
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO XITI N"201 I FORTALEZA. OI DE SETEMBRO ...,._~"~.~o-~~ 

tullid lo de Canlndé _Aviso de Udtaçlo- P~"e~IO Prtsendal N". 06J/2021- PP. A Prq;oeirJ de C:Unindt-CE ~ma pitbi!~~~.~~Jiifí~~ 
Estado_ do Ce.ari - .1\ pd ró . o dia 16 de setembro de 2021 às IOhOOrnin, na sede da Comissão de Prrgocs da Prercu~ de 
conhcctrnento dos mtem~ osXaqu~, ndo PM~ SN Im--·'-"- Concci~~o Canindé/CE eslal'á rcaliT.ando htiwçlo, na modalidade Pregao Pn:scnclu . ... .....,._~ .... l""•lt'-"- no 1 ""'O fi"'IICtsto vtc:r c QlCtroS, , ............. .,.. • • ) h OI ( l · rút"l 
"":"" "":""' .,_., · · d loca io de OS (cinco) kil! de equipamentos contendo t111 cadll: O I (wn sm1111p une e uma 1rnprc.ssom po . 1 . 

CUJO objeto~ a cont~ de St'Mços e . ç rulizad&s ara emissão das raturas de consumo de égua e esg.>to PJrn atender a dcma~l(l~ do Serv1.yo 
com 200 (duzentas) bobuw de papel térmico~ M . 1• .P d Canindé/CE conforme especificações contidas no Termo de Rcrc:rC:nc~a constlll.tc do 
Autônomo de ~gua e Esgoto de ~.::nlsAAEI 0 

d uruc pt~ e 00 horário de 08h00min à.s 13hJOmin. Claudlona de Freitas ·"lves- À Prrgoelra. Anexo 1 do Edital, o qual encontra-se ....,..,... ve no en en:ço acuna, 

••••••••• 
· · · C missão de Licitação toma público que D partir das I :!:00 horas do dia O I de set~'llll m Jc 

Ellldo do Ceari- Prere1tun Municipal de No' o Orlente.t p 
0 ~ 

1 0 
Pn:gão Eletrônico N" 00.023/2021. cujo objeto~ o Rcgi~tro de ?n:.;o 

2021 estará disponlvel p~ o ~~eoto das1 p~~sta:es e~o~:a ::d~r ~necessidades das diversas Secrctari.ll> do Município de No\ o Or,cn!C: 
visando futuras e evcntua~s aqwSIÇOCS e pneus, u n ICID p . 15 d eternbro de 2021 das 09:00 às 09:30 bulliS (Horúrio d.: Dlll5ilia-DF). 0 Jta Ja 
CE, conforme espec1ficaçoes em anexo. Da~ de A~~~ ~s:;'\ íf~-DF) 0 edital poderi ser adquirido nos d1as ú1cis, das 08:00 às 12.CO horlS 
Disputa de Pn:ços: 15 de seternb_m de 202~ as 09:C orasN ° 0 ~ ~c/~ ou atra~és do si te. W\Vw.bll.org.br. Novo Oriente, 01.09.2021. Paulo Ser:: lo (Horirio local), na Rua Deoc:lec1ano Aragao, 15, entro, ovo nen • 
Andnde Bonfim- Presidente da CPL. 

••••••••• 
· d LI. lll -0 - Pr ão Elttrônlco N" 10.00712021 - PE. O J>regociro Jo Municipto de Chav.oL Estado do Ceará- Prereltun Municipal d.e ~bani.-Avrso e c -~ d p eg _ El Ir' . N" 

10 
007/202 1 • PE que tem como objeto a aqui.siç.io .lt 

CE, torna público que se encontra a dispostçao dos wtc.ressados 0 ~di~ 0 n:gao c oruco ·dadc.s do Secretaria Municipnl de Saúde de ChavaUCE. 
Ol{urn) veiculo tipo ~asseio, edasOI{urnT) vclcudlo PRU: ~porte st:anarutt6riooEpd~ltalat~~:~~ ~c:~~~~ento dus Propo~las at.é o dra 15.09.2021, ;is 09h<.O:nin 
conforme especificaçoc:s conh no ermo e eoerenc1a coos e n • . d La d. 15 ll9 '0' 1 

orário de Brasflia ; Abertura das Propostas no dia I 5.09.2021, a panir das 09h00min (horário de B~silia) e~ r as~ ,b D1;puta c nc~ no IJ · - -~ panir das IOhJoJin (horário de Brasilia). O referido edital podenl ser adquirido no endereço elctromc_o hnps://www . .!lo' .lmcompr.r.s/pt br/ , a paror d.o data 
desta publicação. CbaVIIVCE, 31 de agosto de 2021. Alldré Gomes de Araújo- Pregoeiro do Mun1dplo de Cbav,ll . 

••• ••• ••• 
Estado do Ceará- Câmara Municipal de \ 'içosa do Cearí - Aviso de Liritaç~o- Tomad~ de Preçus 1\• 00' ~11! I· \ I'.T._O P~~s,J,·~tc J.. '-·,,u '' '· ~~, 
de LICIIaçào da C:imarn Muruclpal de VIçOsa do Cear.i toma pubhco que se .:nconlr.l a dlsp<·~IÇD<l ~Ch u•c·re,~JJ'" ""'h a I~ mo), ai ili.Jl 1 . m~ciJ ~ ·: r \ 
n• 003/2021-CMVC, sessio pública marcada parn o d1a 17.09.2021 às 09h30nun. CUJO objeto c a p1c-ta,ao de '~''\O• •. , pcCidl /.Jdo, em •·''c' o 1·1 k 

L I M I ' V 1 CcJrá·L () L.l11 11 11odl rJ .cc ;odquoncl.o ""' ,,1, ' comunocação m:t.rketmg e =essona de 1mpn:nsa JWHo ao Poder eg1s atiVO uno copa uc oÇO>d cw • · 
' ' b d I C ' d • L IJ <i·J lmal•/ ocl t à Av. l\~ <o 1 I h-1 <· k· hnps:!/hc1tacoes tce cc.gov.br c bnps://www.camaravocosadoccara.cc.gov ri e a1n a na sa a oa onu,o~o ~ ' ' · · . . 

de Ponho Pessoa, stn•. Centro. Voçosa do Ceara-C c, nos d1as úteis, das 08h00mon as 12h00mm \'iço_. do C~arn- f'l (J I de s~t~mbro ~c 202 1. ior 11 .:th :o 
Alan Batista Craveiro - Presidente da CPL. 

• •••••••• 
Estado do Ceará- Prereitura Municipal de Farias Brito- Aviso de Lícitação- Tomada de Preços N" 2021.08.31.1. O Presidente da C'om1ss io 
Permanente de Licitação- CPL, torna público, que scri realizado Certame Licitatório na modalidade Torn?da_ d~ Pr~ço~, tombada s_o~ o n• 2021 .1~8 J ~ 1 .• 
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma de Escolas da Rede Pubhca de Ens1~o do Mumc1p~o de F~a. 13nto. 
CE. Data e horário da abertura: 17 de Setembro de 2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o texto rntegral do ed1~l e todas as t~fommço<-s ' obre 
a licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, n• 87, Centro, Farias Brito/C E, em horário normal de exp~du;nte, ou atravcs dos cnJercços 
eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.brllicitacocs c bnps:/llicitacocs.tcc.ce.gov.br. Maiores informações: (88) 35441 569. h& nas Brito/C E, 31 de Ago>to •le 
2021. Alltônlo Cardoso de Uma- Presidente da CPL. 

••••••••• 
Estado do Ceará- Prereitura Municipal de Lavras da Mangabeira- Aviso de Julgamento. A Pn:goeira Ofic1altoma público que fora conclu~do o 
julgamento final do Pregão Eletrônico n• 2021.08.16.1, sendo o seguinte: a empresa Edilma Maria Nun~s. Pere1r:1 d.: Macedo, sngrou-se venced?ra JUnto 
aos lotes I, 2 e 3, por ter apresentado os melhores preços na etapa de lances, sendo a mesma declarada bab1htada por cwnpnrnento IDt~gral às ex.1gcnc:as do 
Edital Convocatório. Maiores informações na sede da CPL ou ainda através da plataforma eletrônica "bllcompras.com". Lavras da Mangabeira/CJ,, .i I dr 
agosto de 2021. Maria Joslana Bento de Oliveira- Pregoeira O~cial. 

••••••••• 
Estado do Ceará- Prdeltura Municipal de lnuçuba- Aviso de Lldtaçio- Tomada de Preços N" 2021.08.2-tOI. A Comissão Central d~ Locllaç.io 
da Prefeitura Municipal de Irauçuba comunica aos interessados que fanl realizar licitação em sua sala, localizada na Rua \Valrnar Brnga, n• 507, CcDIJO, 
lrauçuba/CE, às 09h00rnin do dia 17 de setembro de 2021, Sessão de recebimento dos Documentos de Habilitação c: Propostas para a tornada de Preç<ls 
N". 2021.08.24.0 I, tipo- Menor Preço Global, destir~ada a contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de construção de um pónico na entJada e 
outro ru salda da Av. Paulo Bastos no Município de lrauçuba- CE, de responsabilidllde da Sccretnria de lnfulestrulur.t. Informações pelo email: licita~ao.g 
iraucuba.ce.gov.br. Irauçuba-CE, 31 de agosto de 2021. Renata Mesquita Ferreira- Presidente da CCL • 

••• ••• ••• 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Quixelõ- Aviso de Prosseguimento- Tomada de l'nços n• 2U21.07.21.1. A Comissão Pem1anen1c Je 
Licitação da Prefeitura Municipal de Quixelõ/CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que em.r.í dlllldo prosseguimento à Tomada .te 
Preços o• 2021.07.21.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das oblliS de construção de praças com monwnentos on scJe 
do Município de Quixelô/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório, dia 02 de Setembro de 2021, à.s 14:00 horas, onde ser.io 
abertos os envelopes contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados. Informações: Saln da CPL, Rua Pedm Gomes de Araújo, s/n". Cmlm <lU 
pelo telefone (88) 3579-1210. Quiulô/CE, 31 de Agosto de 2021. Francisca Raquel de Oliveira- Presldenta da CI'L. 

••••••••• 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Acarape- Aviso de Licitação- Tornada de Preço N" 3008.06/2021. O Município de Acarnp~. p->r meio 
de sua Presidente, toma público aos interessados, que no dia 17 de setembro de 2021, às 09h00min, estará realiz~ndu licitação na Modalidade Tomada Je 
Preço, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia elétrica para e>.ecuçào d~ ge.;tà<• do Parque de lluminaçàu Publi~a 
do Município de Acarapc/CE, conforme especificações do Projeto Bàsico em Anexo ao Edital. Referido Edital poderá ser adquirido pelo Ponal do TCC-CE: 
h11ps:/nicitacoes.tcc.ce.gov.br/. Acarape-CE, 31 de Agosto de 2021. Eveline Rochclle de Oliveira Silva- Presidente da CPL . 

••• ••• ••• 
Estado do Cear'- Munldplo de Paraipaba- Aviso de Tomada de Preços N• 013.2021. O Instituto de Previd~ncil do Munidpio de Pa.raip;~b.o-CE. 
através da Comissão Pe~anente d~ Licita~o._l~cal~da na Rua !oaquim Braga, 296, Ccn~o- Paraipnbn:CE, tomJ publico nos interessados qu,· r.o dia 
16 de setembro de 2021, as 09b00mm, reaiiL'Ira hc1taçao na rnodahdade Tomado de Preços n 013.2021. CUJO objeto ~ n prestação de serviços d~ asse:.soria 
c consultoria em investimento e fornecimento de sistema online para controle c rnonitomrncnro dos investimentos, jwno ao Instituto de Previdência Jo 
Municlpio de Paraipaba. O edital podenl ser obtido no endereço supracitado nos dias úteis, em horário de expediente. ~ nos si tios eletrônicos wwv. tem. 
ce.gov.brllicitaeoes; www.paraipaba.ce.gov.br. Paralpaba, 31 de agosto de 2021. Presidente da CPL. 

••••••••• 
Estado do Cear6- Prefeitura Municipal de Barreira- Aviso de Llcllaçio. Tomn publico que cstad rcalizanjo Lici:nç:io sob a modalidaJc de Preg.io 
Eletrônico o• 2608.01121-PE, tipo Mcoor Preço. Objeto: Rcgis1ro de Prrços visando furums e evcnruais aquisições EPI's destinados o nlendcr as occcssi,fades 
da Secretaria de Educação c Cuhura do Munidpio de Barreira/CE. Data e honlrio do recebimento dns propostas: até o\s OS:OO hor.os do dia 14/09/2021 Dutn 
e horirio do inicio da disputa: 10:00 homs do dia 14/09/2021. Disponibilização do edital e informações nos endereços elctrõnocos www.bllcompr.ouom e 
bttps:/llicitacoes.tce.ce.gov.br/. Fone: (085) 3331-1567. Joio Batista Paz Romio- Pregoeiro . ... ... ... 
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