DIÁRIO OFICAL DO ESTADO

1 SÉRIE 3 1 ANO XIII N°133 1 FORTALEZA, 08 DE JUNHO DE 2021

Estado do Ceará -Prefeitura Mi , nicipal delbicukinga-Extrato da Ata de Registro de Preços W. 2021.06.02.001.
Contratante: Secretaria de SaudeOrgão Gercociador. Empresa: Hidiida Empreendimentos e Serviços Combinados de Escritório eApoio Administrativo Eireti-CNPJ: 36.944Á89/000l-0
Valor Total; R$ 617218,00 (seiscntos e dezessete mil, oitocentos e dezoito reais). Objeto: Registro de Preços para faturas e eventuais ManutetW
Aparelhos de Refrigeração, Ventil.Ldores, Geladeiras, Freezer e Bebedouros para atender a demanda das díveisas Secretarias do Município de Ilje)ihnga - ) ,CE. PEN°030501-2021-SRP-PE. Vigência: 12 (doze) meses. Assina pela Contratante: Elistenjo da Nobrega Lima-Ordetmdor de Despesas decrerari
de Saúde. Assina pela Coutratadi: Patrícia de Castro Viana. Data: 02/06/2021.

*0* *0* *0*

o

Estado do Ceará-Prefeitura Mu iidpal de Cedro-Aviso deLteitação. A Comissão de Licitação, em cumptimento ao que determina as Leis Fjsn
8.666/93, n° 10.520102 e o Decreto a" 5.450105 e suas posteriores altcraçôes,o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/CE torna público paraconheciiiQi
dos interessados que realizará a liciução na modalidade Pregão Eletrônico N"-'2705.01., '2021-03. cujo objeto é aquisição de material permanente para atender
diversas Secretarias do Município te Cedro - CE, entrega das propostas a partir desta data e abertura das propostas dia 22 de junho de 2021 às 1000 horas.
Tudo conforme especificações coitidas no edital, o qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário da 07:00h às
13:00h enos siteswww.tce.ce.gov br e www.bllcompras.org.br. Tulio Lima Sales -Pregoeiro.

*0* *0* *0*
Estado do Ceará-Serviço Autôn ano de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Granja- Avise de Licitação. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- SAAE, Através da CPLdo Munir pio deGemja/CE, torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Pregão Presencial
o" 0106.01/2021, sessão pública narcada para o dia 21 de Junho de 2021, às 08:30hs, cujo objeto é a aquisição de material permanente para atender as
necessidades do Serviço Autônoim de Agua e Esgoto - SAAE do Município de Gnrnja/C.E. O referido Edital poderá ser adquirido no site www.tcm.ce.gov .
br/licítaçõcs conlorme [14-04/2015 e na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça da Matriz, S/N, Centro -Granja, no horário de 8:00h às 12:00h.
08 de Junho de 2021 -Willlam R dia Costa - Presidente da CPIEstado do Ceará - Prefeitura Minicipal de Ipaumirim Extrato do Contrato n° 21.05.2021106. referente à Dispensa a° 2021.05.19.1. Partes: o
Município de [paumirim, através d Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente e a Sra. Gabriela Saraiva Coelho. Objeto:
Locação de 01 (um) imóvel destirs:do ao funcionamento das instalações da Secretaria Municipal de Agi cultura, Recursos 1-lídiicos e Meio Ambiente de
Ipauminm e outros Prngamas/Deç ôsitos a ela vinculados. Valor(es): R$ 1100,00 (hum mil e duzentos reais), perfazendo o valor global de R$ 14400,00
(quatorze mil e quatrocentos reais). Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal a. 8.666/93, e suas alterações posteriores. Vigência: 12 (doze)
meses. Signatários: José Adail Tngreiro Junior e Gabriela Saraiva Coelho. Ipaumirim/CE, 21 de maio de 2021.
-

*0* *0* *0*
Estado do Ceará -Prefeitura Mui icipal de Viçosa do Ceará- Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo
licitação na modalidade Pregôo Elci rônicon"01/2021-SEAGRI/SRP, cujo objeto éoRegistro de Preços visando eventual e fritura contratação de serviços de
prospecção geofisica, o sistema reci baú ocadastramento das propostas até dia 21 de junho de 2021, às 08:00h, a abertura edassifleação das propostas será
às 09: 10h, a disputa de lances será partir das 11:00h (horários de Brasilia). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após cala publicação
nos situa: www.bbmnet.com.br , lici ucoes.tce.ce.gov.br , vicosa.ce.gov .brllicitacocs e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:OOhs, na Rua José
Síqucíra, 396, Centro. Viçosa do C,aruJCE, em 02 de junho de 2021.
*0* *0* *0*
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Cascavel - Aviso de Adiamento 'SE'4E DIE" - Pregão Eletrônico N" 01.27.04.2021 - PE. A Pregoeira
Oficial da Prefeitura Municipal de Cascavel toma público para conhecimento dos interessados o Aviso de Adiamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico N°01.27.04.202! -PE ci pó abjeto é o Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo para prevenção e ações de contenção em
meio à pandemia do covid-19, atein:iendo as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental. Centros de Educação Infantil-CEI, Secretaria da Educação e
seus núcleos do Município de Case wel/CE, tendo em vista pedido de impugnação fica Adiada 'SJNE DIli" o edital em epígl'afe. Maiores informações no
endereço citado ou pelo Fone: (85) l334-2840. Cascavel- Ceará, 04 de Junho de 2021. Vânia de Soara Pinheiro - Pregoeira Oficial.
0*0 *0* *0*
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba -Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Irauçuba comunica aos interessados que fará
realizar licitação na modalidade Pogão Presencial de N°. 2021.05.17.01, do tipo Menor Preço (Por Lote), para Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos de saúde, visando :omplementaro quadro, suprindo vacàncías temporárias ocasionadas por licenças de servidores, serviços cm programas
temporários ou de serviços em que não haja servidor a ser chamado de concurso vigente, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de
Irauçuba, com abertura para o dia 2:l de junho de 2021, às ()9h00min, na Sala de Certame, à Rua WalmarBraga, N. 507, Centro, por trás da Igreja Matriz.
Irauçuba/CE. 04 de Junho de 2021. Jayson Mota Azevedo Mesquita - Pregoeiro.
*0* *0* *0*
ESTADO DO CEARÁ - PREFETURA MUNICIPAL DE SORRAL- AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU N" P15163712021, EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO N' 066/2021 -SMS (SRP) (BB N" 876474) -Central de Licitações. Data de Abertura: 21106/2021 às 09h (Horário de
~lia). OBJETO: Registro de Peço para Finura e Eventual Contratação de empresa especializada em serviços de higienização e limpeza de tecidos
pertencentes às Unidades da. Secreli ria Municipal da Saúde de Sobral, conforme as especilicações e quantitativos previstos no Termo de Referéncia Valor
do Edital: Gratuito. INFORMAÇ()ES: Sue: http://lkitacocs.sobraLce.gov.br e à Rua Viriato de Medeiros, N°1.250,4" andar. Fone: (88) 3677-1157 e
1254. Sobral-CE, 08 de Junho de 02I. O Pregoeiro - Evandro de Sales Souza.
0*0 *** *0*
ESTADO DO CEARÁ -PREFEI MIRA MUNICIPAL DE CARIDADE - AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS N" 004/2021-TP -A
Comissão de t.iciiação comunica a( s interessados que no próximo dia 25 de Junho de 2021, às 10h, estará Abrindo Licitação na Modalidade Tomada de
Preços 14° 004/2021-TR cujo Objeli é a Manutenção preventiva e corretiva de eletrobombas centrifugas e submersas, chaves de partida de quadros
de comando de poços profundos, riurante oMw de 2021, conforme Anexo 1.0 Edital completo estará à disposição do% interessados nos dias úteis após
esta publicação no horário de 081i ás [2h, no endereço da CPLã Rua Dr. Plácido Pinto, SF14", Bairro Centro. Caridade e no Sire: http://municipios.tee.ce.gov .
br/licitacoes. Caridade-CE, 07 de Iunho de 2021. Fábio Amorim de Sousa - Presidente da CPL.
*0* *0* *0*
ESTADO DO CEARÁ - PREFETURA MUNICIPAL DE GRANJA -AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL N" 2021.06.04.01
- O Município de Gi-anja-CE, a1ra is de sua Comissão Permanente de Licitação toma público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na
Modalidade Pregão Presencial N°2 321.06.04.01, sessão pública marcada para o dia 22 de Junho de 2021. às 08h36nrin, cujo Objeto é a Aquisição de
medicamentos da Tabela ARC Faina-Guia de Farmácia de "A" a"Z" destinados a atender a Secretaria de Saúde do Município de Granja-CE O
referido Edital podem ser adquirido io Síte: http://municipios.tce.ce.gov.br/Iicítacoes/ conforme IN-04!2015 ena Sala da Comissão de Licitação, localizada
na Praça da Matriz, S/N°, Centro, G anja-CE. no horário de 08h às 12h. Graaja-CE, 08 de Junho de 2021. WIlliam Rocha Costa - Presidente da CPL
*0* *0* *0*
Estado do Ceará - Câmara Muntr:Ipal de Beberibe - Aviso de Prosseguimento - Pregão Presencial N" 2021.04.12.1.0 Pregoeiro Oficial da Câmara
Municipal de Beberibe, torna públi :o e para conhecimento dos interessados, que retomando suas atividades oficiais, dará prosseguimento a licitação na
modalidade Pregão Presencial ri" 2C 21.04.12.1, que tem por objeto a Locação mensal de 01 (uru) automóvel, tipo sedan médio, para ficar à disposição do
gabinete da presidência da Câmara dunicipal de Beberibe-CE, em tempo integral, confarme especificações contidas no termo de referência, fixando nova
data para sessão pública de abertur i do certame para o dia 11 de junho de 2021, às lOhOOntin. ReberibelCE, 07 de junho de 2021. Daniel Felipe dos
Santos - Pregoeiro.
*0* *0* *0*
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