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Estado do eeare Prefeitura Municipal de Jaguaruana Aviso de Licitação Tomada de
Pregos n 20,22.03.30.01-TP. A Presiaante da Comisseo de Licitação da Prefeitura Municipaede
Jaguaruana. tome público, para coneecireento dos interessailes pee, no próximo dia 26 de abrir de
2022, Ss 08:30h, estará realizando licaução de Tomada de Preços para "Contratação de empresa
para execugeo de Se viços de pavimerraele em paralelepipeclo ei rejoitarnera0 de diversas teas
de Bairro Tabeleiro no Municloio de Jaguaruana-CE, tipo memo( preço. 'Maiores informações
*eves do e-mail: licitacaajaguareanate0gmaileem, eaguaruana/CE, de 06 de abril de 2022.
Toresa Layette Barret° Coelho - Presiderite daCareissEo de Licitação,

Estado do' Ceara Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão
Presencial' N' 2022.04.04.01, A Prefeitura MUnicipal de Caries torna público o Pregão
Presencial lee 2022.04.04.01, paras contratação Cie pessoa jurídica para a realização de
exames laboratoriais, nos pacientes atendidos peter Secretaria Municipal de Saecle deste
Menicipio,
fornecimento de todos as :materiais, equipamentos e mete de obra
necesseria, com data de abertura para o dia 25 de abril de 2022, es 08:00h. na sede da
Preleitura Municipal de Cariús. e Rea Raul Nogueira: sire Esplanade. Caritas - CE. 06 del
brilee 2022. Francisco Edideus dos Sintoe S a ntane -Pregoeiro.

Estado do Ceara Prefeitura- Municipal decaritis kelso de LIcitação. A prefeitura
Municipal de CariUs tome 'PO:Ace ePregão Presencial N.' 2022.04.04.04 pare Aquisição de
equipamentos permanente conforme proposta do MinistóriodaSeúdde Edital eAnexoS,junto a
5ecretaria da Saúde do Muracipto..deCariies, rem data do abertura para o dia 25,.de eV! de
2022, as 9:304, na sede da Pteleitura Municipal de Caritis, á Rua Raul Nogueira,
Esplanade, O.Edital poeere see rackpairido junto a Comissão Licitação ea Prefeitura Municipal
de Caries no here:ea das 07:30 is 11:30. Informações pelo lone (088) 3514-1219. Cariús•CEAt
•deatifil de 2022. Francisco EdicieUtdoe Santos Santana - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de -lag uartrane. A Prefeitura Municipal de
Jaguaruana, atraves da Comissão ire Licitação. tome público que o processo de Pregão.
Presencial rir' 2022.0e.10.01 - PP, tendo Como objeto a "Contratação de passe? jurídica
especializada pare a pros:27.5a e sereços de implantaçee, manutenção preventivalcoaretiva e
operação de equipamentos efetrenieo (de fiscalização. controle e monitoramento de transitoe
r=oi revogado por imams supervenieites e de interesse público, suficientes para justificar a
conduta, conforme art. 49 da Lei 8.666/93. Jaguaruana-CE, 06 de abril de 2022.

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Uruburetarria,- Aviso de Licitação. O Pregoeiro da
Prefeitura de Uruburetania, toma público que rie próximo dia 20 ee abril de 2022. le 9h30min
(holed° de 8rasiiia), avaves do endereço eletrenicie beww.bbrnnerlicitacoea:com.lar, estate
realizando o Pregão eletrenico n° 019/2022.02. cujo objeto 6 a contratação de empresa
especializada em prestação de serviços destinados ao atendimento do transporte escolar de
revonsaellidade dv Secretaria de Educaçaio do Munieipio de Uruburetarria, confoene especiflcado
no edital o qual encontra-se na entegra na Comisseó de teeitagee e no endereço eletronico:
licitaCties,tre.ee.gov.be U ruburetimaICE, 05 de abril do 2022. Elinaldo Outra -Pregoeiro.

Estado daGeará Prefeituta Municipal de aloyói Oriente -Aviso de Licitação. O Municipio
de Novo Oriente, toma publto quo no redeem dia 2$ de Abril de 2022-es 11:00 heras, estará
abrindo licitação na modalidade Toreada de Preços N° 05.009/2022. cujo objeto versa sobre
pavimentaçâo 'ern pedra tosca no Municipio de Novo Oriente - CE. O edital complete poderá ser
ariquirido ree sale rae licitações, nos dies úteis Op/is este publiceçao. no horário de atendimento
ao 'Abaco 'des 08:0011 As 12:00h e ainda nós seetentes sitioe életrônicos:
ehttpse/weeenoirooriente.ce.gotabillititateia.phpe e ehttpe://hcitacoesice.ce.gotebree Neee
OriOnte -Ceara, 07 de abrii de 2022, Pate* Sergio Andrade Bantam - Presidente da CPL.

CtiOGO NLTON MAU RMANIN1 DE SOUZA
CPF: 080.699.026-85
Torna Público qu e recebeu daSecreuria Municipal Pe Mtio Ambiente - SEMMAM a Licença
de Instalação de tea 21/20e2 cone validade até 10/03/2024 para construção de 1 (i.rma).
residência nos totes .34 e.35 da quadra 30, taleamento Pontal de Maeda), Município de
Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento das eitigencias confides nas "Normas e
Instruções de Licenciamento da SEMNAM.

Estado da Ceará Prefe thee Municipal de tkuburetama -Aviv) de Licitneo. A Cornisseo de
Lieitaveo crimunica ace in teressados que no próxime die 25de abril de e022. es 191100min. estará
realizando eciteeao ria modalidade Tomada de Pregos a' 066/2022.04, eleje objeto 6 a
ão de empresa especializada para pavimentação em pedra toeca em Canto Escuro na
contrataç
Zone Rural do Municipio do Uruburetama. 0 edital estate à disposição doe interessados, iso
portal hepseenunicipies.tee.ce.goebe apes esta publicaeão e no Setor de Licitações, sito á Rua
horáriode 8h0Omin es 12M:30min.
Farmacêutico Jose Rodrigues n° 1131 - Centro,horá
Urueuretarna/CE, 05 de abet de 202e. 4C,..ii.44.

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Barre -Aviso de Licitação -'Pregão Eletrônico
2022.04:06.1'. Realizará Licitação, afravtae
plataforma eletrônica werw.bilcompraseero,
cujo objeto é a aquisição de enaterial arnbulatorialedestinado ao Hospital Santo Antônio e ao
Pregrama Saúde da Família (PSF), pot intermérlie do Fundo Municipai de Saúde de Barro/CE:
Abertura: e5 deAbril de 2022, as 08:30 horas. inicio detteolhimento das propestas comerciais
ocorrere a pertir do dia 08,de Abel de 2022, es 08:30 horas. Maiores informaçõee'é entree de
editais no endereço eieteenico: www.telcornpraseorne ou ¡ado telefone (88)' 3554,1612.
BarrO/CE, 06 de Abrit de 2:022. He i tor Fernandes Felix ••• Pre goe ire
•

IANDE HARITACAO E L1RBANiSMO LIDA
• Ct4P J: 4e-5e-7.86410CW 1-30
To/ira público que requereu junto é Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinge. - .SEMAM a
Regularização de Liceneede Instalação, pare execuções das obras residenciais locafizades nos
endereços: Rua Jandaire a': 173. 165,157149;141 e 133e Rua Jetai n° 172, 164. 156, 14a, 140
e 132; bailee, Gererait, Menicipio de itaitinga- Estado. do Ceará. Fazeedo-ee, nee obstante,
necessário o cumprimento etas esigécicias da Docurnentaçao Previa para Licenciamento
.ernbient al: consteete na Secrelaria do MuioArnbiente de Itaitinqa - SEMAM,

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Torun, -Aviso do Licitação. O Pregoeiro torna
patitico cam no proximo dia 25 de abet de 2022, es 14 h3Omin, (herie° de Smile), noenderept
eleirôleco etweebilerg.br, estará realizando 6 Pregão eletrônico n° 017/2022.02, cue/ °beet, 6
a aquisição de material pedagógico de Educaçao Infanta pare Creche e Pre Escola da rede de
Ensino Público do Municipio de Tururu - CE. 0 edital poderá ser adquirida ee ¡mimed
detrentedhttps://munieipiosecede.govied e no Setae de LiciteOes, altoS Rua Maria Glória da
Conceição, ski -Centro (horário comercial). Tururu - CE, 05 de abril de 2022. Vinicius de
Vale Cacau-Pre,oeiro.

Estado do Ceara • Prefeitura Municipal de Barre - Aviso .de-Julgairtentei Trititada de
•Preços n 2022.02.15.2. A Presidente da. C. P. L.: de Barro/CE no uso de Suet funçaii¡lorna
público, para conhecimento dos interessados, que fora concluideo jUlgamentefirial, itendia o
seguinte 6.empresa RH Parente Assessoria Administrative a PtecreSsarrtento Op Cados'ElSEL1
sagrou-se- vendedora da presente' ticataeleetidni. proposta no Vglior global de RS 91:200,e0
(noventa e sete mil eeziplos realty Maiores informaçees.ea sede da Cemisseo de Licitaeao,
situada ea Rua Jose Leite Cabral n° 246, Centro na Cidade cle.Barre/CE. no horerio de 06t0eas
12:0Q home. Barro/CE,Oe de abril de 2022. Fernand Alves Fernandes Presidente,

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Eusabio - Aviso de Abertura das •Propostas'
de Preços Concorrência Pública i' 05.031/2022:A Comissão Permanente de LicItaçãe
da Prefeitura Municipal de Eusébio/Ca, to/na púbfico para conhecimento dos interessados
que napróximo dia 11 de abet de 2022es 10h na Rua Ecfmilson Pinheiro, 150. Autediemo CEP: 6/ .760000 - EusébiteCE. estarti realizando a abertura das Propostas de Preços da
Coneorrencia Pública, cujo objetoé e contratação de emprese especializada ()wee execução
das obras de pavimentação betumieosa ern dieersee via. no .Municipio le Eusébio/CE.
RayttteRefaelie Jirrõnimo Lima -President* da Comissão.
'

Estado do Ceará-- Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Liceeçeo_ A Conissão
Pormanente de Licitações torna peetico pare conhecimento dos interessaaoeque,no priaximo
dia 25 de abril de 2022, As 09h00min, (horário de Brasilia). estará realiienda.e Tomada de
Preçads.n° 003/2022.04, cuje objete e a contratação de services especializadoe ern tednolegia..
pare locação de sistema de aceso remote) e planejamento. junto eSecrefaria de Administração
e Finanças do Município de TururieCE. O edital poderá ser adquirido fit/ endereço eletrônico
https://municipioseceee.gov.bile no Setor de Licitações, sito .6 Rua Maria Geria da Concave°,
s/n Centro (horário commie!), Tururu, 06 de abril de 2022,A Comissão.

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de ipueiras - Aviso de Licitação. A presidente da
comissão permanente de licitação vem informer que sere realiz.ado no dia 26 de Abdide 2022 es
09h0Omin, no auditório dv Prefeitura Municipal de fpueiras CC, situadoçi Parque da Cidade
José Costa Mato's, 01, Centro, licitaçaia
' se rnodalialade Tornada de Preços n° 003122-TP-ESP,
tipo menor preço, cujo objeto versa sobre a construção dte5 a reninhas municipais no Municipio
de Ipueires - CE. C referido Edital pociera ser adquirido e partir da data desta publicação, no
horarioda 07:00hS,6S 11:0ehs, 13:00tis es 17:00hsexpedidnte ao público ou pelo portal do ICECE: http://tevoirece.ce.govereicitacoes. laueiras/CE, 06,4 Abril de 2022, Cecilia Gabriely
Soares Carvalho,- Presidente da CotilissaoPermanente do Licitação.

Estadie do Ceará -Prefeitura Municipal de 8,00 Santo - Secretariat Diversas Aviso de
Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico N", PE-04.e5.112022-DIVERSAS. Objeto:
eontrataceo de serviços &versos para realização da manutenção preventive e/ou corretiva em
veicules automotores diversos. motocieletes. &Obits, caminhões e máquinas pesadas, pata
atender as necestidacies da kola 'dos diversos Órgãos Administrativos (Secretaries) da
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conformelerme de referencia. Tipo: niente preço por
tote. Mode de disputa: elided. O Pregoeiro Oficial deste Municipio comunica aos'interessados
que o inicio cla dispute sere a partirdes: 141n0OM (Horário de Brasilia) do dia 22 de abet de 2022,
en) sessão pública eletrônica, que ocorrera através do endereço eletrônico: (wwieblidisabt).
Maiores informações ouaquisiçãci do editai no erderepo detremicoecima, na sala da Comissão.
situada na Rua Jose Matas Sampaio, Ne 234, Centro, Brejo Sento, Ceará, atreves do fone (88)
3531-1042, das 0811:00rn ás 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico:
(wwwece.cegoiebr). triton George Safes Bernardo'-Presidente da CPLiPMBS.

Estado do Cearee Prefeitera Municipal do Turuer Refultad,ci'ode Habititação • Chemadal
Pública el° 001/2022. A Prefeitura de Tyrone atravas cla eSeCreeeea de Educação. divulge o'
resultado da Chamada Pública WI 001./2022 para aquisição de gereitos alirnenticios oriundos da'
agrieultura familiar, destinados a aiimenteçao escolar dos alunee ea rede púbiica Municipal. de
Tururu - CE. A Comissão declara habilitaeos. Grupo Formal 01 : COPANH Cooperativa
Agroinclutrial cio Assentamento 'Novo Horizong--:CelPJ: 10,234.717/00e1-51; Grupo Formal .2:
Estado do Ceará -Préfeitura Municipal de Amontada -Tomada de Preços N°04.02.01/2022-07
COOPEAGRI Cooperative de Agriculture Faniiliarde Itapipoca - CNPJ 29.270.418/0001•09. A
Aviso de AdjudicavSQ, e H-ornologageo. O Secretário de Turismo e Desenvolviniento
Comissão de Licitação divelg a queeee eidetic, o prazo recursal, previsto no Art 109, incise I, atines
Econtimicre Coma público o Extrato da Adjudicação e Homologaeio da Tomada de Preços n°
da Lei Federal re 8.666/93. elie havendo interposição de recurso, fica es interessados
D442.0112022-0e Obleto:contralacao de pessoa juridice para executer a reforms e ampliação de
coneticados para abertura dos Projetos de Venda, no dia 18 de abril de 2022, as 14h0Omi3„ Tururu
01(ter)gelpilo no Bairro São Sebestielo, Sede deste Municipio, de responsabilialaem deSeerelaria
-CE. 414 de Abrade 2022. Raimundo Pires Fenteiree Secreterto. de Educação.........
r erete ela
Le"-cie Turismo e Desenvolvimento Econômico de Amontala, epriforrne Veep de e
014/CIDADES/2021
Governo do Estado; Unicade Administretiva: Secteeeria de Turieme e
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de See Luis do Curu Avis* de Errata. Torna
Desenvolvimento
Econômico:
Dotação
Orçamentaria:
0601.4495.160
1
.017,
ElemerAfr
de
público a errata at) Aviso Aticitacão do Pregão Eletrônico N° e103.02/2022, publicado dia 01
Exece
120 (cento °M
despesa ea 4.4.90.51.00. Fonte de Recursos: 1665000002: Praz
de abril tie 2022, no DOE ea-kernel de Grande eircuiegeo 0 Estado. Oncfe-se 16: "15,04.2022e
e
Se
RS EIRELI
dies: Vigencia do Contrata 12 (doze) meses; Vencedora: Cons
Lei-se: "18.04.2022". As demais informações permanecere ir-alteradas. Sea Luis do CUM Li novene
CelPJ (Mt) t‘t? 36.042.979/0001-33; Valor Glacial: RS '690.6
CE, 06 de abet tie 2022. À Prec,,41,ira
iarço de 10Z2r.
seiscentos o treze reais e quarenta e Guaira centavos). Arnoree
Filho-Secretário
de
Turismo
e
Desenvoegren
o.
Raimundo Reece*
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Pentqcostee Aviso de Adiamento de Licitação.
Comissão de Lieitaçees do Municipio de Pentecoste torna público que fail adiado para o dia 18 de
Estado do Cease -Prefeitura Municipal de Amontade -To
abril de 2022. Ss 09:30h. a abertura dos envelopes propostas de proem da licitação na modalidade
07 - Extrato de Contrito. O Secretário de Turismo a Desenvoe
Tornado ee Preço, Processo n°2022.01.31 .08-TP-ADM, do tipo Merge :arm') global, cujo objeto é al
Extrato do Contrato n° 04.02.01/22-07, resultants tida Tomada det,
ton

Estado do Ceará Prefehure Munich:Ai de Jagearusea. A Presidente da Prefeitura MunitiPal de
eagueitiana, terna'eúbiieediiereprodeeddelereiili:baS'ed Pioços ric• 2022.03.03.011'P, cujo cited°
'Contratação de empresa para execuçaa dos serviços de implementação das coletas seletivas
múltiplas de resíduos sólidos no Municipiode Jaguarvaria/CE", nee obteve a finalidatle desejada,
unta vez que nenhum licitante se fez presente. motive pees qual a sessão resultou em sua forma
deserta. Jaguaruana-CE, 06 de sari! de 2t22. Presidente, • .

i

Estado do Ceara -• Prefeitura Municipal de Eusebio - Avis* de Abertiera.daS Propostas
de Preços - Coticorrencia Pública W.06.002/2622. A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Eusebio/CE.torna público para conhecimento dos interessado
que no proximo dia 11 de abril de 2022 as 11h na Rua Eclmilson Pinheiro, 150. Autódromo CEP: 61.7602000 7 Eusebio - CE, estati realizando a abertura das Propostas de Preços da
Concorrancle Pública, cujo objeto 4 a contra taçáo de empresa pare construção de escola 12
sal., tifTioroleto FiçIDE, no Municioia de Eusebie. OE. C .riitai,,
dee r.r rt,'llt) no Penn! lo

V
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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Paracuru -Aviso de Licitação Chamada Pública IN' 2022.04.05.2-CP. 0 Presidente da CPL da Prefeitura
Municipal de Paracuru -Ceara, torna público, para conhecimento dos interessados, que té o dia 27 de abril de 2022, as 10:00 (dez horas), estará recebendo
m,
propostas de preços e documentos de habilitação para realizar licitação, na modalidad Chamada Pública, criteria de julgamento menor preç
tombado sob o IV 2022.04.05.2-CP, corn fins a Chamada Pública n.° 2022.04.05.2-CP ara aquisição de gêneros alimenticios da agricultural
alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.° 11.947, de 16/07/2009, Resoluçã n." 06 do FNDE, de 08/05/2020, o qual encontrasStAta in e
Sede da Comissão, situada a Rua Coronet Meireles, n° 07, Centro - Paracuru/CE - CEP: 62.680-000. Maiores informações no endereço citado, no horirio ,
E, 06 de ablil de 2022. Tfilin Marcos Bratiii - Neto PreSidefite
de 0800h AS 1200h oil pelõ site httpt/lifinitieipiãs.tee.eê.gov.br/lieitdeõèS.
da CPL.
•

*5* *5* *5*
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Licitação - Tom da de Preços N° 2022.04.05.1-TP. A Comissão Perrnane
Licitação da Prefeitura Municipal de Paracuru - Ceara torna público, para conheci ento dos interessados, que no próximo dia 26. de al2rLds.,222„,„...
as 10h:00min (dez horas) estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preç s, criteria de julgamento menor preço global, totiiba#67 tir
2022.04.05.1-TP, com fins à Tomada de Preços visando contratação de empresa para re, lizar serviços de drenagem na localidade de Flexeiras de interes
da Secretaria de Infraestmtura do Município de Paracuru, o qual encontra-se na integra n sede da Comissão, situada a Rua Coronel Meireles, N° 07;Certt'o,
CEP: 62.680-000, Paracuru, Ceara. Maiores informações no endereço citado, pelo fone: 85) 3344-8802, no horário de 08:00h as 12:00h ou pelo site http://
municipiostce.ce.gov.belicitacoes. A Comissão.
*5* *5* ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Nova Russas - Aviso de Licitação - Toma a de Preços IN' 02/2022. 0 Presidente da CPL, torna público aos
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em
interessados que no dia 25/04/2022 as 09h0Omm, estará realizando licitação, cujo objet
assessoria administrativa e financeira e Serviços de consultoria e assessoria para desen olvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos fluxos de
despesas e estabelecimentos de rotinas financeiras junto a Camara Municipal de Nova Ru sas / CE. 0 Edital completo estará a disposição nos dias Úteis após
esta publicação na sala da CPL, no horário de 08h0Om As 12h0Om e através dos sites wes ce,ce,govbrilicitacoes/ e www.cmnovarussaste,gov,br, maiores
informações poderão ser obtidas junto ao Setor de licitações da Camara Municipal. Nov Russas - CE, 06 de abril de 2022. Paulo Ricardo Andrade da
Costa - Presidente da Comissão de Licitação.
*** *5* ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milt& - Aviso de Republicação - Pregão Eletrônico. O Pregoeiro da Comissão de Pregão do Município
de Milhã/CE comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital do pregão Eletrônico n° 1703.02/22- SRP cujo objeto é o Registro de
Preço para aquisição de peças originais de primeira linha elou genuínas por maior percentual de desconto sabre a tabela do fabricante (pelo major desconto
percentual sobre os preps nas tabelas vigentes de cada fabricante/montadora) para manutenção dos veículos leves, pesados e máquinas da frota Municipal de
Milhã-Ce. kaki da seSSAO de diSptita de lanees foi rethareado para ó did 19 de abed de 2022 As 091100min. (horário de Brasilia - DF). MaidteS infornia0es
no site: www.b11.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00rnin as 14h0Omin na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua
Pedro Jose de Oliveira, N°406, Centro. Milhfi Ceará, 05 de abril de 2022. Carlos ATIre Pinheiro - Pregoeiro.
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*5* *5* ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim Aviso de Julgamento Final -r Tomada de Preços n" 2022.03.17.1. 0 Presidente da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que
concluiu o julgamento das fases de habilitação e de proposta de preços do Certame Licttatorio, na modalidade Tomada de Pregos n° 2022.03.17.1, sendo
o seguinte: Empresa Habilitada: ASP - Automação, Serv. e Prod. de Informat. LTDA por cumprimento integral as exigências editalícias. A mesma fora
declarada Vencedora: ASP - Automação, Serv. e Prod. de Informat. LTDA, por apresentar preços compatíveis com orçamento da Prefeitura. Maiores
informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar n' 347, Centxn, na Cidade de Jardim/CE, de segunda a sexta-feira, no horário das
08t0Oh as 12:00h ou pelo telefone (88) 3555-1295. Jardim/CE, 04 de Abril de 2022. Francisco Arquimedes Soares Lucena - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
*** *** ***
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE - CE - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N"
06.005/2022-TP. 0 Presidente da Comissão Central de Licitação e Pregões do Municipio de Maranguape - CE, torna público para conhecimento dos
interessados que, no proximo dia 25 de abril de 2022, às09h, na sede da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Maranguape; localizada
na Rua Treze de Maio, 226, Centro - Maranguape -Ceará estará realizando licitação, na m
idalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço Global, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENA EM EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO
DE MARANGUAPE/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT -RA
j
DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE o qual encontra-se
disponível no endereço acima, no horário de 08h as 12h. José Estelita de Aquino Filho, Presidente da Comissão. Maranguape, em 05 de abril de 2022.
*** *5* *5*
ESTADO DO CEARA - A Prefeitura Municipal de Maranguape por meio do Pregoeiro Oficial desta municipalidade, torna público que se encontra a.
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N" 09.003/202PE, que tem como objeto a Prestação de serviços de locação
de 118ifid de Oxigênio, Central de Woo clinico medicinal, at etiniptiinido inedicinal el eencentradores de oxigênio, de interesse do Hospital Municipal
Dr. Argeu Braga Herbster do Município de Maranguape/Ce. 0 Edital poderá ser obtido no site do I3BMNET através do endereço eletrônico butp://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/ ou licitacoestce.ce.gov.br. 0 recebimento das propostas atraves do site do BBMNET dar-se-á do dia 07/04/2022 as 08h0Omin
ate o dia 26/04/2022 as 131100min. Abertura das Propostas: 26/04/2022 as 14:00min. Início da Disputa de Lances as 14h15min dia 26/04/2022 (horario de
Brasilia). Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico: licitacao@maranguape.ce.gov.br. JOSE ESTELITA
DE AQT_ITNO FILHO - Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Maranguape - CE, em 06 de abril de 2022.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Extrato de Inexigibilidade de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Granjeiro, ern cumprimento do Termo de Ratificação procedida pelo Sr. Cícera Rodrigues dos Santos, Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal de Cultura, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação 11.02022.03.30.1. Objeto: Apresentação artística do cantor
Zé Cantor, durante as festividades juninas do Município de Granjeiro/CE. Favorecido: :ICZ Gravações, Participações, Entretenimentos LTDA. Valor do
Show: O valor total previsto para a realização do show é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Fundamento Legal: Artigo 25, inciso III, da Leia" 8.666/93,
e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de
Despesas da Secretaria Municipal de Cultura. Granjeiro/CE, 04 de abril de 2022.
Estado do Ceará - Município de Pedra Branca - Aviso do Resultado de Propostas Processo: Concorrincia N" 001/2 022-CP; Objeto: contratação
de serviços para execução do projeto de construção de sistema de abastecimento d'água, nos mottles do Convênio N.° 001/2021/SOHIDRA, Processo N.°
08593963/2021, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do unicípio de Pedra Branca. Empresas Classificadas: Construtora
Impacto Comercio e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ n." 00.611.868/0001-28; C mencol Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ n.°
23.587.215/0001-56 e MEMP Construcoes .LTDA, inscrita no CNPJ re' 06.938.660/001 1-02, CONJASF - Construtora e A gudagem LTDA, inscrita no
CNPJ n° 01.795.971/0001-38. Vencedora: Cimencol Construcoes e Servicos EIRELI, • crita no CNPJ 23.587.215/0001-56, VALOR GLOBAL: R$
21.599.494,26 (vinte e um milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e nove a e quatro reais e vinte e seis centavos). 0 interior teor da decisão
poderá ser adquirido no setor de licitações no horário de atendimento ao público, e ainda os seguintes sítios eletrônicos: <http://licitacoestee.ce.g.ov.br> e
<www.pedrabranca.ce.gov.br/licitacao.php>. Fica aberto o prazo recurs& previsto no Art 109, inc. 1, "b" da Lei a,' 8.666/93, Pedra Branca, 05 deAbril
de 2022. Petirti AMATO Nimes - Presidetite da Couuissão Permanente de Licitação.
*** 55* *5*
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de SAO Luis do Curti - Aviso de Errata. Ton a público a errata ao Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico
3103.02/2022, publicado dia 01 de abril de 2022,110 DOE e Jornal de Grande Cireutae- O Estado. Onde-se la: "15.04.2022". Leia-se; "18414.2022". As
demais informações permanecem inalteradas. Sio Luis do Curu - CE, 416 de abril de 2(3 1A Pregoeira.

