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*** *** *r*
Estado do Ceará - Prefeltura Municipd de Tianguá - IXversas §ecretariaõ - Aüso de Pregâo Presencial N" PP28/2021-DIV. A Prefeitrua Muricipal
de Tianguá comuaica aos interessados que esÍará recebendo até às 08h30mia do dia 05 dejaneiro de 2022, na sala de reuniões ú Comissão de Licitaçào,
sito à Av. Moisés Moita no 785 - Bairro Nenê Plácido - Tiangurí-CE, a prôposta de preços e documentação de habiütação para o Pregão Presencial n"
PP28/2021-DLY, cujo objeto é a aquisição de combustíveis (gasolina comrun diessl S10 e Arla 32) no perímetro urba{o do Município de Tiangú destinados
ao abastecimento de veículos das diversâs Se$otarias do Municipio de Tiarguá-CE. O edital podeni ser obtido junto à Comissâo, no endereço acima, das
08h às 17h, nos dias úteis, e nos sites: wwwtsê.ce.gov.br/licitacoes e www.tiangua.ce.gov.br/- Tiauguá-CE,22 de dezembro de 2021. Deld Junior do
Nâscimetrto - Pregoeiro do Municlpio de Tlmg[á.

**t *,+ ***.
Estado do Ceará - Prefeitura Municlpal de Maracanaú - Aviso de Licltâgão - Tomada de Preços N" 1S.001/2021-TP. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura de Maracanar.r, torna público para corhecimento dos interessados, que oo próximo dia 13 dejaneiro de 2022, às 09:00 (nove) horas, na
sua sala de sessões, localizada à Avenida II, no 150, Coqiunto Jereissati I, Maracanarl Ceatá, esará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do
tipo menorpreço global, ombada sob o n" 15.001/2021-TP, na forma da Lei n" 8.666, de 2l de Juúo de 1993 e alteraçôes posteriores, com fins à oonuatação
de pessoajurídica para requalificação do testauranre popular, de interesse da Secretaria de Assistôncia Social e Cidadania,{Fundo Mrmicipal de Assistência
Soeial do Município de MaracanaíCE, tudo conforrne especificações contideq nos Anexos ao Edital, o qual encontra{e na integra na sede da Comissâo
Permaaçnte de Licitação, no endereço acima mencionado, no hor:ário de 8:00h as l4:00h. Odilon §aldanha Pinto Neto - Presldente em Exercício de
Comisrão Permanônte ds Licitaçf,o. lVlaracataú - Ce*ráo em22 de dezembro de 2021,

*** *** +t*
Estado do Ceard - Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N' 2021.11.23.03, A Prefeitu.a Municipal de kauçubq
toma público que se elcontÍB à disposição dos interessâdos o edital de Pregão Eletrônico N' 202 1 .11 ,23 .03 , quê tem como objeto a Regisxro de Preços,
consignado em Ata, para futura e eventuai Aquisição de 7.000 (sete mi1) Cestas Brísicas de alimentos, embaladas em fardos resistentes, para concessão
aos usuários da política de Âssistência Social em situação de wlnerabilidade terponária, de responsabiüdade da Seçretaria da Inclusão e Promoção Social
da Prefeitura Municipal de lrauçuba/CE, conforme especiÍicação contida nos anexos do edital. O recebimento das propostas, através do site da Bolsa
de Licitaçôes e Leilões - BLL, dar-se-á a partir das 17h00mir do dia23ll2/2021, até às 17h00min do draA7lAU2022. Data de Abertura das Pmpostas:
WlOlnOz2 às 08h00mir, O edital estará disponível nos sites: www.bllcompras.org.br ou www.tce.co.gov.br, a partir da data da publicação deste Aviso.
Irauçubr/CE, 22 de dezembro de 2021. Jayson Mota Ázevedo Mesqútr - Pregoeiro.

*+* *t* +**
Estadt do Cesrá - Câmara Municlpal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação - Tomeda de Preçoo N'0M12021 T?. A Comissão Permanente de
Licitação da Câmara Municipal de Senador Pompeu/CE, toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia I 0 de janeiÍo de 2O22,
às I th00rnir1 na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Rua Professor Cavalcaote, n" 635, Fátirna, Senador Pompery'CE, estará realizando licitaçâo,
na modalidade Tomada de Preços, critério de julgameoto metroÍ preço, tombado sob o n' 004/2021 T?, com o seguinte objeto: çontração de serviços
de organizagão do arquivo e de processo de conversão de documenlos fisicos em formato digital em CQ& tais como: processos contabeis, licitatórios,
patrimotriais e demais atos admfuishativos e legislativos de interesse da Câmam Municipal de §enador Pompeu - CE, o qual encontra-se na integra na Sede
da Comissão Perrnanente de Licitagão, fone: 0(*t)88-3,149-1235, no horário de 08:00h as 14:0Ah.22 de dezembro de 2021. Carla Jennifer Gomee ile
Oliveira - Presidente da CPL.

Eetàdo do Ceará - Câmara Muicipal de §enailor Pomp", - or.. ;:;;;ã - Pregão Presencial N' 005/202r-PP, Â Pregoeira oficial da Câmara
Municipal de §emdor Pomp€rr toma público para coúecimerto dos interessados, que no púximo dia 07 de janeiro de2022, às 10:30hs, na Sede da Câmara
Municipal, localizada à Rua Professor Cavalcante - 635 - Fatima - Senador Pompery'CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Preseucial,
critério de julgamento mênor pÍeço, tombado sob o n' 005/2021-PP, com o seguiute: Aquisição Combustível, destinado I atender a demanda da Câmara
Municipal de Senador Pompeq durante o exercício financeiro de 2022, de acordo com especiÍicações uo edital e seus anexos, 0 Edital encotrtra*se m íntêgrâ
na Sede da Comissão de Licitação, loca.lizada à Rua Professor Cavalcante - 635 - Fatima - Senador Pomper:/CÉ, fone; 88-3449 1235, no horrário de 08:00h
às l4:00h ou no site do Porral do TCE, www.tce.Çe.gov.br/licitacoes. 22 de dezembro de 2021, Carla Jennifer Gomet de Oliveira - Pregoeira,

*** r** *r*
Ostâdo do Ceará - Prefeitura Muoicipal de Granjeiro - Â!'lso de JulgaDenÍo - Pregão Eletrônico n' 2021.12.09.1, O Pregoeim oficiat do Municipio
de Graqjeiro/CE, ao uso de suas atibúções legais, üoma púbüco, para coúecimento dos interessados, que cooclüu o julgameutô do Certanre Licitatôrio,
na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob no 2021.i2.09,1, sendo o seguinte: Empresa V«rcadora- Auto Posto Três Irmãos LTDA, vencedorjunto ao
Lote 01, por aptesentar os melhores pteços. À empresa vencedora foi declaÍada habilitada, por cumpú integralÍnsntÊ as exigências do Edital Convocatorio,
no que se refere aos documentss de habilitaçâo. MaioÍes inforúlações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua David Granjeiro, n" lO4 - Centro,
nesta Cidade de Granjeiro ou pelo teiefone (88) 3519-1350. GranjeiroiCE, 22 de dezembro de 2021, Luis Edson Oliveira §ousa - Pregoeiro Oficial do
Município.

*** t*+ +**
Estado do Ceará -'Prefeitura Municipal de Independência. A SecreÍaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através da Comissão PermaneqÍe
de Licitação tome público que no próximo dia 1 I de janeiro de 2022 às 08:00 horas, estará abrindo licitação na modÊlidâde Tomada de Preços No
\41'-TP002121, cujo objeto é a contratação de pessoajurídica para a prestação do serviço técnico especializado em assessoria e consultoria ambiental,
côfupreeadeodo âjÍnplementação de software junto po departamento dà Iicenciamento ambiental, de inieresse da SecretâÍia do Meio Ambiente e Recursos
Hífuicoa; do Muiicípio de Independência/CE. O edital poderá ser adquirido no site do Município: (www.independencia.ce.gov.br), no Portâl de Licitâções
dos Municípios do TCE: (www.tce.ce.gov.br/licitacoes), ou na Comissão, localizada na Rua do Cruznho,n" 2M, Centro. IndepêndênclalC[,22lt.2J202l.
Juliana Iniola Barros - PresidenÍe da CPL.

*i* t*t ***
Ertado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentccosto - Aviso de Licitaçâo. A Comissão de Licitâgõês do Município de Pentecostê torna público que
se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modaüdade Pregão na forma Eletrônica n" 3612021-PE, Processo no 2021.12.06.61-PBFME, do
tipo menor preço do grtrpo, cujo objeto é o Registro de Preços para aqúsições futuras de equipâmentos paÍa recÍeâção e brinquedos destinados as Escolas
de Educação Infantil da Rede Municipal de Énsino Público no Municipio de Pentecoste. A roalizar-so no dia 05 de janeiro de 2022, às 09:00hs (horário de
Brasília), no Portal wv/w.compüsgovernamentais.gov.br, o edital podêrá seÍ lido ou obtido na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Moreira de
Azevedo SÂ..i - Cento - Pentecoste - Estâdo do Ceará, e nos sites www.tce.ce.gov.br i Potal www.comprasgovernamontais.gov.br, www.psntecoste,ce.gov.
br. Maiores irformações pelos tolefones(85)3352-2617 / {85)99rc+6246. Pentecosúe(CE),22 de dezcmbro de 2021,

**i i** *t+
Estado do Ceará - Prefeitura Munieipal de lfrplpoca - §ecretaria de §rúde - Extrato da Ata de Registro de Preços N" 21,I1.05/ÂRP-02 - Pregão
Eletrônico N' 21,11.11S/PE, Objeto: Registo de Preços para fuhlra e eventual aquisição de eqüpamertos de fufomrática a serem destinados âs Unidades
Básicas de Saúde vinouladas a Secrctaria de Saúde do Municipio de Itapipoca. Órgão Gerenclador: Secretaria de Saúde. Fornecedor: LS SER\,ICOS
DE INFORMAIICÂ E ELETROMCA LIDA-EPB inscrita oo CNPJ sob o n' 10.793.812/0001-95. Yalor registrador IIEM 02, R$ 146.101,14 (cento e
qüaÍentê e seis mil, cento e um reais e quatorz€ cenüavo§). Itapipoca/Cq 2l de dezembro de 2021. Vaoessa Kelry Montenegro de ôliveíra - Ordemdora de
Despesas da Secretaria de Saúde.
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