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Estado do Ceará -Cânsara MnIcfp*I de Quiterlanópolis - Aviso de Licitação - Tourada de Preços Nf 00112022 CMQ. A Pre dent4 Comissão 4çi(0
'
Licitação da Câmara Municipal de Quiterianiipolis, comunica aos interessados que no próximo dia 12 de Julho de 2022, às 09:00h, es1aibrindo
na modalidade Tomada de Preços N 00112022CMQ, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução dos serviços de refortuã e ampli
sede da Câmara Municipal de Quitenanópolis - CE. O edital completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta pu
o
de 08,00h às 12:00h, no endereço da Câmara Municipal, na Rua Sonia Modesto Lima, S/N - Centro - Quiterianópolis - Ceará e no site
.tcm,ce,
br/tce-municipios. Quiterianépolis, 23 de junho de 2022. Maria Lelde Costa -Presidente da Comissão de Licitação da Câma
unic
de/
&
Co
Quitenanópolis - Ce.

E»

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Pentecoste -Avia. de Adiamento de Licitação. A Pregoeira do Município de Pcnteeusle, torna público que
lia adiado pata o dia 06 de Julho de 2022 às 10:00 horas, a licitação na modalidade Pregão. N" 16/2022-PE Processo N° 2022.05.11.28-PE- -FMS I. do tipo
menor ju-eço por grupo, cujo objeto é o Registro de Preços pare aquisições Munia de medicamentos, material e equipamentos médico hospitalar, material
odontológico material laboratorial, material de consumo e instrumental cirúrgico, leites e suplementos destinados a manutenção das Unidades de Saúde, no
Município de Penrecoste/CE. Motivo do adiamento: alteração na formulação dos grupos, Maiores infonnações na sala da Comissão de Licitação, situada
na Rua t)r. Moreira de Azevedo SN- Centro - Pentecoste- Ceará, das 09:OOàs 11:30 pelo telefone (85)3352-26171(85)9.9169-2701 e nos siteswww.tce,
ce.gov.br / Portal wwwcomprasgovernamenlais.gov.br . Pen(ecoste- CE, 23 de Junho de 2022. ivina Kígila Bezerra de Almeida - Pregoeira.
*5* *5*

***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Croatá -Aviso de Abertura de Licitação. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Planejamento.
Administração e Finanças-Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio- Processo Onginan..Pregão Eletrônico N 2022.06.1&OIJPE/PMC. Objeto: Contratação
de empresa especializada nos serviços de manutenção e recarga de cartuchos e moer das impressoras com eventual reposição de peças por conta da contratada
pata atender as necessidades das diversas secretarias do município de Cmatá/CE- Local de Acesso ao Edital: Rua Manoel Braga, 573, Bairro Ca,v,ba -CEP:
62390-000 - Croatã - CE; https'J/bnc.or&brí; https:!/www.cmata.cc.gov.br lntps:f/licitacocsicc.ce.gov.br - Funcionamento do órgão: Segunda à Sexta
de OShOOm às 12h00m e de 14h00m às llhOOm - Local de Realização da Licitação - https:!õatc.org.br/ - Data de Abertura: 07107/2022 - Horário: 08h30m
Pregoeiro: Juscië Pereira da Silva.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quizera - Pregão Presencial N° 24.0112022 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeté, localizada na Rua Padre Zacarias, n°332-Centro, tel (88) 2172-1092, torna público que se encontra à
disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial N°2406.01/2022, cujo objeto é o Registro de Preços com objetivo da contratação da prestação de
serviços de locação de aparelhos hospitalares destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Joaquim Manoel de Oliveira, junto a secretaria
de saúde do Município de Quixere. sendo a fase de disputa de lances no dia 07/0712022 a partir das 09:00 horas. O referido Edital poderá ser adquirido a
partir da data desta publicação, no hotãuio de expediente ao público das 07:30h às 1 3:00h. no endereço acima citado e no portal TCE-CE http://www.tce.
ccgov.br/licitacoes . Qulserá- CE, 24 de junho de 2022. José Encimar de Lima - Presidente da Comissão de Licitação.
*5* *5*

***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucala - Aviso de Credruelainento N° 2022-0610.02-SAGPT. Prazo para entrega dos documentos:
De 27 dejunhos 31 de dezembro de 2022. das OShOOmin às 12h00min, no Departamento de Gestão de Licitação, sito Av. Coronel Correia n° 1073 Parque Soledade - CaucaiajCE. Objcro: crcdcnciamcnto de instintições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar na forma de banco público ou
privado, banco múltiplo comercial ou cooperativo e cooperativa de crádito, interessadas em conceder crédito para fins de financiamento habitacional aos
servidores municipais ativos, com consignação au folha de pagamento.. sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas
eTeenologia-SAGPT. Cópia do Edital: Endereço acima, nos dias úteis das O8h00inin às 12h00min, ou no srte: hups:1/lieitacoes.rce.ce.gov.br/. Informações:
cpl@Jpgm.caucaia.ce.gov.br . Caucaia/CE, 23 de junho de 2022. Wagner Vieira Vidal - Presidente da Comissão de Licitação.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitação - Tomada de Preços ?i° 2022.06.1 5.001. A CPL da Prefeitura Municipal de
Camocim/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 12 de julho de 2022, às 09h00min. na Sede da Prefeitura, localizada
à Praça Se-renano Morei, Centro. Camocim/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por Empreitada Global,
tombada sob o 2022.06.15.001, com fins a Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça Pinto Martins. na sede da
cidade de Camocirn/CE, de acordo com as condições e especificações técnicas contidas no Projeto Básico e anexos. Informações na Sede da CPL, localizada
iPiaça Scvcnano Morei. Centro, CamocirniCE, no horário de 0800 às 12:00h. Camocim/CE, 23 de junho de 2022. Francisca Maurineide Carvalho de
Araújo - Presidente da CPIEstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Potengi - Aviso de Adjudicação e Homologação - Modalidade: Tomada de Preços no 2022.05.04-SAS.
Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos especializados para a realização de capacitação socioproflssional e
socioassisténcial para as famílias cadastradas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e para a equipe técnica, de interesse da Secretaria da
,Assistência Social, no âmbito do Município de Potengi -CE. Empresa vencedora: L.G.M. Monteiro, inscrita no CNPJ a° 40.772.48110001-78, com o valor
final e global de R$ 249.992.00 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e dois reais) para execução dos serviços dos lotes 1,11 e 111 do Anexo
1 do Edital convocatório. Adjudicamos e Homologamos a Licitação na forma da Lei n° 8.666193. Rodrigo Ferrara de Lima Gulmarars - Secretário de
Assistência Social. PotengilCt, 23 de junho de 2022.
5*5 *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo licitação
na modalidade Pregão Eletrônico n° 1212022-SESA'SRP, cujo objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em
implantação e manutenção de sistema de prontuário eletrônico eixo implementação e suporte de soluções infoiniatizadas integradas de apoio à gestão, painel
de chamadas, solução de disparo de mensagens de texto aos usuários e pesquisa de satisfação com ouvidoria junto a Secretaria de Saúde do Municipio de
Viçosa do Ccaiã/CE, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia II de julho de 2022, às 08:506, abertura e classificação das propostas às
09006, disputa de lances a partir das 10:00h (horários de Brasília). O edital estará àdisposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sues:
www,bbmnctcom.br. licitacocs.tce.ce.govix, vicosa.cc.gov .brflicitacocs cnn horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00bs. na Rua José Si~ 396.
Centro. Viçosa do Ceará/Ce, em 23 de junho de 21122. Flávia Maria Carneiro da Cosia - Pregoeira.

*** *5* ***
Estado do Ceará - Município de Caníndé - Aviso de Adjudicação e Homologação - Modalidade. Tomada de Preços N 02612022 - TP. Objeto:
contratação de empresa especializada para conclusão da construção de cdificio de alvenaria da unidade Básica de Saúde Colinas - Lotcamcnlo Colinas - na
Sede do Município e pata reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Saúde do Município de Canindé/CE, compreendendo o fornecimento de todo o
material de consumo e ínsumos necessários e adequados à perfeita execução dos serviço s. vencedor: Locas Locações e Serviços ETRELI, que apresentou
proposta vcnccckva com o Valor Global de R 1359.420,14 (hum milhão quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte reais e quatorze centavos),
sendo o lote 0l no valor deRã 681.332,34 (seiscentos c oitenta cum mil trczcntne trinta c dois reais cmntac quatro centavos) eloteO2 no valor dckS
878.087,80 (oitocentos e setenta e oito mil oitenta e sete reais e oitenta centavos). Adjudico e Homologo a licitação na forma da Lei n° 8.666193. Sr. Lslayne
de Fatima Coata Ramos - Secretário Municipal de saúde. Canindé/CE, 23 de junho de 2022.
*5* *5*

***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 0706.0112022-PP-SRP. O Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Traii'i -Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 12 de julho de 2022, às 09:00h, Horário de Bnisilia
DF. estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento Menor Preço por Lote, tombado sob o n° 0706.0112022-PP-SRP.
com fins o Registro de Preço visando a futura e eventual aquisição de material gráfico, destinado à atender as necessidades de funcionamento das atividades
da Prefeitura Municipal, junto às suas Secretarias e suas Unidades Administrativas. do Município de Trairi-CE. Maiores Informações: endereço citado e
pelo e.mail: comissaodelicitacao2021@Joudook.com, no horário de 08:006 às 12:00h ou pelo site www.tce.ce.gov.brfliciiacoes. Alei da Costa -Pregoeiro.
*5*
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