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erceiro
uza. À'421, Centro, 144 (88) 35271 200, comnioaaos intetédedÕiiirÇ
1. 09:00hs, estará abrindo itcltaçao na modalidade Pr933 EtetrMco N 5
06 de juthode
2108.01120214R , jo objeto ó ReglatrO dal5reçoa destinado à equlalçào d Ôheroe
afiment(cio deetinadose merende escolar d Rede Municipal de Ensino, juntos Secretaria
de EducaçZo a Desporto do Município do Pereira/DE, conforme anexo 1. O edital completo
estará dieponivol no endereço acima, a partir da data desta publicação. no horário de
atendimento ao pcibiioo, do 08:00b de 12;00h, ou pelo o alie: wwvbli.org.br , ou pelo O Poilai
'es L1c115ç30s: hntp://munlclp e.toe;cegov.br/tce-meniclpioe/, Perairo-CE, 21 da junho da
2021. Ermllsondrsa 8antoaQueIrorPregoeiro,
iictrato do.Contrsto N 19.05.06/2021, Resultante cio Conlrateçào Direta, com base na
4.lnlaoit,daLol Federal n' 6,686/93e auasaltereç0es poateilorese Decreto n9.412 4 di
.junhodezole, o Decreto Municipal til MW2021 de10 da maio de 2021 -DecretoMuntc
203/2021 de 19 do maio de 2021 a Medida Provisória NO 1.047, de 03 de Maio do 21
irgio licitante: Sàarelaria de $aúdO e $300emanto. Dõteçlcs Orçamenta
414.lo.122.Q968.2,000. Eiementb de Despesa: 33.90.3900. Objeto; ~trota
restç6o do serviço; de fiscal de poltura come finalidade de resguardar vidas e cont
oi1éio da pandemia da Qovld-l9 no controlo do funcionamento do8estabslecimer
pmarciale adarotina da cidade, de responeabilidado da Secretaria de Saúde e Saneams
o Municlplodo Pereli'o-CE, Vlgêndedo Contrato: até 30de junho de 2021. Contratada:
asia earvlcos, CNPJ N' 23.834.6731000142. Assina pela Contratada: Chefies Vict
mô, CPF n 009.042.233-ST.Mslna pela Contratante: Luiz Bezerra da Queirúz Neto. V

sede da Cornisalo de Uciteçlo, rito na Rue Expedito Oliveira das Naves, n' 70 - Centro.
Abalara/CE. peio telefone (88) 98138-6099 rio horário de 08:00 às 12:00 horas ouainda errarás
de plafaforrna etoiritaica wsw.bllcompraacom AbalareICE, 21 de Junho de 2021. Canos

Tomada de Preços e' 2021.05.08.1. 0 Presidente da ÇPLrts Prateiras Munlciçet deÂbeiara, ftxrhe
pública, qLia coridulu o Julgamento de fase cia prupotad. Preços referente ao Certame UdtattÁIo,
na modalidade Tranada do Preços e' 2021 .056.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora -CO
ConalruçOes e ServIços EiRELI ME, por apresentar preços çonalIveis cem rio orçscmenlo da
prefeitura. lntcrmaçôex Sala da CPI, Fone (88)96136.6099. frbalerslCE. 21 da Junho da 2821.
edo do Ceará Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso da Llclt.çio. A
nuUslo Permanente da Liciha0o comunica aos Interessados pua no próxima dia 23 da julho
2021, és 09:001, eetarâ abrindo Ildiciçlo ria modalidade Coliconlincla Pública a' CP
1021 -SEDiJC, cujo objeto 8 sconiralaç8o doe serviços da rabeca e empilepSode esolaa e
ihes nos distritos do Municlpio de Viçois do Cearê. O edital estará à diapoalçao dai
recados nos dos úteis após esta pubticaçIo nos altas: iicitaco.a.tce.c..gov.br.
enlioo.tøe.gov.br/iicltacaas ano hOrário dA 08:0Db de 1230h e daS 14:QCo 8* 17:00ls. no
é~ Rua José Stquelra, ti' 396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 21 de junhode 2021.

earé, torta
Pennirnenià
fidtsçào, cujo
por hora trai
s8ecsetit1ei

sola em atuéris do Fundo Municipal de Previdência
os interessados deverIa dirigir-ao no endereço da
feio às 12h00min ou atisdeg do sire: hliox//iicitacoe
em 21 de

Aseor6tlrta de
iselo de Lilolteç&r o qle se segue, que as empresa que atenderam 3 todas as epigencise
ilicises que Param Habilitadas tão as seguiniea: A F14lre Neto Construtor. LTDA, CNPJ
25 011 736/0001.98, Prado Comercio Conetruç6ea e Serviços LTDA-ME, CNRJ (ME)
41.353/000145, Secuilua Serviços e Loçaç6asEiREll-ME, CNN (MF)18.623.41810001RCON OonatnIç4ee ir Sarviçoa E1RELI.ME,DNPJ (ME) 10.90233410001-04, Sestros
Inaçso o Conatru0 EIRELI-ME CNPJ (ME) 22,34877210001.12, $eg Norte
itruçOes e Serviços EIRELI-ME.CNPJ (ME)30.412.053/0001.80, Ciasinaldo Sde Almeida
struÇOes ME, CNPJ (MF) 22,515.65210001.97 Cunpet Centro t46rte de Projetos e
reendimentoaLTDA. CNPJ (MF) 0L502.04110001.00. Dlnanalô Selviços EIREU, CNPJ
11.129.714/0001.10. W.M S.mpaioServ,tços e Empreendhnsrdou ME, CNN (ME)
17554110001-3$. '1K Construções e Emprosndirriontos .LTDA. CNPJ (MF)
42.89210001.02, portanto Habilitada, enquantooue as empresas Inatrililede. 8o es
tolas; Construtora Nova 'terra ElRELlEPP CNPJ (ME) 12.314.3921000142 ode
sentou o Kam 4,2.2.1, Dantes e Oliveira Limpeza conae,vaçloe ConatruçOes LO,LME,
J (ME) 10,684,414/0001-30, nfio apresentou o Mm: 4.22.1, Elius Serviços LTDA, CNN
26.723.179(0001-07, Aio apresentou o Item 422.1 e2.2.5.2, DOgy Construções LiDA,
J (ME) 33.31$.19110001-09, não apresentou o item:4,2.2,1 e apresentou o item 4.2.3.1
ente eo oxercicto de 2019, Prime Ccnatruçøee a LoceçOes LTDA. CNPJ (ME)
78440001.21, ride apresentou oitem:4.2.2.1, FTS SaMçoedecons)rvçoes oComardo
WiIE, CNPJ:(M9 23.402.819/000141, não apresentou altera: 4.2,2.1, ConstrutoraPteto
,, CNN (ME) 10.485.488(0001-a& fluo apresentou o 1151414.2.2.1, ConsMorà Astral
i r'NP.I lW' 1! !.00C,'00i2Z, . ,,,euiuu e lufim: 41d.Z.1 e apresentou O liam
1.1 referente elo ewrcIeto de 2019. II Melro Engenitarlá ÈIRELÍ, CNPJ (ME)
r9.114/0001-61, elo aprsaentou o fiem: 4.22.1, Fqc Construç6ia e serviços EIREU,
.1 (MF)3.560.124/000I49, elo apresentou ottsm: 4.2.2.1 e apresentou o item 4.2.3.1
npleto Torrei Matias Serviçõse Cánsinições EIRELE ME, CNPJ (MF) 69J26.01610001.
ião apresentou o liam: 4.2.2.1, WU Cø$trtç6ea • 8~EIREU EPP CNPJ (ME)
12.123r'090j-14, 880 apresentou o ibW. 422.1, Alewi Cortatvuç6eg Serviços Eventos
pões EIREL1.EPP, CNN (ME) 12.044.766(0001.17, fio apresentou o tem: 4.2.2.1,
pula Construções, Locações • Serviço de iiiglenlseçoo LTDA. CNPJ (ME)
13.499/0001-06. não apresentou o liam: 4.2.2.1 Llmpex Conelmções.o Serviços LTDA.
.i(MP)07210Á0210001-55, apresentou oitem: 422.1 vencido pare o Processo, FranciscO
Ião Correia cteJoncar MO, CNPJ (ME) 32.627.8540001-99, não apresentou o tremi
1 soltem 22.3, AS LoceçoesS Serviços 545,CNPJ (ME) 40664728/0001.43, eta
renjou o ltern:4.?.2.1 a fiem 2.2.3,STAPF Ooluçõss em$evviçoe Adminlatralvas LTD
.1 (ME) 9509.417/0001.38, fio apresentou o fiem: 4.2.2.1 e o iiem22;3, Dir,.mica
eendimarrlos. CNPJ (ME) 28.02580410001.13, filo aprescintou o tem: 4.224. tPite
nada eidetn da saude de aberturaejuigainento dat.pfopoatasde preços. peraodla 30d.
de 2021, às 09:001t, na aedb dá CPI. do Amanhada, Solvo em osso da recurso
cantado. lrfoinna, ainda, que o praça para eyentul lnterpooiçlo de recurso comer
ir, ajraltirda datada puticeçOodoresuftado de haWlitaç$o, conforme rase oA$l. 109,1
ti ti 8.664493. Amontada/CE, 21 de junho da 2021. Mera Lucia Silveira ci. PIn,,

da do Ceará . Prefeitura Municipal de Tejuçuoca. AVISO de Licitação Preglo
anotei P4' 2021,06.14.01. PP - ADM. Polo preeellte aviso e em cumprImentO do Lei ri'
10102 e 8.856/93 e soas alterações, o (a) Pregoeiro (a) Oficiei do Munloipio de
Ooc&CE comunica açoi lrflai-easedoa que realizará no dia 0210712021, às 09:00 horas, na
de CbmiesiO Permanente de Lldlaçso, situada na RueAtfredo Pinto de M.aqulta, nl 635,
ro,CEP: 82610.000 -Tejuçuoo..CE. O Prsg4o Presencial N20g1.06,14.01- PP 'AM
objeto 5 e Registro de Preço visando fitara a eventual contratação de emprese para
uç.êo da serviços de manutençao preventivo e corretiva em veicotos, de diversas marcos,
fornecimento de peças e acessórios orlginels ou ganulnos, para suprir as necessidades
aicuios oficiais que compõem a frota da Prefeitura do Municiplo deTeIuçuoca/CE Edital e
ris informações poderão acr vdqulrtdan rio endereço supramencionado, de segunda a
-feira, ci. 088.14 horas, TeluçuocalC8, 21 dejunhoda2021. FranclscoDavid Mondes
Prefeitura Municipal de Sentaria do C*rtri Coflcorrrlcia Pública
1.01'CRAPrefeiluraMunlcipaide SentnrradoCartr$-CEtomepúbllco, olmprovhcsntc
EmpreasOR Máquinas Enipreendinianlua EIRELI,5 que (má abertura doa propostas
r5nte e Concorrência Pública supracitada cuja objeto é a crlrlrvtdç5o do empinas p
dos serviçoS da coleta o transporta de rasiduDa sólidos damiclilarga a uroar
lendo aindaoa serviços dei vartlçgq, caplrraçflo, poda dg árvores e serviços de roçoc
spilttilrxedo Munlclpio dal$bntanado Ceriji.CE. Fica determinado dia 2686/2021
319 te DõrnlasaQds Licitaçflo, situada na Rua Ur. Plácido Cidade Nuvens, 387, Ceni
iselIn «e CSrirS - Prrefets,,,-,. Mnrci!po!
.ve a.mesu ao
t' 4.
Il. Oedars de ufluldàde.prtblI00,pera fina dódeaàpdopiffeçio. o bem lmôval.que indica e dá
ráaprovfdificias. O Prefeito de Marpcanad. no asa das atribuições que lhe confere o artigo
lacrisos [V. XIV da Lei OrgânicadoMunicípio, comblnadocomosrulgo 1°,2°a 5 1 alinea'e'8
art. 6* do Decretas Lei no 3.385. do 21 de junho de 1941. Decreta: AI. i'- 6 declarada de
dado púbtice, pare fins de desaproprtaçêo, o Imóvel corri suas benfeitorias, acessões a
raso acesa/rios, situada no Município de Maracanaú-CE, desta Comarca coflsiftuids por uma
te a ser desmembrada de Matricida a' 14.697 do C.R.I. do Comarca da. Msrsnguapa-CE,
suceda no Oístri(o Industriei 1(011' 1)i com Ama tia 600041 1, com os seguintes limites e
broniações: Ao Norte, determinado por pm segmento de reta, medindo 100,00m (cem
tros), limitando-se corro terreno remanescente da Mulilmelhas industrial LTDA.: Ao Leste,
erminafo por um segriierr(o de rala, noimejao enlatar, medindo 50,00m (clnquerste melrea),
tenda-se com a Avenida Parque Lula: 4o SUL, determinado por um segmento de reta
nialeo anterior, medindo 100,0Dm (cem tiolros); llmltando-se com a Rua Central 2, 5: Ac
ele, determinado por um segmento de ret'normot ao anterior, medindo 50,00In (cinquenta
troa), limitando-se com o terreno da Comanitla de Desenvolvimento Industrial do Ceará 1-CE (hoje de propriedade 03 Táqslaw indústria a Cornórclri do Embalagens LIDA.).
ágrafo única -o bem imóvel de que traia sais decreto destina-se es obras de Implanteçio,
alaçào e fracionamento de uma unidade ladastital ou equipamento Sinhilar, AI, 2'- Eloa a
curadonle-Geral do Muntcipio autorizada a proceder, por vi a amigivei ou jud~. idlsnta
) vIgor
vis availeçflo, a dosaproprieçêo prevista neste Decreto. Ai. 3'- Este Decreto ei
WS, de sua pubticeç8o, revOgadas es disposições era contrOlo. PaçO Quatro
dito da

Ua,2tJZf-ltSv1aanao a aqulsçao te gSrvsros etrmerliicios ao agrroiiiuintarsrtrar pari.
auinhemtaçflo escol ar, aos alunos dl Rede de Educaçio ~Ice pública, verba FNOEIPNAE,
para o ano letivo cia 2021, o qual encontra-a, na Integra na sede de camluuio da ticitaç4o.
situado aVila da Paz, BiocoD,n'40-Can&o-Eórtlm.E. OEduiai estará àdispovlçlone Sala
da CPL, nos dias úteis no horário de OlhOOmin a, 14h00mIn a no. alIas:
wwwto..ceoov,brllicllscoes, usttpe://fortlm.os.gov.brfltdtacaa.php. Auretita Menina de Silvo
LIma -PreaPd.nte'da CEL do Munialpio.
Estado de Ceará - PrePaituna Municipal da Cruz. Secretaria de Oevemo, Admtnistr*ç0o e
Finanças Aviso de Pregão Eletrônico N ° 1112021.SEGAP. A Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Cruz comunica aos iniaresaadoa que estará recebendo do dia 23 do junho .06 de
Julho de 2021 sf8 8n OBhOOmin, pelo sistema BDMNET - www.bbnineticilacoes;combm,
proposta de preços e documentação do habllllsçlo para o Pregão Eletrõnico e' 17120218EOAF - Registro de Preços para futura e eventual aquiuiçito de equipamentos de proleçso
(EPIS) para prevenção e combate eocovtd -19. AAbsriura a exame das propostas e o iniciada
disputa por lances ocorrerá de 08h30min do cito 06 do Julhô de 2021 .Oêditat poderé ser obtido
junto a pregoeira, na sede de Comissão dó Licitação, à Praça doa iria Poderes sln' Bairro
Mingas e no. alias; wwwcnjz.oe.gov.br, wwwbbmnaliblacm.Combru www.ke.ce . gov.br.
r'ruz,CE,41 pelunho de 2021.A.aaunçioN$yara libra da M.tg - Pfeguetre ,
Estado do Ceará -Cottsõrclo PúblicO de Saúde de Microfl'.glio dó Qulxadá Aviso da
Uattaçlo . Preg EietMnico II' 2021(007.PE. AComiasêo de PregaS do Cduisórdo Poblica
de Seodo da Mio-otregiáo de Quixadá-CE lama pubulóo para conhecimento doa Interessados a
realizoçá9 de t.Ipfleçio na MOdiidado Pregão EletrõnIço N° 2021/097.PE, critério dê
j ulgamento menor preçoglobal, Objeto: conirolaçàode pessoa Jurídica para atuar como agente
de dperodoneitzqçio de programas de estágio de eeludanien, visando o desenvolvirnenlo de
atividadai para a promoção da ivtegra990 no mercado de trabalho, do acordo com a
CoriaittuIçlio Federal (Sial. 203, inciso iii e Ai. 214, Inciso IV), destinada e atender as
necessidades do Consõ(cks PCrbikta de Saúde de MIite'OrrØgiiO dó Quivadó - CPSMQ.
Cadeslramsnic das Certas Propostas: toldo: 22da junhoda2O2l á08h30isin. Término: 05 de
alho da 2021 8a OOh3Ornin. Aberttgra dØ Certas Pr000Slesl Inicio: 05 de Julho de 2021 5s
08031 mm. Sessão de Dispute de Lancei: Início: 05 da julho de 2021 As OShOOmln (HorárIo de
Breecitia). Endereço Eletr&mlco da Disputa: waw,blLorg.br, Endereço Eletrônico onde está
.orç.br, wecw.tca.ce,gov.br e www.qusrnquixeda.com.br. Megn&le
diaponiv.t o edItal:
flulvaCatixto dePeacos -Pragoéira-Qtalxadi'CE,21 delnhod42021.
Eatedo do Ceará - Cimare Mun101pei de Hidvolindta -Aviso de Anulllçio . Tomstle da
Preços n' 2021.05.12.01. Presiaçio de se/viços tIoritOos especIalizados na área de
consultaria a assessoria em goatloadministrativa, pare atenderas necessidade* da Ciriraca
Municipal de HldrottndieCE. A Clmara Municipal torno público que, após regulis ir
oferecimento da publicidade a contraditório, lei Anulada a licitação em eptgrate, com base no
art. 49 da Lei n' 8.866(93. Hidrotándia-CE, 2140612021. Francisco deaChága. Mertina
Bizarra -Pnesidanteda CPL
Estado do Coará -Cimans Municipai de Acitrape . Resultado de Julçsm.nto da Proposta
da Preço. . Tossida da Praças N' 2021.04.14,001tI'P A Colnisslo de itcftapIo da Cêmara
Municipal deAcarape/CE dtractgs o realiDade do Julgamento das propostas de praças. 'itenvada
de Preços N' 2021.04.14,001/TP, Objetol corrttatBçlo da Serviços técnicos adarinlatralivos
especiemizadoa em gastas pública pare apsesSorla o carttraito/i4 na área de 9.5120 dConli'atos
jtiihto e Camare Municipal da AcarapcsíCE Empresa Vencedora: Gpeilo Pública EIRELI. CNPJ
(MF)26.749.381/0001.93. apresenlouproprinianovitiorde R$30.000,00(lrinta diii reaIs).Abreasa prazo recursai previsto noA4 109, incisu 1,i5dinea, 'b', Lei o' 6.666/93a cofllarciwstmdita.
Acarapt4E41 da Junho do 2021.9ueenny!afaheiIa Perelte lousa -PraaidantedaGPL.
Estado do Coará. - Prefeitura Municipal de Novo Oriento. A CemiseSo do LicliaçIo torna
público que a partir das 12.40 horas do dia 22 da Junho de 2021, estará disponivót para o
Cedaetrsmento dos Ptapostas da Preços referentes ao PtagIoEletrôhicoNOø.00712021.cujo
objeto é maqutalçlo de erilripernenlos de informAtirre te çqnrt,j4rtr,, iiOqil,-li.' in,l,lr, ,
"ramo inlonhiaicaAPS.nas 11 (onze) unldadóstie atençiloprtméilàasaúde do Municlplo de
Novo Oriente-CE, conforme especil csçOeó cru aneeo.Data deAberlura doó Propostas: 06 de
Julho da 2021 dalOS:00 às 09:30 horas (Horário deBnhsltta.DF). Dela da Disputada Praçosi 06
de Julho de 2021 1.09:30 horas (Horário do B?ssliin-DF). O editei poder-4 ser adquirido nos dias
111*15, das 08:00 IS 12:00 horas (HoráriO iotiat), na Rua DeaclaaterioNaglo is, Centro, NOvo
Oriente/CO, ou atarás do alIei vnwwbii.org.br. Novo Oitenta, 21.08.201. Pauto Sergio

Andrade Uontlm-PrealdantedaCPL.
Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de Umoalro do Norte - Aviso d, Homologação '
Pregão Eletrônico 14' 2021.1905002'SEMEB. O Munlq!po ita Limoeiro do Norte atrVés da
Ordansdona da Desposa da Secretaria de Educação, rama, público a divulgação do resultado da
liotçio solos mencionada cujo objeto é: Registro da Preços visando lidares o aventais
equiatçôaeds notebooks e labietapare atenderes demandas dos proteliaoiea estenos da Rede
Múnlcipalde Ensino, por ta,mod,cu,Soda uso,de rsapansabliidadeda Secretariada Educação
Básico do Munlqipta da Lirnoette do Norte/CO, venesrr(as as empresas: Empresa 01: BL)
Informática LIDA, CNPJ 14' 32,109.914/0001-81, vencedora do liam 01, no valor total de R$
1.021.027,14. hum miihloe um vinte e um mil, vi/rico sete reata. quatorze centenas); Empresa
02: ZIS Cometvtoa Servica, LTD5 CNPJ N'32.932.000i000l-I6, vencedora dos ibm 2, no valor
total de RI 794.200,00 (setecentos e noventa e quatro mil, o duzentos reate), tendo vaiar das
mesmas eido homologado soe Itens03004 sl deram fracastado4, Para rrralóres informações
na salada reunIões da Conrlee5o, na Ruo Cal. Antonio Joaquim n' 2121, Cento LImoeiro do Norte - Ceará, rios horários de OBhOOmlnàs 13tr00min, em diaaútele, ou através do
alie TCE -Trlbunaids Conisedo Esiadodo Ceará. Umoelro do Norte10E,18 de junho de 2021
Moita de Fátima Holendadoslantoa Silva .$ecretérladeEducação.

M

