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AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade

- Tomada de Preços

Tipo - Menor Preço

Edital N° 2021.05.14.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de
pa -imentaçãc
em pedra tosta com rejuntamento
em diversas ruas no Município de
Umari/CE, nos termos da Proposta n. 058773/2018, celebrado com a União, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento
Regional, representado
pela Caixa Econômica Federal,
conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

o Presidente

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umari comunica aos
interessados que no dia 02 de Junho de 2021 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão
Permanente de Licitação, localizada na Rua 03 de Agosto, n" 200, Centro, Umari - CE, estará
recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento
Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umari, no endereço acima
mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas.
Maior s informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3578-1161.
Umari/CE, 14 d Maio de 2021.

I..

Cicero Anders
Israel Soares
Presidente da Comissão de Licitação
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Prefeitura Municipal de Umari
Governo Municipal
CNPJ n° 07.520.372/0001-98

Tomada de Preços N° 2021.05.14.1
Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n? 8.666/93, e
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade
Tomada de Preços N° 2021.05.14.1, cuja abertura está prevista para o dia 02 de Junho de
20. 1 às 09:00 horas, para o OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para a
execução da obra de pavimentação em pedra tosta com rejuntamento em diversas ruas no
Município de Umari/CE, nos termos da Proposta n. 058773/2018, celebrado com a União,
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa
Econômica Federal, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
Ul11uri/CE,14 de Maio de 2021.

Cicero Ander n Israel Soares
Responsável pela Publicação

Rua 03 de Agosto n° 200 - Centro - Umari/CE - CEP: 63.310-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.oo3/2021-PE

o

Pregoeiro torna público, para conhecimento
dos interessados, que no
próximo dia 27/05/2021,
às 09, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, de
Pregão Eletrônico n2 14.003j2021-PE,
cujo objeto: Contratação
de empresa para prestação
de serviço de mobilização social e de planejamento e gestão visando a gestão do centro de
artes
e esportes
unificados
de Quixeramobim,
voltadas
para
gestores
públicos,
comunidades
beneficiadas e representantes
de instituições que venham a contribuir com o
processo
de implantação
e gestão do equipamento
público de acordo com plano de
trabalho, de interesse da Secretaria de Educação, Ciência Tec. e Inovação, o qual encontrase na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salvtanc Pinto,
707, Centro, Ouixeramobtm/Cê:
e no endereço eletrônico
www.bILorg.br
-t'Acesso
Identificado no Hnk - acesso publico"
Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo
site www.tce.ce.gov.br/ücitacoes.
JOSÉ MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO.

TOMADA

AVISO DE LICITAÇÃO
DE PREÇOS N' 2021.0S.14.1

Eco
'"

c-

O
A CPL da Prefeitura
Municipal de Umari/CE, torna p
lI9.
ue e
realizando, na sua sede, licitação na modalidade Tomada de Preços n" 2 QlI~. ~l....!llIl/._"".
objeto é a contratação
de serviços de engenharia
para a execução
OêJ)ra
pavimentação em pedra tosta com rejuntamento
em diversas ruas no Mun
Umari/CE, nos termos da Proposta n" 058773/2018,
celebrado com a União, por
intermédio
do Ministério
do Desenvolvimento
Regional, representado
pela Caixa
Econômica Federal. Abertura: 02 de junho de 2021 às 9h.
Maiores informações na sede da CPl, sito na Rua 03 de Agosto, 200, Centro,
Umari/CE, ou pelo telefone (88) 3578-1161, no horário das 8h às 12h.
Umari/CE, 14 de maio de 2021
CICERO ANDERSON ISRAEL SOARES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.05.14.1

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021-

SEDUC

Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios
da agricultura
familiar
para
alimentação escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município
de Santana do Acaraú. A Comissão de Licitação da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE,
toma público para conhecimento
dos interessados, que estará realizando A Chamada
Pública N2 001/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
alimentação escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do munidpio
de Santana do Acaraú com fundamento no art. 21, da Lei Federal n2 11.947/2009 e na
Resolução FNDE/CD n2 26/2013.0s
Grupos Formais/Informais
deverão apresentar a
documentação de habilitação e o Projeto de Venda até o dia 07 de junho de 2021, às
09:00 horas.na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada à Av. São João,7S, Santana do Acaraú/CE,
Maiores informações na Sala da Comissão Permanente de Licitação das 07:00hs
as 12:OOhs.

Várzea Alegre . CE, 14 de Maio de 2021
MARIA FERNANDA BEZERRA

Santana do Acaraú/Ce, 14 de Maio de 2021.
FRANCISCA HERLANIA DA SILVA MESQUITA
Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3004.01/21-

A Pregoeira Oficial do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna
público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica
www.bll.org.br.porintermédiodaBolsadeLicitaçõesdoBrasil(BlL).certamelicitatório.na
modalidade Pregão n" 2021.05.14.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a aquisição de
materiais médicos permanentes, equipamentos e mobiliários, destinados a atender as
necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do Municlpro de Várzea Alegre/CE, com
abertura marcada para o dia 28 de Maio de 2021, a partir das 09:00 horas, O início de
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 18 de Maio de 2021, às
09:00 horas.
Maiores
informações
e entrega
de editais nos endereços eletrómcos:
www.bll.org.br,
www.tce.ce.gov.br/ücitacces.
www.varzeaategre.ce.gov.br.
lnfor mações
poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 9 9839-7074,

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.14.2

PE/SESA

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e periféricos para serem
utilizados pelas equipes da saúde da família e equipe de saúde bucal na implantação do
prontuário eletrônico do cidadão E·SUS AS PEC, CDS E·SUS AS território como forma de
suprir as necessidades de um prontuário eletrônico do rnunlcfpio de Santana do Acaraú-Cê,
conforme o termo de referência. Do tipo: Menor preço. D(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de
Santana do Acaraú-Cê, toma público para conhecimento
dos licitantes e demais
interessados, que por força de recurso de impugnação Editalícia impetrado pela VIXSDT
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTOA inscrita no CNPJ sob n~ 21.997.155/0001-14
e com
Fulcro no art. 21, § 42 da Lei 8.666/93, a data de Abertura das Propostas e Disputa de
lances do presente certame, antes marcada para o dia 14/05, ocorreram nas seguinte data
e horários: Abertura das Propostas no dia 26 de Maio de 2021, às oahí srnm. (Horário de
Brasília) e o início da Sessão de Disputa de lances ocorrerá a partir das 10hOOmin do dia
26 de Maio de 2021, (Horário de Brasília).
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na
Comissão de Ltclteção/Pregão. á Av. São João, 75 • Bairro Centro, Santana do Acaraú • CE,
no ncttacoes-e:
www.ücltacoes-e.corn.br,
assim como no Portal de Licitações do TCE-CE:
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/
e no sítio da Prefeitura Municipal.

A Presidente da Comissão Permanente de Llcttação . CPl, torna público, que
será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob n2
2021.05.14.2. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção,
instalação e montagem de playgrounds de madeira, destinados ao atendimento
das
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho
de Várzea Alegre/CE. Data e horário da abertura: 02 de Junho de 2021, às 09hOOmin. Em
virtude do estado de calamidade pública diante da pandemia de Covid-19, a CPL receberá
os envelopes somente na data e horário marcados para a abertura. O recebimento será
feito de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez
para efetuar a entrega, com o intuito de evitar aglomeração em cumprimento ao Decreto
Estadual.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as
informações
sobre
a
licitação
através
dos
endereços
eletrônicos:
www.varzeeetegre.ce.gov.br
e www.tce.ce.gov.br.
Maiores informações: (88) 9 9839 7074.
Várzea Alegre/CE, 14 de Maio de 2021
MARIA FERNANDA BEZERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO EspíRITO
Santana do Acaraú ~ CE, 14 de maio de 2021.
FRANCISCA HERLANIA DA SILVA MESQUITA
Pregoeira

SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEiÇÃO DO CASTELO
DESPACHO DE 14 DE MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.05.01/2021
Menor Preço por Item
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Agropecuária e Meio Ambiente Pregão Eletrônico NI! 14.05.01/2021 - Tipo: Menor Preço por Item. A Comissão Permanente
de licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se
encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico N2 14.05.01/2021,
cujo objeto é a Aquisição de Picador/Triturador
Urbano Móvel para Trituração de Resfduos,
a ser alimentado com Material Proveniente de Manutenção de Áreas Verdes (Podas
Urbanas Diversas, Troncos, Folhas e Flora), junto a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Agropecuária e Meio Ambiente do Município de São João do Jaguaribe/CE,
sendo
recebimento das Propostas até o dia 02/06/2021, às 08:00; abertura das propostas
e Inicio da sessão de disputa de preços no dia 02/06/2021 a partir das 09:00 (horária de
Brasília).
O
referido
Edital
poderá
ser
adquirido
no
endereço
eletrônico
httpsJ/bbmnetlicitacoes.com.br
e
no
portal
de
licitações
do
TCE:
www.tce.ce.gov.br/íicttacoes
a partir da data desta publicação.

°

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.26.01-TP
A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole,
considerando o Decreto Municipal nl! 023/2021, de 13 de Maio de 2021, que dispõe sobre
o isolamento rígido como medida de enfrentamento
à Covid-19, torna público e comunica
que a sessão marcada

para o dia 20.05,2021

às 08:00h, com fins a

contratação
de serviço especializado em treinamento,
desenvolvimento
de pessoal,
consultoria e capacidades para o melhoramento do atendimento ao contribuinte, com foco
e direcionado

ao setor de tributos,

de responsabilidade

Finanças e Planejamento do MunicípiO de Solonópole,
referência em anexo ao edital, está adiada SINE DIE,
Maiores informações
ou pelo fone 88. 3518.1387,

da Secretaria de Administração,
conforme

projeto

básico/termo

no endereço citado ou e·maillicita.solonópole@gmail.com

no horário de 07:30h às 1l:30h.

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021
Código de Identificação CidadES/TCE-ES: 2021.021E0500002.01.0002
O Município de Conceição do Castelo, ES, por meio de seu Prefeito, TORNA
PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Eletrônico n2 000005/2021,
que tem como objeto a AQUISiÇÃO DE VEícULO ADAPTADO TIPO VAN DESTINADO A
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO. ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNiCíPIO DE CONCEiÇÃO DO CASTELO, ES. atendendo à
solicitação protocolizada sob o n2 2033/2020, sendo vencedora da proposta a empresa
CABALA SOLUÇÕESGOVERNAMENTAIS LTOA no Valor Global de R$ 205.500.00.

São João do Jaguarlbe • CE, 14 de maio de 2021
JOSÉ CARLOS CHAVES MONTEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

aos interessados

Pregão Eletrônico N!i! 000005/2021
Código de Identificação CidadES/TCE-ES: 2021.021EOS00002.01.0002
Homologo o presente processo, com base no julgamento da Pregoeira e de
acordo com o parecer da Assessoria Jurídica Municipal que objetiva a AQUISIÇÃO DE
VEicULO ADAPTADO TIPO VAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA
DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNiCíPIO DE CONCEiÇÃO
DO CASTELO, ES, atendendo à solicitação protocolizada sob o número 2033/2020. A
modalidade do certame foi definida no artigo 62 inciso 111 da Lei n!i' 8.666/93 e da Lei n2
10,520 de 17 de Julho de 2002, sendo homologado vencedora do certame a empresa:
CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTOA no item 1 no valor de R$ 205.500.0000
(duzentos e cinco mil e quinhentos reais) no valor total de RS 205,500,00 (duzentos e cinco
mil e quiohentos reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 205.500,00 (duzentos e cinco
mil e quinhentos reais),

de

Conceição do Castelo-ES, 14 de maio de 2021.
CHRISTlANO SPADETTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LlNDENBERG
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N' 10/2021
Abertura e Julgamento: às 12:00h do dia 27 de maio de 2021.
O Município de Governador Llndenberg-Eô, por intermédio do (a) pregoeiro (a),
que abaixo subscreve, torna público que foi instaurado procedimento
licitatório
na
modalidade Pregão Eletrônico n2 010/2021, objetivando a aquisição de 01 (um) Trator
Agrícola. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua
Adelino t.ublana, s/n, Centro, Governador Undenberg . ES, ou através dos sitios eletrônicos:
www.governadorlindenberg.es,gov.br
e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações pelo telefone (27) 3744-5214 das 08:00h às 17:00h.

Solonópole-CE, 14 de Maio de 2021
GERUSA DANTAS VIEIRA
Presidente da CPL
E~t~ do<:um~nto pede $er ve,[fic,do no ~l'lderCÇQe;etrónico
tmp:I/YNlw.in.I()Y.bt'/ ••utentlcld~d4t,html, pelo códiiQ 05302021051700186

Governador

Llndenberg-Eô, 14 de maio de 2021
EDIGAR CASAGRANDE
Pregoeiro

OOC\.lmentoISsin~do dillulmtnte conforme
MP 'lt 2.2<)0.2 d" 24/C#3/2001,
que institui <I !f\fr4l~trutur;1 d4t Ch4lVfSPüb[iC41~ Brilsileira . ICP-Br<l$il.

ICP
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ANOXIIIN°1l5

I FORTALEZA,

17 DE MAIO DE 2021

Estudo do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Extrato da Ata de Registro de Preços N° 1405.01l2021-SRP - Processo
- Pregão Eletrônico N"1904.02/2021-SRP.
Validade: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 14 de Maio de 2021. Objeto:"
.
à aquisição do teste rápido de detecção qualitativa de antígenos
para mobilizações urgentes de atividades para o enfrentamento ri":'r/wn,lf,m·i.
ao coronavírus (covid-19), junto a Secretaria de Saúde e Saneamento de Pcrciro-CE, tudo conformo anexo 1. Orgão Gerenciador:
Saneamento. Empresa Ganhadora: Cepalab Laboratórios LTDA, CNPJ N° 02.248.312/0001-44,
Valor Global: R$ 25.980,00 (vinte \C
e oitenta reais). Pereiro/CE, 14 de maio de 2021. Luiz Bezerra De Queiroz Neto - Secretário de Saúde e Saneamento.

I~tt":~~~f[!!;~
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.** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaíçaha, A Comissão de Licitação torna público que a partir das 16:00 horas do dia 17 de I .
disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico N" SAS-PEOO1l2I, cujo objeto é a aquisição de um"Veículo .
quilornetro, conforme especificações do anexo I, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Juventude e Empreendedorismo
do Município de ItaiçabalCE. Data da Disputa de Preços: 28 de Maio de 2021 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos
dias úteis, no horário de atendimento ao público, na Avenida Coronel João Correia, 298; Centro, ltaiçabalCE, ou através dos sites: www.bll.org.br e/ou
www.bllcornpras.corn www.tce.ce.gov.br/licitacoes
e www.itaicaba.ce.gov.br,
Itaiçaba, 14.05.2021. Joéliton Oliveira Fulgêncio - Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Caucaia - Aviso de Abertura de Propostas de Preços - Tomada de Preço N° 001l2021-1'P. A Comissão
Permanente de Licitação comunica aos Licitantes participantes do processo: Tomada de Preços N". 00112021 TP, cujo objeto é a aquisição de material
de expediente, para atender as necessidades da Câmara Mnnicipal de Caucaia durante o exercício financeiro de 2021, de acordo com especificações no
edital. Que decorrido prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" A Presidente da Comissão de Licitação comunica que será dada continuidade
ao certame e no próximo dia 19 de maio de 2021, às 10:00 horas, será aberto os envelopes contendo as propostas de preços dos Participantes Habilitados.
Caucaia, 14/05/2021. Juliana Jarnilly Pessoa Sátiro - Presidente da Comissão de Licitação.
**$

*** ***

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aracati. A Câmara Municipal de Aracati torna público o Extrato do 6° Aditivo ao Contrato n° 018/2017 Tomada de Preços n" 006/2017 celebrado entre a Câmara Municipal de Aracati e empresa S & P Serviço e Comercio L TDA. Objeto: Prestação de serviços de
transformação de documentos fisicos em imagens digitalizadas dos processos lieitatórios, relatórios de controle interno e patrimônio, documentos do plenário,
documentos comprobatórios das despesas a realizar/realizadas da Câmara Municipal de Aracati, incluindo sistemas de automação, equipamentos, gravação
em CDIDVD, serviços de mão de obra por conta da contratada, com acesso aos arquivos via internet em tempo real, podendo resgata-los instantaneamente
a qualquer tempo. Vigência: 28 de abril de 2021 à OI de março de 2022. Ricardo José de Oliveira Silva - Presidente da Câmara Municipal de Aracatí,

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aracati. A Câmara de Aracati, torna público o Extrato do 3° Aditivo ao Contrato n? 0511.01/2018 resultante do
Pregão Presencial n° 007/2018. Objeto: Contratação de prestação de serviços com locação de veiculos destinados a Câmara Municipal de Aracati em tempo
integral. Fundamentação Legal: Art. 3° Lei n? 10.192/200 I c/c Art. 37, XXI da CF c/c Art. 40, Xl e Art. 55, Tnciso Ill, da Lei N° 8.666/93. Dot. Orçamentária:
01.01.01.031.0042.2.00 I. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. Assinatura: 05.04.2021. Contratada: Fenix Transportes e Serviços ElRELl ME. Valores R$:
Vr. Unit. Inicial R$ 7.500,00 - Vr. Unit, Reaj. R$ 9.662,32. Assina pl Contratada: Livia Alves Gomes Pontes. ASSINA PI Contratante: Ricardo José de
Oliveira Silva. Aracati/CE, 14 de maio de 2021. À Comissão.

*** *** ***
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Estado do Ceará - Prefeitura
Municipal de Pentecoste - Aviso de Recurso. A Comissão de Licitação do Municipio de Pentecoste comunica aos
interessados que a empresa: Marea Locações e Serviços EIRELI. Apresentou recurso contra sua inabilitação, referente ao Processo n" 202 1.03.0 1.09-TPADM. Objeto: locação de máquinas pesadas para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Municipio de Pentecoste.
Pelo exposto e nos termos do art. 109 § 3°, fica comunicado a todos os licitantes interessados que poderão impugna-lo no prazo de 05(einco) dias uteis.
Maiores informações pelos telefones (X5) 3352-2617 I (X5) 99104-6246 e no site www.tcm.ce.gov.br.Pentecoste-CE.14demaiode2021.Ivina
Kagila
Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de l.icitação.
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*** •. ***
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Aviso de Chamada Pública - Chamada Pública N° 13.011/2021 CP. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Aquiraz toma público para conhecimento dos interessados quc até às 9:00h (nove horas) do dia 07 de junho de 2021,
na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua da lntegração, SIN. Centro, Aquiraz, receberá os documentos de habilitação e os projetos
de venda desta Chamada Pública visando à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para composição da merenda escolar dos alunos da
Rede Municipal de ensino de interesse da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto ú Comissão
Permanente de licitação no endereço já citado, no horário de 8h às 12h. Karine dos Santos Costa Nogueira - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura
Municipal de Assare - Aviso de Julgamento
- Pregão Eletrôníco n" 2021.04.29.1. A Pregoeira Oficial da Prefeitura
Municipal de Assaré/CE, toma público o julgamento do Pregão Eletrônico n°. 2021.04.29.1, do qual foram declaradas vencedoras as seguintes empresas:
MSB Comercio e Representações LTDA EPP, vencedora junco ao Lote OI, Eduardo Pinto Barbosa ME vencedora junto aos Lotes 02 e 03. e L S Lima Neto
LTDA vencedora junto ao Lote 04, por apresentarem os melhores preços na disputa de lances. As mesmas foram declaradas habilitadas por cumprimento
integral às exigências do Edital Convocatório. Informações: Sala da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3535-16D. Assaré/CE. ]4 de maio de
2021. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Pregoeira Oficial.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura
Municipal de Lavras da Mangabeira
- Aviso de Licitação. O Municipio de Lavras da Mangabeira/CE toma público
que realizará. através da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório na modalidade Pregão n° 2021.05.14.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto
é a aquisição de combustíveis (Perímetro Fortaleza), destinados ao atendimento dos veículos de diversas Secretarias e Órgãos do Município de Lavras
da MangabeiralCE. Abertura: 28 de maio de 202 I, a partir das 09hOOm. Inicio de acolhimento das propostas: 18 de maio de 2021, às 09hOOm. Maiores
informações e acesso ao edital nos sítios eletrônicos: liciracoes.tce.ce.gov.br e/ou bllcompras.corn. Lavras da Mangabeira/CE,
14 de maio de 2021. Maria
Josiana Bento de Oliveira - Pregoeira Oficial.
**Irjc

***

:t:*'"

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. A CPL da Prefeitura Municipal de Umari/CE, torna público que estará realizando.
na sua sede, Licitação na modalidade Tomada de Preços n? 2021.05.14.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução da obra
dc pavimentação em pedra tosta com rcjuntamcnto em diversas ruas no Município dc Umari/Cê, nos termos da Proposta n? 058773/20 IS, celebrado com
a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal. Abertura: 02 de junho de 2021 às 911.
Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de Agosto, 200, Centro, Umari/CE, ou pelo telefone (88) 3578-1161, no horário das 8h às 12h. Umaril
CE, 14 de maio de 2021. Cicero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.

*** **'" ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA
MUNICIPAl. DE COREAÚ - AVISO DE LICITAÇÃO - 'tOMADA DE PREÇOS 02/2021-INFRA - A
Comissão Permanente de Licitação de Coreaú-CE toma público que realizará dia 02 de Junho de 2021, às 09h, na sala da CPL, sito à Av. Dom José, N° 55,
bairro Centro, Coreaú-CE, Licitação na Modalidade Tomada de Preços, sob N° 02/2021-TNFRA,
cujo Objeto é a Contratação dos serviços de roço manual
em estradas vicinais e caminhos situados no Município de Cnreaú, O Edítal poderá ser adquirido junto a CP L, de segunda à Sexta-feira no horário de 08h
às 12h. bem como nos portais do TCEICE e do Município. Coreaú-CE, 14 de Maio de 2021. Francisco Ant. Araújo - Presidente CPL.

***

>jI**

***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Extrato da Ata de Registro de Preços n" 2021.0S.11.01/SMS - Pregão Eletrônico N° 2021.04.16.021
PE/SRP. Órgão Gerenciador: Município de Mauriti/CE, através da Secretaria de Saúde. Empresa Detentora do Registro de Preços: Golden Elerrónico LTDA
- ME. vencedora do lote (mico - valor (R$ 95.000,00). Prazo: )2 (doze) meses. Objeto: Registro de Preços para numas e eventuais contratações de serviços
de material gráfico, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de MauritilCE. Signatários: Representante da Empresa Detentora
do Registro de Preços: Glailton Bezerra da CIUZ; Representante do Órgão Gerenciador: Maria Evânia Sousa Furtado. Data da assinatura: l J de maiu de 2021.
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