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Estado do Ceará - Câmara Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitaçlo - Tomads de Preços N'002/2022-TP. A
Licitação da Câmara Municipal de Senador Pompeu - torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 29 de abril de
na Sede da Câmara Municipal,localizada à Rua Professor Cavalcante - 635 - Fatima - Senador Pompeu/CE, esani realizando
Tomada de Preços, critério de
serviços técnicos na coleta de

julgamento menor preço, tombado sob o n' 002/2022-TP, com o seguinte
dados, digitação, acompanhamento e transmissão de informações junto ao

Pompeu, de acordo com especificações no edital e seus anexos. O Edital encontra-se na íntegÉ no site do portal do TCE, www.tce.ce.gov
de abril de 2022. Carla Jentrifer Gomes de Oliveira - Presidente.

**t **rí tfi
Estado do Ceará - Prefeiturâ Municipal de Granjeiro - Aviso de Adendo !o Editrl - Pregão Eletrônico N" 2022.03.23.1. O Pregoeiro do Município
de Granjeiro/CE, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, a alteração/adendo do edital do respectivo certame
e consequentemente proÍroga o prazo pâra abertura das propostÍs parâ o dia 28 de abril de 2022 às 09:00h. Inicio da disputa para o dia 28 de abril de 2022,
as 09:30h. Onde se lê "A disputa será realizada por Lote, sendo os preços Íegistrados em âta". Leia-se "A disputa será realizada por Item, sendo os preços
registrados em ata". Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste Adendo, seguem o disposto no Edital. O Adendo encontra-
se publicado nos site elefônicos: bll.org.br e www.tce.ce.gov,br. Informações pelo telefone (88)35 I 9-1350. GranJeiro/CE, ll de abril de 2022, Luís Edson
Olivelra §ousa - Pregoeiro Oflclal.

**i r*+ ***
Estado do Ceará - Prefeitum Municipll de Eusébio - Resultado de Julgamento drs Propostrs de Preços - Tomada de Preços N" 0t.001/2022. A
Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento das Propostas de Preços da
Tomada de Preços n" 08.00112022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção do Centro de Referência de Assistôncia Social -
CRAS Jabuti, localizado no Município de Eusébio - CE, com o seguinte resultado: Classifrcar as seguintes empÍesas: 01 - Euro Construções Unipessoal
LTDA CNPJ W 10.744;775/0001-25.02 - RPS Constreuções EIRELI CNPJ N'32.788.026/0001-32.03 - Dinâmica Empreendimentos e Soluções em
Engenharia EIRELI - CNPJ N" 25.025.60410001-13. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Arl 109, da Lei
n" E.666/93. O relatório dejulgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, ll de abril
de 2022, Raylse Rafeelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissiío.

*** *** ***
Estado do Ceará - PreÍeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregâo Eletrônico N" 2022.03.29,01- DMRSAS. A Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Caucaia - Ceará, torna público, para coúecimento dos interessados, que no próximo dia 28 de abnl de 2022, às 09:00h (nove horas), através
de endereço elekônico www.compÍasnet.gov.br (Comprasnet), estará realizando licitaçâo, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento menor
preço por item, tombado sob o n'2022.03.29.01 - DIVERSAS, com fins a Registro de Freços visando futuras e eventuais aquisições e recargas de botijões
de gás liquefeito de petróleo - GLP para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Caucaia/CE, conforme projeto básico/termo de
referência em anexo do edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia no 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE.
Maiores informações no endereço citado no horário de 08:00h à 12:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Maria Leonez Miranda Serpa.
Caucaia/CE,l1 de abril de 2022.itlantLwnez Miranda Serpa - Pregoeira.

*** +*+ ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Aviso de Licitaçío. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro,
localizada na Rua Marta Silveira Maciel, no 04, Centro - Pereiro/CE - CEP: 63.460-000, tel (88) 3527-1260, comunica aos interessados que no dia 28 de
abril de 2022,09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N" 1 104.01/2022-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços destinado a
contratação da prestação de serviços na área da saúde (mensais e plantões), objetivando a complementação dos serviços assistenciais de saúde de acordo
com a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Pereiro-CE, conforme anexo I, o edital completo estaní disponível no endereço acima, a partir da
data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 07:00h às I i:00h, ou pelos os sites: *rvw.bll.org.br ou pelo o Portal das licitações: http://
municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Pereiro-Ce, ll de abril de 2022. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.

*** +** **+
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitaçio - Pregão Eletrônico N" 2022.(X.05.02- SEFIN, A Pregoeiro(a) da Prefeitura
Municipal de Caucaia - Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 27 de abril de 2022, às 09:00h (nove horas), através
de endereço eletrônico www.compÍâsnet.gov.br (Comprasnet), estará Íealizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento menor
preço global, tombado sob o no 2022.04.05.02- SEFIN, com fins a contÍatação de empresa para execução de serviços em gestão e recuperação de ativos
através da cobrança extrajudicial dos títulos inscritos em dlvida ativa via apontamento para protesto, com fomecimento, implantação, treinamento e suporte
de software de gerenciamento desta cobrança, treinamento e suporte de sistema de interesse das Secretarias de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN
e Procuradoria Geral do Municipio de Caucaia./CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da
Comissão, situada a Rua Coronel Correia no 1073, Pargue Soledade, Cauoaia,/CE. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h
ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. A Pregoeiro(a).

i*ri *â* ***

Estrdo do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n" 2022.04.11.01-TP. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 29 de Abril de 2022, às 08:00h,
estaní realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, tombado sob o no 2022.04.1 1.01-TP, critério de julgamento menor pÍeços global, com fins
â contrataçâo de serviços especializados a serem prestados no monitoramento da arrecadação tribuuária do Municipio de Solonópole/CE, incluindo-se a
consultoria para apuÍação dos valores de cobrançasjudiciais e extrajudiciais, bem como, implementação de estratégias de dinamização da cobrança da
dívida ativa tributriria, em nivel administrativo e judicial, o qual se encontra na integm na Sede da Comissão, situada a Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro -
Solonópole - Ceará, assim como no portal do TCE-CE: https:/Âicitacoes.tce.ce.gov.br. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone 8E. 35 I 8. I 387,
no horário de 07:30h às I l:30h. §olonópole-CE, lI de Abril de 2022. Gerusa Dantas Vieira - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irrpuatr Pinheiro. A Comissão de Pregão toma público que está disponível na Av. dos Três Poderes,
n'75, Centro, Deputado Irapuan Piúeiro/CE, e sites: www.bll.org.br e htp://www.tce.ce.gov.br/licitacoes o Edital de Pregão Eletrônico n" 2022.U.11.1
para Registro de Preços para evetrtual contratação de empresa paÍa prestação de serviço de recargas e aquisição de cartuchos/toner, tinta./toner e chip/cilindroi
unidade de cilindro de iuteresse das diversas Secretarias do Município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE. Data do tnício de Cadastramento de Proposta de
Preços: a partir de l2 de Abril de 2022 a pali* das l6:00 horas (honfu:io de Brasília); Data de Abertura de Fropostas: 02 de Maio de 2022 rtas 08:30 ràs 09:00
horas (horário de Brasília-DF); Data da Disputa de Preços: 02 de Maio de 2022 às 09:00 horas (honário de Brasília-DF). Deputsdo Irapuan Pinheiro-CE,
11 de Abril de 2022. AntonioLucas Feitoza de Sousa - Pregoeiro.

iit t+t tt+
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrâto dr Atr de Registro de Preços No 0604.01/2022IPE/SRP. Órgâo Gerenciador: SecÍetaria de
Saúde - CNPJ N" 10.295.31l/0001-89. Empresa Detentora: Medmaia Comércio de Produtos Medicos LTDA, CNPJN" 13.576.534/0001-02. Vencedora dos
Lotes: Lote no 01- material médico hospitalar I - R$ 33. 160,00 (Trinta e três mil, cento e sessenta reais); Lote n" 10 - material instrumental I - R$ 30.050,00
(úinta mil e cinquenta reais)t Lote n' 33 - Material Permanente - RS 293.550,00 (Duzentos e noveila c três mil, quinhentos e cinquenta reais); LOTE n" 34
- R$ 12.990,00 @oze mil, novecentos e noventa reais). Prazo de Validade Da Ata DE RP: 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de RP. Processo de
Licitação Pregão Eletrônico N' 2202.0112022 - SMS/SRP/PE. Objeto: seleção de melhor proposla para registro de preços para futura e eventual aquisição
de medicamentos, materiais medico hospitalares, permanentes, iístrumentâis e odontológicos, para atender as necessidades do Hospital Municipal e Atenção
Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Fortim - Ceará. Signataria; Katiane Gondim da Costa - Secretaria de Saúde; Nayara
Maylâ BaÍos Maia - Repres. Legal da Empresa: Medmaia Comércio de Produtos Médicos LTDA. Prefelture de Fortlm, 11 de Abrll de 2022.
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Oóvis Eoland+ o Colunista Fidalgq chegou na fuente, cobrindo o
almoço do Ibiàá reaberto.

E, âssim, ilre poupando de escrever sobre mim mesmo.

BLOG TERçAFETRTNO

Maria lfrtal e Awriliadora Carvalho Ílagradas no Cine Pedra da
Costa, por iusta causa.

Qual seia, À Carta, da minha lista dos dez maiores Íilmes"

'NO TOPO

puandg há anos passados, chefiou a Fortaleza de Nossa Senhora

da Assunçâo, general Freirc Neto concedeu a Victor Frota Pinto o
titulo de Amigo da Décima Regiâo.

Pois bem, em.gr de mar1r), como quatm estrelas, assumiu o
comando do F,xército Nacional.

BON MOT

PODE-SE

MORRER MAIS

DE UMAVEZ. A
SEPULTURA É

OUE É SO UMA

PÁRA CABA

HOMEM. (Camilo

Castelo Branco)

drcos DE PENA

Mârcando a Íolhinha, Câetane
Alcântara, mãe.dos meus patrões em
rádio e iornal, tuciana e João Dummar
Neto .-. Auxiliadora Carvalho fazendo
cômpras na Ceuceia, visando entúlhar
equipagem de Milena, de volta a
Müão, para cair nos braços do màrido
Luca B€rtuzzi .-.. Próxima semâna
encontrará Marluce e Rubenilson
Bandeira no Rio, ele, a negócios, e ela,
revendo irmã que lá reside.
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