõs,. algumas 	Segundo a SSPDS, uma ' 
dos criminosos. 	. 	dessas pessoas foram atingi- equipe da Perícia Forense do . 

Por Meio de nota, a Secrç- das por estilhaços e ernachu- Estado do Ceará (Pefoce) tam- 
lria 'da Segurança Pública e caram durante a ocorrênciá. E bém esteve no local e. iniciou 
Iifesá Social (SSPDS) informa não procuraram atendimento os primeiros levantamentçs 
que equipes da Polícia MIII- médico, por isso, não foram • sobre o crime. 
tar do -Ceará (PMCE) e da P0-. contabilizadas. 	 O caso é investigado' pela 	• 	. . 
lícia. Civil do Estado do Ceará 	De . acordo com o órgão, Delegacia Metropolitana de 
(PC-CE) foram acionadas, na na ocasião, um homem, de 20 Aquiraz que está era diligên- 
madrugada do domingo para anos, morreu no local por dis-. rias para apurar a autoria  
uma ocorrência de um homi- . paro de arma de fogo, já duas.' do crime e as circunstâncias 
cídio ,e tripla lesão corporal pessoas do sexo masculino, dos fatos.  

5 
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fEstado cst C' ..a- P,'D tr LE1u Icipalde M0,, d" Em 	A. 	dt Uutç50-ModaJidada- 
Tornada de Prsym tl'.TP.O11/2022SEiNFRA..0bjeto: o raiaç.v de obras e servi ços de 

Iengenhar1 '.eqitar e donstruçEo e urbanizaçân e 01 (um.., passagem molhada 
localizada no Bairro Padre Adsis IdorIlefro, Zona Urbana, deste Município, de responsabilidade 
a Secretaria de tefraestrutura. confonne caderno de encargos, planilhas de orçamento'  

anograma0siso0nanceuD, memorial de cá lo, compostç5o dá 8.0.1, composlçio de preços 
nitários, osmposlçâo mie encargos sociais, meroor/al descritívo, especilicsçies técnlcss 
rlalófo fotogrático,prnjetos (peças gráficas) eAnotsçio de Reapcnsabitidade Técnica - AR't 

em anexo, Tipo de Udiaçào menor preço global, Regime de Exelndlrea.ACdPnlssodE 
citação comunica aos lntersseadoeque até o dia 06 dejulho de 2022 és 08'00 horas r49-Pa' 

Ia Comissão deU çás, asa cebendôoaEnv&opeadeHabl oeProØssladel'reço 
paalltuçãodooirjeaemabiiado,ÀComlssão.  

Estado  do Ceará-Prefeitura Municipal deMuamb-'AvlsodeLicitação. OPresidianteda 
litíltação deste Muílclpid torna poblico que rio dia 06 de íuflro  do 2022 Os 09:00 hOras, estioS 

bdndolçãonarnÕdalIdacleTonradddePrdoN' 1306.0112022,cs400bfdto é  cdntratoçd 
e enresa para ç riaçào e reforma do C fraleRéfer8nriedeAsslsi6ncls Sodlol,•C,RAS. 

no'MunictplodeMsrábõíCE,OEditaleioarádusponlvol, no horário cio atendimento ao púbico 
e 08:00 és 12ráÓti e também foi sites http://nrunlcipios.toe.ca.ov.bi'Iiicitiacoes/ e 

h8prn.mucambo.ce.gov.brf. Informações pelo fone: 0'88 -36641133. ou no endereço à 
uaConstnitorGonçslo 'didal. ia/e, Centro. Mucarnbo-CO, 15 de junho de 2022. Francisco 
'r6clodePJmeIdaAgular-Presi4ente, . . 

Estado do Coará - P Ituamunicipal de Ponteiras -Avise do LlcNação.A,Presidehte de 
Comissão Pc nrttíe de licitação -CPL, toma público, que será realizado Cedarnia Udtatórlo 
na modalidade Tomadade Preços tontbada sob ~ 2.06.151, cujo objetod acontraleçitode 

tMços de engenhiattaa serem prestados.nae Obras deconstruçãoem podrà tosca Com 
rejuntaPnento irp, Distito6imào,e.Silio Frei Jorge, Zona Rural do Município de Porteiras/CE, 
conforme Termo de Corrvdnlo flC  186/2022, de acordo com espúciticações constantes no Editdt 
Convocatório. Data e horário da abertura: Dia 06 de julho de ZO22  ás 09h00 ie. 
atøressados poderão ler 'obter o texto integral do edital e lodaia es Informações sóbria à 
Icitação através dde ebdereços elelrdnlcas: ewpodetras,cegorubr e avm.tce.00.govbr. 
Malotes tofornÕsp ,r,q:.(t35T42t (R2). oçtes/CE, 1 , íienh,o 0Z 
MaiiaEdnaTiav2,OsdaLav6r-P,iasRlõrtodaèpL''' -'' 

Estado dia Ceará . Prefeitura Municipal de QuIíoIõ. Aviso de Revogação. Pregão 
Ietrôi*IeÕ N' '2022,06.01 Os Gestores da Secretaria Municipal de Plarreja'mento, 
dmlnistreção, Finançalsé Orçamento, Secretaria de lnfraestruturae Gabinete do Prefeltono 

usei de saias atribuições lealse considerando razões de interesse pilbllco,decident Revogar 
PregãoElelrônico e' 2022.06,03.1, cujo objeto 6o Auisiçãia  de géneros 	nticioj, as aiime 

destinados ao atendimento d necessidades da Secretaria Municipal de Planejamiante,, 
dmlnlstreção Finanças ia Orçamento. Gabirréte do' Prefeito e Secretaria lueictpal (e 
nfraestruturã do Municipio,de QubtelôICE, por ser necessário tecera descrição de alguns 
terra que ufornpõem o anexo 1 -termo de Referéncla, pois sem Isso, serip inviável a future 
contratação, Apresente decisão encontra fundamentação legal no art. 49 da LelFederál ii' 
8.666/93e nasSúmulas i46 e47idoSupremo'(ribunal Federal. Maio.  res lnrntiaç6es: Selar 
de Llcitaçãosds Prefeitura situadoà Rua Pedro Gomes deAraljo em', no horãio do 08 -00 ás 
11:Oøhrs. Informações pelo teletone (88) 3579-1210 QuixelólCE, 15 de Junho de 2022. 
Francisca Raquel de Oliveira -PregõelraOf iclal dó Município. 

Estiada do Ceará. Priafr'tura Municipal de GUixeiô . Aviso de licitação . Tdmadam 
Preços. 2022.O615,1. A,Preelderde da Cianríssito Permanente da licitação.- CPL tonta 
público, qúe será realizado Certane'Licltatório no modalidade Tornada de Preços, tombada sob 
n2022.15.1 Objeto: Conlrataçãodeaerviçosdeengenharia para aexecuçáodasobias de 

cImentação Ser pioaleléplpedõ em diversas ruas naDi tnito de Via liatoniço no Municlplo cp 
Quixelô/CE, nos melões do Planode Trabalho n' 1663 -Convénio n* 97M22, celebrado comb 
Governado Estado do Ceará, através da Superliaterrdãncla de Obras Públicas (SOP). Gata e 
horário,  da abertura: D'ar 06 de Julho de' 2022, Os 08hOOmln. Observação: Os protocolos 
poderão ser feitos em dias anteriores a abertura do Processo na horário de lias ás ti tua, eh 
,s 

 
se 	uma vez que, a tarde o expediente é exclusivamente Inlerdo. Na data 

marrada piam abertura não protlaramos, apenas Iremos receber na hora marcada. Oh 
ntéresnados poderão ler.e obter o tixto integral dia edital e todas as informações sobre' 
citação através do endereço eletrómnico: waw.tce.ce.gov.br . Informações: Comissão 4 

licitação, fone (88)3579.1210. Qutxal8IE, 15 da Junho de 2022. Francisca Raquel. d'o 
livalia -Praidenla da Comissão deLlcltaçéo. • . . , 

Estado do Ceará-Município de  São Gonçalo doAmarante - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico W. 032.2022 - SRP. O Pregoeiro ias Município de São Gonçalo do Arnarant&C,it 
toma público para conhecimento dos Interessados a abertura do Pregão Eletrônico 'Nt. 
032,2022 - SRP, cujo ob(sto é  seleção de melhor proposta para registro de preços visado 
futuras e eventuais aquisição de materiais de construção para atender as necessldades'da 


