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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Julgamento de Hatrilitação e de Proposta de Preços
da Prefeitura Municipal de Assaré/CE, toma público que fora concluído ojulgamento das fases de

- Pregão Eletrônico no
A Pregoeira Oticial habilitação e de
Prcgão Elctrônico n' 2021 .02. 18. I , scndo o scguintc: Empresas Habilitadas - .l.R da Silva Maftins Armazéu.r, JosaÍà Sobral F'ilgucira c
dc Gcncros Alirncnticios LTDA por cumprimsnto integral às exigências editalícias. As mcsmas foram declaradas vcnccdoras por apresentarcm prccos
compativeis com orçamento da PreÍ-eitura. Infonnaçôes: Sala da Cornissão de Licitação ou pelo teleÍbne (88) 3535- 1 6 1 3. Assaréi CE, 05 de março de 2021.
Mickaelly Lohane Morais Tributino - Pregoeira Oficial.

*8t *++ *++

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N" 002/202I-PP. A Prcgoeira Ot'icial da Câmara
Municipal de Senador Pompeu, toma público que às 10:30h do dia22lO3l2O21, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitaçào, nar Rua Professor Cavalcantc,
635. Fatima. Senador Pompeu - Ceará, receberá documentos de Proposta e Habilitação, para contratação de empresa para prestação de serviços e divulgações
de matérias institucionais em rádios AM/FM de interesse da Câmara Municipal de Senador Pompeu CE, conforme especificações contidas no edital e
seus anexos. O Edital poderá ser adquiridojunto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra, a partir da publicaçào deste aviso, no horário de
07h30m às 1 2h00m. Senador Pompeu, 0510312021. Carla Jennifer Gomes de Oliveira - Pregoeira da Câmara Municipal de Senador Pompeu.

+++ *** **8
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Retificação de Aviso de Licitação referentc ao Pregão Presencial ti'2021.02.0I.001. A
l)reÍêitura Municipal de Barbalha através da Comissão de Pregão comunica aos interessados que no Aviso de Licitação anterioflrerlte publicado, para a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, para atender as necessidades das diversas Secretarias tl:r Prcfeinrra
Municipal de Barbalha,rCE; Onde lia-se: (...) Pregão Presencial n'2021.02.01.001 (...); Leia-se agora: (...) Pregão Presencial n" 2021.03.03.001 (...). A
abertura da sessào anteriormente marcada paÍa o dia 1 8 de março de 202I, às 09:30h, Íica remarcada para o diâ 24 de março de 202 1. às 09:30h, as demais
infonnações pemranecem inalteradas. Barbalha, 05 de março de 2021. Maria Andrea Almeida Callou - Pregoeira.

*** *** ***
Estâdo do Ceará - PreÍeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços n'2020,12.30.1. O Presidente da C. P. L. de Barroi
CE no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluitlo o Juigamentô Finai. sendo o seguinte: a empresa FF
Emprccndimentos e Sewiços LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global dc R§ 178.966,22 (ccnto c sctcnta c Lrito mil,
nôvccentoscsessentaeseisrcaisevintecdoisccntavos).ForadcstacadoqucaemprcsaALSConstruçõcs.ScruiçoscEventosEIRELTtcvesuapropostâ
desclassificada. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua José Leite Cabral. n" 246, Ccntro. na Cidadc dc Baro/tiE, no horário
de 08:00 às I2:00 horas. Barro/CE,05 de março de202l, Marcelo Pereira de Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de orós - Aviso de AberturJllr-;;ffi,". - tomada de Preço N'. 2021.01.1t1.02. A Comissào dc Lrcitaçào do
Município de Orós - CE. comunica aos interessados que no próximo dia 09 de março de 2021, às 08:00 horas, na sala da Comissão de Licitação. endereço:
PraçaAnastácio Maia, N"40- Centro-Orós - CE, estará abrindo o(s) envelope(s) propostas de preços referente à Tomadade Preço N". 2021.01.18.02,
cujo objeto é a contatação de empresa especializada em serviços técnicos na área de engenharia civi1, para atendimento das necessidades das Unidades
Administrativas do Municipio de Orós/CE, conforme especificações constantes do anexo I. Orós - CE,04 de mârço de 2021. José Kleriston Nledeiros
Monte ,lúnior - Presidente da Comissão de Licitação.

+** *** *+*
[,stado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Licitação. A Comissâo Permancntc dc Licitaçâo torna público quc
estará realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços no 2021.03.05.1, cujo objeto é a contratação de serviços cspecializados a sercm prestados
na elaboração, acompanhamento, mediqão e fiscalização de obras, projetos e pareceres técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo, para atender as

necessidades da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeirz/CE. Abertura: 24 de março de 202I às th0Omin. Maiores infomações na sede da CPL, sito
na Rua HildaAugusto, 19ó - l" Andar, Centro, no horário das 8h às l2h. Lavras da Mangaheira/CE,05 de março de202l. Viccnte Neto Àlencar de
Lima - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Aviso de Licitação. A Pregoeira do Municipio de Fortirn comunica aos interessados que no dia 23

de março de 2021, às 09h00min (horáno Local), na Sala da Comissão de Licitação do Município de Fortim - CE, sito à Vila da Paz - Bloco D. no .10. Centro
- Fonim - Ceará, abrirá licitação na modalidade Pregão Presencial N'2602.01/2021 - SMAS, culo objeto é a aquisição de veículo tipo utililário para atender
o Cerltro de Referência dc Assistôncia Social - CR-AS, junto a Secretaria Municipal dc Assistôncia Social, Trabalho e Cidadania do Município de Fortim/
CE. Tipo Menor Preço por Itcm. O Edital estará à disposição na Sala da Prcgoeira e Equipe de Apoio nos clias úteis no horáno de 08h00min àsl 4h00min c
no site: https:/ilicitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.fortim.ce.gov.br/licitacao. Maria Vanessa Lourenço Menezes - Pregoeira.

*** *+a ***
Estâdo do Ce ará - Prefeitura Municipal de Fortim - Àdendo Modilicador. A Pregoeira do Município de F-ortim vem informar que no edital de

Credenciamento N" 0212021-SMAS, para o credenciamento para contratação de prestadoles de sewiços na área de assistência social. como orientador
social, na condução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para atender nas dependências das Unidades do CRAS, Nlunicípio
de Forlim/CE, foi feito um adendo modificador que exclui a cláusula 9.1.1. - b) no Edital em tela, sem alterar a data de abertura. que contittnará no dia 09
dc março de 2021 às 09h00min. As demais cláusulas continuam inalteradas. Fortim-CE,05 de março de 2021. Maria Vanessa Lourenço Nlenezes -
Pregoeira de Fortim.

*+a +++ +tt
Estado do Ceará - Município de Jaguaretama. Através da Secretaria dc Educação torna publico o Aviso da Chamada Pública n" 001i2021-SEDUC,
objeto: aquisição de gêneros alimcntícios da agricultura familiar, destinados ao atcndimcnto do Programa Nacional de Alimcntação Escolar, Programas:
PNAC/PNAP/PNAEF/AEE/Novo Mais Educação. Comunica aos interessados o período pa1'a recebimento cla habilitação e projetos de venda de 08 de março
de 2021 até 30 de rnarço de 2021 às 12:00 horas e que a sessão da Chamada Públican" 001/2021-SEDUC será dia 30103/2021 às 12:00h na sala da Comissão
na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185. Maiores infomações tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguâretama.ce.gov.br. Jaguaretama
- Ceará, 05 de março de 2021. Jose Jorge Rodrigues de Oliveira - Secretário de Educação.

*** ++* ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Cancelamento - Concorrência Pública N" 202f .02.01.00f . A CPL da PreÍ'eitura
Municipal de Camocim/CE, toma público para conhecimento dos interessados o calcelamento da Concorrência Pública N" 2021.02-01.001, do tipo Menor
Valor Global, contratação sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, com fins ao objeto: contratação de empresa especializada para

execução sen,iços de engenharia pãra operação, manutenção, ampliação, môdemização e eficientização do Parque de iluminação Pública do Município de

Camocim - Ceará. Condata de àbertura dia 08 de março de 2021, às 09h00min. 05 de março de 2021. Francisca Maurineide Carvalho de Araújo -
Presidente da CPL.

++* *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Errata - Chamada Pública N'2021.02.22.001. O Município de Camocim, atrar'ós dc

sua Comissão Permânente de Licitação e Pregão, toma público a Errata da Chamada Pública N' 2021.02.22.001. A Ptesidente da Comissào Permanctrtc dc

Licitações do Município de Camocim/CE, no uso de suas atribuições, toma público a Erata do Edital, onde altera os termos fundamentados pela Resoluçào/
CD/FNDE n" 26, de 17 de junho de 2013, ficando fundamentados na Resolução n'06, de 08 de maio de2O2O. O Edital e a Erata estào à disposiçàu ,fç"-17üà---
interessados na sala da C.P.L e no Portal de Licitações TCE-CE. Sendo marcado a data fina[ de entrega dos documentos para o dia 29 dc rnarço de f 02 t_(W»

*** +** +*+ Nll
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Amontada - Extrato do Contrato nô 009/2021 - Dispensa de Licitação no 008/2021. Contratante: flâmara 'J

Municipal de Amontada. Objeto: aquisição de garrafões de água rnineral 20 litros para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Amontada. Contratatla:
Cornórcio de Gás c Água Arnontada EIRELI. Valor global: R$ 1.000,00 (hum mil reais). Vigôncia: de 0110312021 à3111212021. Data da assillatura:

0l/03/2021 . Amontada - CE, 01 de março de 2021. Paulo Berg Melgaço - Presidente da Câmara Municipal de Amontâdâ.
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