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Governo Municipal < ~-~ ,
CNPJ n" 07.520.141/0001-84 ~

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Ayiso de Chamamento Público - O Município de IpaumirimlCE, torna público aos interessados.
a Chamada Pública n. 002/2022, para seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para a
prestação de serviços à Prefeitura Municipal de IpaumirimlCE, através da Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Econômico, relativos à implementação da tecnologia
social de primeira água, implementação de cisternas de placas 16 mil litros, dentre aqueles
modelos adequados a tal fim e previstos na Portaria n. 2462, de 6 de setembro de 2018. A
documentação deverá ser entregue até às 9hOOmin do dia 11 de abril de 2022, na sala de reuniões
no Prédio da Prefeitura, sito a Rua Coronel Gustavo Lima, 230, Centro, a contar da data desta
publicação. Esclarecimentos: Fone (88) 3567 1525. IpaumirimlCE, 17 de março de 2022. José
Jonas Bezerra Leite - Presidente da Comissão Especial de Chamada Pública.

Rua oronel Gustavo Lima 230 Centro - CEP 63340-000 - Ipaumirim - CE
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Prefeitura Municipal de ,paumiri (jYLV:: J

Governo Municipal Y.

CNPJ n'' 07.520.141/0001-84

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N. 002/2022

Certifico para os devidos fins que. foi publicado. nesta data, através de afixação na Portaria
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei Federal n.
8.666/93. e suas alterações posteriores. o Extrato referente ao AVISO DA CHAMADA
PÚBLICA N. 002/2022, cuja abertura está prevista para o dia 11 de abril de 2022 às
9hOOmin. para o OBJETO: Seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para a
prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Ipaumirim/CE, através da Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Econômico. relativos à implementação da
tecnologia social de primeira água. implementação de cisternas de placas 16 mil litros,
dentre aqueles modelos adequados a tal fim e previstos na Portaria n. 2462, de 6 de
setembro de 2018.

Ipaumirim/CE, 17 de março de 2022.

~
José Jonas Bezerra Leite

Responsável pela Publicação

Rua Coronel Gustavo Lima 230 Centro - CEpo 63 3..!O-OOO - Ipaumin - CE



DIÁRiO OFICIAL DA UNiÃO - Seção 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUStBIO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' 6.004/2022

A com.ssão Permanente de LICitação da Prefeitura Municipal de Eusébro/CE,
torna publico para conhecimento dos Interessados Que no proxirno dia 07 de abril de 2022
as 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autodromo - CEP 61760-000 - Eusebro - CE, estare
realizando hcrtaçâo na modalidade Tomada de Preços, CUJO objeto é a contratação de
empresa especral.z ada para ampliação e reforma da EEIEF FranCISCo Tavares de Abreu, no
muntcipto de Eusebro-Cf. tipo menor preço. O editai poderá ser obtido no portal do TCE-
CE wwwtce ce gov.brjhcltações

EusébIO-CE, 18 de março de 2022
RAYLSE RAFAELLE JERÔNIMO LlI'v'A

Presrdente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2022.03.18.1

o pregoeiro Ofrcial do Municipto de Farias Bnto/Cê torna público, que sera
realizado Certame uc.tatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob n2

2022.03 18 1 Objeto aqurstção de matenars de expediente destinados ao atendrrr-ento das
necessidades das Unidades Gestoras do Muruc.pro de Farias Bnto/Cf IniCIO de acolhimento
das propostas, 22 de março de 2022, às 17h, Abertura das propostas' 04 de abril de 2022
às 9h, IniCIO da sessão de disputa de preços. 04 de abril de 2022 às 10h, atreves do site
https / /bll compras com Os interessados poderão ler e obter O texto Integral do editai e
todas as Informações sobre a hcrtaçãc na sede da Comissão Permanente de ucuação. Sito
a Rua Jose Alves Pimentel, n I? 87, Centro, Fanas Bnto/CE, em horano normal de
expediente. ou através dos endereços eletrôrucos. www fanasbnto ce gov br.
wwwtce.ce.gov br e https'//bllcompras com. Informações pelo telefone. (S8) 35441569

Farias Bnto/CE, 18 de março de 2022
TIAGO DE ARAÚJO LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS N' 6/2021

O PreSidente da Comissão Especial de licitações da Prefeitura MuniCipal de
Fortaleza _ CE I CEl torna público para conhectmento dos hc.tanres e demais Interessados,
que a Sessão de Abertura do TP n' 006/2021 . HABITAfOR fOI SUSPENSA. para ananse da
Impugnação ao Ed,tal, apresentado pela empresa CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL EIRElI-ME ORIGEM Secretaria Murucrpal do Dasenvolvtmentc Habrtacronal
de Fortaleza HABITAFOR. OBJETO: Contratação de pessoa jundtca com expenêncla
comprovada na execução de trabalho SOCial de abrengêncta nas areas de Mobilização,
Organtzaçào e cort alecimento SOCial + MOFS. Educação Ambiental e patr.momal EAP,
DesenvolVimento SOCloeconômlco - OS e Assessona à Gestão Condominial AGe; para
execução da reprogramação na área de Intervenção do denominado Resrdenctal Jorge
Amado DO TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por
Preço Global Maiores Informações encontram-se à drsposição através na Avemda Her achto
Graça, nº 750, Centro CEpo 60.140-060 - Fortaleza (CE) ou eu-aves do e-mal!
licita cel@clfor fortaleza ce.gov.br I CEl.

Fortaleza - CE, 18 de março de 2022
HAMER SOARES RIOS

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N· 2/2021

Sessão de Prosseguimento
O Presidente da Comissão Esperta! de uotações - CEl torna publico para

ronhectmento dos hotantes e demais interessados, Que a Sessão de Prosseguimento da CPI
n2 002/2021 _ SOE. sere realizada no dia 23 de março de 2022, as lOhOOmln. em sua sede
na Avenida Herachto Graça, n2 750, CEP 60140-060 Centro Fortaleza CE ORIGEM;
Secretaria MunICipal do Devenvolvtmentc Econôm1co SOE. OBJETO: Contratação de
empresa espeCializada para a realização de diagnostico soc.at/ecooõrrvco em 10 (dez)
terntorrcs [Cor-junto Ceara, Jangurussu, Messejana. Mondubrrn. Parangaba, Prrambu
Planalto Ayrton Senna, Prefeito Jose Walter, Vila Velha e na reg.ão do Grande Mucuflpe -
Cais do Porto. rvteueles. Mucunpe. varjota e Vicente Pmron) considerando a perspectiva

de ações de segurança Cidadã e prevenção primaria à criminalidede. produção de plano
que correlacione o desenvolvimento econômico loca! as ações de segurança cidadã e

",.-. prevenção primaria a cnrrunahdade nas areas diagnosticadas, e plano de cometcrahz ação
para ClS atrvrdadas ligadas ao setor turisnco na região do Grande Mucurlpe. conforme
previsto no Componente 4 - fortalecrrnento msntuc.onal e segurança Cidadã do Programa
Aldeia da Praia Fortaleza Cidade com Futuro, pamalrnente financiado pelo Banco de
DesenvolVimento da Amenca Latina - CAF TIPO DE LICITAÇÃO Tecruca e Preço REGIME DE
EXECUÇÃO. Empreitada por Preço Global. INfORMAÇÃO IMPORTANTE A Presente Lrcrtaçâo
e proveniente do contrato de finanCiamento do Programa Aldeia da Praia - Fortaleza
Cidade com Futuro, cUJOSrecursos serão fmanctados pelo Banco de ueseovot v.rmento da
America latina CAF Maiores Informações encontram-se à disposição atraves na Avenida
Hetachto Graça n9 750, Centro, CEP 60 140-060, Fortaleza, Ceara ou atrave s do e mal I
hc.ta cel@dfor fortaleza ce gov br 1 CEl

Fortaleza - CE. 18 de março d~ 2022
HAMER SOARES RIOS

AVISO OE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL N' 19/2022

PROCESSO RDC Presencial N'. 019/2022 ORIGEM Fundo MUOlc,pal da Educação
Infraestrutura (FME-I) OBJETO: Contratação de empresa para execução dos pamets de
revestimento em ACM e Bnses Metálicos em escolas da sede MunICipal de Ensino, em diversos
bairros, no MUJ1IC1pIOde Fortaleza - CE, de acordo com as espec.ficaçôes contl"as neste ed,tdl
e seus anexos CRITERIO DE JULGAMENTO· Maior Desconto MODO DE DISPUTA Aberto
REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por Preço Urutarro

INfORMAÇÕES IMPORTANTES RECtBlMENTD DAS PROPOSTAS 12/04/2022 às
09hOOmin ABERTURA DAS PROPOSTAS 12/04/2022 as 09h1Smm INICIO DA DISPUTA
12/04/2022 as 09h30m,n. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (Informando o n' da liCitação). Ate
OS (Cinco) dias uters anteriores a data fixada para abej-tur a das propostas E-mail
cpl@clfor fortaleza ce gov br Telefone. (085)3452-3483 REFERENCIADE TEMPO Para todas as
refer~nClas de tempo sera observado o horano local (Fortaleza - CE). ENDEREÇO PARA
ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS Central de uotações da Prefeitura de Fortaleza -
CLFOR . Averuda Heráclito Graça, n' 750, Centro, ronateza- CE, CEP 60140·060 HOME PAGE
compras sepog tortaleza ce gov.br. A presente ucttação reger-se-a pela ter n2 12462 de 04 de
agosto de 2011. pelo Decreto nº 7 581, de 11 de outubro de 2011 e pelos Decretos Munlcpals
n2 13.512 de 30 de dezembro de 2014 e nQ lS 126, de 28 de setembro de 2021 O edrtal na
integra e~cor:trd-se a drsposição dos Interessados para consulta na Central de tmtações I
Avenida Heraclrtc Graça. 750, Centro. Fortaleza - CE - Fortaleza- CE, no e
compras htrps //compras.sepog.fortaleza.ce.gov br/publlco/lndex.asp, assim como no Portal
de uotações do TCE·CE https /l1,Cltacoes tce.ce.gov br/

o bt •• OtXllm ••etc pode s.r vl'flfKm no eroereco eetrcoce
r-no ,"'."." an ~O'Y br'oli.Jlentle,dJGe"tml. p~!ocodlfO 0')302)22032100207
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM o FL •• · }J CL) - Ç)

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO' ~ .§
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 41l.01/20Z1-SMDU/C~~ $)o-

o MUnicípIO de Fortrm, resolve AdJud!car o objeto licitado, no lor I de
R$ 4,435 324,58 (quatro milhões, Quatrocentos e tnnta e Cinco mil, trezen ..:.e. t:
quatro reais e cinquenta e oito centavos) à Empresa Pllastro Construcao e Servicos EIRElI,
e Homologar o presente processo hcitatóno Concorrência Publica Nº 0411.01/2021-
SMDUjCP Objeto: contratação de empresa espectaltzada para execução de pavimentação
com pise mrertravado tipo trjohnho, em vias e calçadas de diversas ruas no MunicípIO de
Forttm atreves da Secretaria de DesenvolVimento Urbano, Determino Que sejam adotadas
as medidas cab.vets para contratação da empresa vencedora

rornm . CE, 18 de março de 2022
FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA

Sec. de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAíRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' 1603.03/2022 - TP

ABERTURA 07 de abril de 2022 as 0900 horas. JULGAMENTO menor preço Global
OBJETO Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em Pedra
Tosca com Rejuntamento nas localidades de Floresta e Munçoca. no Muructpro de
Groalras/CE Informações: Rua Vereador Marcol.no Olavo. nº 770 Bairro Centro
Groaíras/CE ou (88) 36471103 ou pelo site www tce.ce.gov.br/ucitacoes.

Gr oarr as-Cfi, 18 de Abril de 2022
ADRIANA PAIVA SOUZA

presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N' PE/190122/01/SESA

Decrsâo de recurso administrativo - Unidade Adrrurustratrva. Secretaria Muructpal de Saúde-
Regente Pregoeiro e EqUipe de ApOIO - Processo Originaria' Pregão Eletrônico nº
PE/190122/01/SESA - Objeto Registro de Preços para futuras e eventuais aqursrçôes de
recarga de gas oxigêmo rnedrcmal destinado ao hospital e maternidade São Jose, junto a
Secretaria de Saúde do MunicípIO de Guaraclaba do Norte/CE - Recorrente:SILTON
INDUSTRIAL & MEDICINAL EIRELI - OXINE. mscnta no CNPJ n' 42 068.263/0002·09·Merlto·
IMPROVIMENTO - Decisão Permaneceu a decisêo preterrta Razões Encontram-se a
drsoostção para consulta nos autos do processo hcrtatóno e será disponibilizada no Portal
de LICitações dos MunlClplos no site do TCE/CE.

Guaractaba do Norte - CL 18 de Março de 2022
EMANUEL FERNANDO RIBEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NO PESRP004/2022

SEC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A Comissão de Pregão desta rnurucrpahdade. localizada na Travessa João de
Almeida. 592, Centro, torna pubhco o EDITAL DE PREGA0 ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS NO PESRP004/2022·SEC·SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, cujo objeto e o
Registro de Preços para AqUISIção de Géneros Ahmentlclos para Merenda dos alunos das
escolas da rede muructpal de ensino. através dos Recursos PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar), de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, conforme
condições do Editai e seus Anexos A sessão Pública de Disputa se realizara no dia 01 de
abril de 2022 às tohoõmm. IníCIO de Cadastramento das Propostas de Preços a partir de
22/03/2022 ate o dia 01/04/2022 às 09hOOmlO [norar.o de Brasíua): toca! Bolsa de
LICitações do Brasil - BLL www.bll.org.br O referido EDITAL estará a disposição dos
Interessados e poderá ser adqumdo atreves dos sites do TCE
htt ps //Iicltacoestce.ce gov br/ e www bll.org br

Ibaretama-CE. 18 de março de 2022
SILVANIA FREITAS BEZERRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Decrrno QUinto Termo AditiVO ao Contrato decorrente do Processo nº IN-
TP005/18, resultante da Tomada de Preço NO IN·TPOOS/18. Objeto. rneihonas de 27 (vrnte
e sete) unidades habttactonats na Comul'\ldade AraUJO, no Município de Independêncla-CE,
conforme anexo \ do editai Contratada Construtora Equttv LTOA O presente admvo tem
por finalidade, a modificação na planilha orçamentana, bem como a composição de preços
urutanos compreendendo a supressão de valores e a correção em esoec.ncacões de alguns
Itens do orçamento da contratada, Com a presente alteração, o valor atualizado global do
contrato de R$ 502 559,84 (quinhentos e dOIS mil qumhentos e clnquenta e nove reais e
oitenta e quatro centavos), passa a ser de R$ 495 167,62 (quatrocentos e noventa e cinco
mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) ASSina pela Contratante
Pethuha Almeida Gomes ASSina pela Contratada Miguel Soares de Carvalho Neto.
Independenm 18/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N" 2/2022

O Município de lpaurrunrn/Cê. torna publico aos interessados. a Chamada
Publica n 002/2022, para seleção de entidades privadas sem fIOS lucrativos para a
prestação de serviços a Prefeitura MuniCipal de IpaumlnmjCE, através da Secretaria de
Infrólestrutura Urbana e oesenvotvrmer-to Econômico, relativos à implementação da
tecnologia SOCial de primeira agua, Implementação de cisternas de placas 16 mil litros,
dentre aqueles modelos adequados a tal ftm e previstos na Portaria n. 2462, de 6 de
setembro de 2018 A documentação devera ser entregue até as shoomm do dia 11 de abril
de 2022. na sala de reuniões no Precro da Preferture, Sito a Rua Coronel Gustavo Lima.
230. Centro, a Contar da data desta publicação. EsclareCImentos' Fone [88) 3567 1525

Ipaum'rlm/CE, 17 de março de 2022
JOSE JONAS BEZERRA LEITE

PreSidente da Comissão EspeCIal de Chamada Pub.ica

RESULTADO DE HA81L1TAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 2022.02.15.1

A CPl torna público, que fora conchndo o julgamento referente a fase de
habilitação e de Proposta de Preços do Certame ucrtator.o na modalidade Tomada de
Preços n' 2022.02.15.1, sendo o seguinte. Empresas Habilitadas· f V Construcoes EIRELI,
Barbosa Construcoes e Sel'VlCOSLTDA, A L S Cons;trucoes_ Servicos e Eventos [IREU. Rlofe
Serv.cos E' Administrativo EIRElI, Eletroport Serv.cos Projetos e Construcoes EIRElI, Flay

Documento ils~'''''OIdod,g'tllm~..,t~ cco'orrr-e MP 1'1- 2 200-2 de 2-4/08,2001,
QUI!' institUia mtraestr.nura ce o-aves P\;ol"OIs&-as,leorOl !Cp e'n,1

http://www.bll.org.br
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ESTADO DO CEARÁ _ PREFEITURA l\1U~ICIP.\L DE GRO.\ÍRAS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRO~ICO N°
PE. A PREGOF:IRA nA PREFEITURA MU:-;ICIPAL nr GRO \íRAS - CEARÁ, toma público, para conhceimcnto dos interessados,
dia OI de ahril de 2021, às 09:00h, Horário de BrasilialDF. estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico 1'°1503.01/2022
"ww.bbmnetltcltacoe,.com.brl cujo objeto é a Aqusiçâo de Pneus. Câmaras de Ar, Óleo, Lubrificantes e Aditivos para atender as nelrp"ilol>l__,lrI••lp_,, _
diversas Secretarias do Município de Groairas/CE. o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissào. situada a Rua Vereador Marcolino
770. Centro. GROAIRAS, Ceará. Maiores Informações: site: http: \\/\v\\.bhmnetliClwcoe,com.hr e/ou no endereço citado e pelo Fone: 088 3647-1103, no
horário de 08:00h à" 12:00h ou pelo sitc www.tce.ce gO\ .br licuacocs. ADRIANA PAI\'A SOUZA - PREGOEIRA.

*** *** ***
ESTAOO DO CL\R.\ _ PREFEITURA :\lU~ICIP,\L DE 1T.\RE'\I1,\ -,\\ ISO DE L1CIT,\çAO - PREGÃO ELETRÔNICO N' 006/2022-PE - A
Prefeitura Municipal de Itarema, Ceará. atraves das di\er,as secretarias rnunicipai-. comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na Modalidade
Pregão Elctrol1lcu:,o 0062022-1'1'. cujo Objeto é a Contratação de serviços de locação de veículos diversos para atender as Secretarias do :Vlunicípio
de Itarerna. Ceara. Estando Aberto o Prazo para Cadastramenr. de Proposta«: a partir do dia 22 a 31 de Março de 2022; Abertura das Propostas: 01 de
Abril de 2022. às 08h; Fase de Disputa de Lances: OI de Abril de 2022. às 08h~Omin. O referido Edital poderá ser adquirido nos Endereços Eletrônicos:
www.lIcltacoe,-e.com.br, www.tcc.ce.gO\.br\lIcnacoc, c ,,,,,,,.ituremu.cc.go,.hr tnformaçõcs pelo Telefone' (RS) 3667.1133 c E-mail: licitacao(Wilarema.
ce.gov.br. Itarema-CE, 28 de Março de 2022. Inez Helena Braga - Pregoeira Oficial.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ _ PREFEITVRA MUI\IClPAL OE TA'\lBORIL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2022/PE - O
Pregoeiro Oficial de Tamboril-Cf comunica aos interessado" que estará Abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N° 028 2022rpE, cujo Objeto
e a Aquisiçân de figurino para o Evento de Paixão de Cristo junto a Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto do Município de Tamboril - CE.
Prazo para Cad:!'tro das Propostas: até o dia 04 de Abril de 2022. às 08h45min: Data de Abertura e Classificação das Propostas: 04 de Abril de 2022, às
09h; Data da Sessão c Abertura da DIsputa de Lances: 04 de ,\bril de 2022. às 09h30min. Há de ser considerado o Horáno de Rrasilia. O Edital completo
estará à dispo-ação dos interessados nos dias úters após esta publicação. no horário de OXhàs 14h. na Sede da Prefeitura e nos Sites: municipios.tce.ce.gov.
br licitacoe, . Portal: www.bllcompras.onLbr. Tarnbortl-Cf., 21 de Março de 2022.

ESTADO DO CEARÁ _ PREFEITURA MlIl\'ICIPAL DE CARlRÉ - A\'ISO DE LICITAÇÃO - PREGA0 ELETRÔ'lICO N° 004/2022/D1V-
PE _ O Pregoeiro da Prefeuura Municipal de Carirc-Cl; torna público para conhecrmcnto dos mtercssados. que se encontra Aberta, para Cadastramento de
Propostas de Preços, a Licrtaçào na Modalidade de Pregão Eletrônico que verá reuhzudo no dia 01 de Abril de 2022, às 09hl5min (Horário de Brasília)
em Plataforma Digital COnfOnl1Cespecificado no Fdual W OO~ 2022 DIV-PE, com o ,cguinte Objeto: Registro de Preços para Aquisição de insumos de
rnat er iais de construção com Base na Tabela SEINFRA de insumos 027.1 (com deson eraçãn) vigente, para atender as necessidades das diversas
Secretarias du :\lunicípio de Cariré-CE. conforme e,peclfieaçõe' no Edual O qual encontra-se na integra na Sede da C0I111ssãode Pregões. localizada
á Praça Lhsio vguiar. N° 141, Centro. Carirc-Cf., Fonc: (SH) 3646. I 133, no horário de atendimento ao público de 07h às 13h c também nos Sitcs: http: I
muntclpio<; lce.ce gov.brIJicitacoes e http-.lwww.canrece.gm.br . Carirê-Cfi. 1R de '1arço de 2022. Arnóbio de Azevedo Pereira - Pregoeiro,

"'** *** ***

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ _ PREFETTUR\ MUl\'ICIP,\L OE CARIRÉ - "YISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N' 006/2022/SMI-
TP _ O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prcfcuura Municipal de Canrc-Cf toma público para conhecimento dos miercssados que
realizará Licnacão na Modalidade Tomada de Preço. tombada sob o N" ()\)(l 2022 SMI-TP, tendo como Objeto a Contratação de empresa especializada
na construção de bueiros em diversas Localidades do Município de Cariré-CE. A Sessão sera realizada às 09h do dia 06 de Abril de 2022, na Sala
de Sessões da (ormssão situada á Praça Elísio Agutar, Centro, Carirc-Cl.. /\ Documentação do Editai na integra poderá ser adquirido no endereço acima
mencionado. I1llhoráno de 08h às 12h ou arravés do, Sitev: V.W\Vltcltacoe<;.tce.ce.gm .br e \YW\\ e"rire ce.gov.br. Maiores informações no endereço citado
ou pelo Fone: I xg)3646-l133. Arnóbio de Azevedo Pereira - Presidente da CPL.

jJ
FSC

ESTADO no CEARÁ _ PREFEITURA :\1lINICIPAL DE B\TURIT~: - .\\'ISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 1703.0112022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturíté/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no
próximo dia 07 de abril de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada irTrav essa 14 de Abril, S/N. Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação,
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço. tombado sob o n" 1703.01/2022, com o seguinte objeto: COl\'CLUSÃO
DA CONSTRl (ÃO DA ESCOLA DE 8 SALAS DO SA:-;HARÃ.O, xo :\IU:'<ICÍPIO DE BATURlTÉ/CE, CO'lFORME PROJETO BÁSICO, o
qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação. no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado
https;//licitacoes.tcc.ce.gov,br/. Nylmara Gleíce Moreira de Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***

MISTO--• !)IItIrdeftnM~--FSC C12t!031

Estado do Ceará _Cnnsórciu Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISV;\I ,E - Extrato de Instrumento Contratual - Pregão Presencial
N0 012/2021-PP. Contratante: Consorcio Publico de Saúde Intertederamo do Vale do Curu- CISVALE. Objeto: Aquisição de Material Permanente para
atender a, necc',,,dades do Consórcio Publico de Saúde lntcrfcdcrauvo do \ ale do Curu - CISVALE. Vigência: O presente Instrumento produzirá seus
juridicos e legaI' efeitos a partir da data de sua assinatura e \"Igerá até 17 de l evererrc de 2023 Data da Assmarura: 17 de Fevereiro de 2022, Lei Federal n°
8.66693: LeI]] 10.520. de 17 de julho de 2002, e dcrnai-, normas lega" aplicávcr- Pedro Paulo Paiva Rodrigues -EPP. CNP] N°. 35.730.977 0001-00. com
o valor global de R 325.961,32 (Trc/entos e vmtc C cmco rml novecentos e <;e"cnta C um reais c trinta e dois centavos). Homologação: Fernando l lenrique
Goersch Basro-. Diretor Executivo do Consórcio Publico de Saude lnterfederamo do Vale do Curu - CISVALE. Caucaia/CE, 17 de Fevereiro de 2022.

*** *** .•..•.

Estado do Ceará _ Consórcio Púhlico de Saúde lnterfederatí\'o do Vale do Curu - CISVALE - Extrato de Instrumento Contratual - Pregão
Presencial. '11" 012/2021-PP. Contratante: Con,orelo Publico de Saudc l nter Icdcrativo do Vale do Curu - CISVALE. Objeto: Aquisição de Material
Permanente J1cl1datender as necessidades do Consorcro PublICO de Saúde ínterfcdcrunvo do Valc do Curu - CISV ALE Vigência: O presente lnstrumcnto
produzuá ,eu, [uridicos e legais efeitos a parur da data de 'lia a,,"tatura e \ igcra até 17 de Fcv crerro de 2023. Data da Assmauira: 17 de Fevereiro de
2022. LCI rcdcral n" 8.666/93: LCI 10.520. de 17 de iulho de 2002. e dcrnar, normas legais aphcàveis. Marinho Soares Comercio c Serviços LTOA - l::PP,
CNP] N0. OgA5~ 279/0001-63. com o valor global de RS 1.630065,50 (hum milhão ,ct>cento, e trinta mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos}.
í tomologaçào: Fernando Henrique Gocrsch Bastos. Diretor [,ecullYO do Consórcio Pubhco de Saúde Interfederativo do Vale Curu - CISVALE. Caucaia/

CE, 17 de Fevereiro 2022,

*.* .•.•••••

Estado do Ceará _ Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Pregão Eletrílnico para Registro de Preços N° 07.004/2022. A Pregcerra
da Prefeitura \lunicipal de Eusébio/CE. localizada na Rua Edrr ilson Pinheiro. 150, Autódromo. torna público para conheCImento dos ltcitantes e demais
interessados. que dia OI de abril de 2022 às 0911.estará realizando a abertura do Pregão l-Ietrôruco ",,°07.004/2022, tipo menor preço global por nem. cujo
objeto é o Re);l,tro de Preços para futura e eventual aqul'ilção de fardamento para os Agente, de l:.ndemlUs da Secretaria de Saúde do Município de Eusébio
CE, no Endereço Eletrônico ,,\vw.bILorg.br. O inicio da ,e",ão de disputa de lance, ocorrera a partir da, 10h do dia 01 de abril de 2022 (IIorano de ~rast!I~).
O edital poderá <cr ohtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCF-CF:" w".tcc.ee.gov.br licitações. QUaIsquer informações scrao
prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Ray Isc Rafaclle Jerônimo Lima - Pregoeira .

*** ••• ***

••• •••
Estado do Ceará _ Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Aviso de Chamamento Público. O Município de Ipaumirim/CE, toma público aos interessados.
a Chamada Pública na 002/2022, para seleção de entidades pnvada- sem fins lucruuvos para a prestação de serviços à Prefeitura Municipal de lpaummm
CE. atravé- da Secretaria de lnfrae,trutura Urbana e De,envolvimento [conÔIl1ICO, relanvox à Implementação da tecnologia SOCIalde prImeira agua,
implementação de cisternas de placas 16 rnil luros. dentre aqueles modelo, adequado, a tal fim c ~re, Isto, ~a Poriana n 2462. de 6 de "clembro d,: 2018.
A documcntaçáo devera ser entregue ate à" 9hOOmln do dia I I de abril de 2022, na sala de rcumoes no Prédio da Prefeitura. SItOa Rua Coronel Gustavo
Lima. 230. Centro, a contar da data desta publicação. E,clJrecll1lentos: Fone (~X) 3507 1525. lpaumirím/CE, 17 de março de 2022. José Jonas Bezerra

Leite _ Presidente da Comissão Especial de Chamada Pública.

http://www.tce.ce
http://www.lIcltacoe,-e.com.br,
http://http-.lwww.canrece.gm.br
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