comunica aos interessados que no dia 21 de junho de 2022, às O9:00hs, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.06.03.0l-srp,
Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de organização, estrutura em geral, produção e realização de eventos do
Município de Aurora/CE, tudo conftime Anexo 1. 0 Edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário
de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br. Ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tcemunicipios/. Aurora/Ce, 03 de junho de 2022. Francisco Ramalho Meireles - Pregoeiro.
*** *** ***

Estado do Ceará -Preféitura Municipal de Morrinhos. 0 Pregoeiro do Município de Morrinhos, toma público para conhecimento dos interessados, que
encontra-se Aberta para Cadastramento de Propostas de Preços e documentação para a Licitação na Modalidade Prçgão Eletrônico N° 0306.0lA022, que
s¢rá realizado no dia 21 de Junho de 2022, às 16hoomin, (Horário de Brasílía) no Portal: www.bbmnetlicitacoes.com.br, conforme especiflcado no Edital,
com o seguinte Objeto: aquisição de veículo de passeio para uso nas atividades da Secretaria de Saúde do Muricípio de Morrinhos -CE. o qual encontra-se
na íntegra no Comissão de Licitação, no endereço eletrônico acima, bem como site: municipios.tce.ce.gov.brnicitacoes/. Morrinhos -Ce, 03 de Junho de
2022. Jorge Luiz da Ro¢ha - Pregoeiro.
*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°
PP014/2022 -OBJETO: Aquisição de bens e serviços consistentes de pneus e afins, geometria veicular e borracharia, com a finalidade de atender as
necessidades de manutenção das ações e serviços desenvolvidos pelas diversas unidades administrativas (secretarias) do município de lracema. A Comissão
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*** *** ***

Estado do Ceará - Preftitura Municipa] de lpueiras -Aviso de Licitação. Realização dia 20 de Junho de 2022 às Oshoomin, início da disputa se dará a
partir das O9hoomin, Pregão Eletrônico, Menor Preço, N° 036/22-PE-DIV, o Edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes<.com.br/ e www.
licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: aquisição de vestuários e materiais diversos para uso dos Agentes de Endemias, Comunitários de Saúde e Garis, junto as
Sicretarias de Saúde e Meio Ambiente do Município de lpueiras-CE. Telefone para contato/infbrmações (88) 3685-1879, das 07hsoorin às 1 lhsoomin e de
13hsoomin às 17hsoomin. 03 de Junho 2022. Ipueiras/CE. Lucas Matos de Abreu Oliveira -Pregoeiro.
*** *** ***

Estado do Ceará - Preftitura Municipa] de Porteiras - Aviso de Julgamento - Fase de Proposta de Preços. A Comissão Permanente de Licitação da
Plefeitura Municipal de Porteiras/CE, toma público que fora concluído o Julgamento da Fase de Proposta de PTeços do Certame Licitatório na modalidade
Tomada de Preços n° 2022.03 .29.1, sendo o seguinte: A empresa Terpacol-Terraplanagem Paviment. e Coristrucao LTDA sagrou-se vencedora por apresentar
Lj melhores preços e atender as exigências do Edital Convocatório. Infórmações pelo telefone (88) 3557-1254. Porteiras/CE, 03 de Junho de 2022. Maria

EEdnaTavaresdeLavôr-PresidentedaCPL.
*** *** ***

Estado do Ceará -Preféitura Municipa] de Barreira -Aviso de Licifação - Tomada de Preços N° 0206.01/22-TP. Esta comissão toma público estar
nealizando licitação sob a modalidade de Tomada de Preços cujo objeto: Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na execução das obras de
pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na estrada que liga a localidade de Cocos à Lagoa Grande no Município de Barreira/CE, conforme MAPP
1711. Data e horário do recebimento dos documentos de habilitação e propostas: 09:00 horas do dia 21/06/2022. Disponibilização do Edital e infónnações
no endereço eletrônico https/mcitacoes.tce.ce.gov.br/. : (085) 3331 -1567. João Batista Paz Romão, Preisdente da CPL
*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLIciA
N° CP22008 - SEINFRA - Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 07/07#022 às O9h fflorário de Brasília). OBJETO: Contratação de

L+;:£:::::.::€Ê:ia#ÇSETsrs#:#ttD?zÃ:ágúa-:mrE*jgid°vhGr¥àbià°V#i:°MP:i:!:E;#2g8,ffii£í.°F#ne?(#;á6çE:iY#r#EÊií:!:
03 de Junho de 2022. A COMISSÃO - Karmelim Marjorie Nogueim Barroso -Presidente.
*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - AWSO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
INTERNACIONAL N° CP22009 -SEINFRA -Comissão Pemanente de Licitação. Data de Abertura: 11/07#022 às O9h alorário de Brasília).

go#TgÉfTS#::::£::ftFjà#djLLXEõfflÉ§*: #ttn É#j¥g#.#p#í#%#£=:::: N#ó,Tom#fi:n¥
(88) 3677-1146. Sobra]-CE, 03 de Junho de 2022. A COMISSÃO -Karme]im Marjorie Nogueira Barroso -Presidente.
*** *** ***

Estado do Ceará -Prefleitura Municipal de Ararendá -Aviso de Licitação. Realização será dia 20 de junho de 2022 às 14hoomin, Prçgão Eletrônico n°
04.07#022-PE, por meio da plataforma eletrônica www.blLorg.br. Objeto: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios; expediente; limpeza e
informática) destinados a manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Educação do Município de Ararendá - CE, iníbrmações na Rua Henrique
Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 3633.1188, maiores infórmações e aquisição de edital no endereço eletrônico: www.
bll.org.br. Cesar Ferreira de Paiva -Pregoeiro.
*** *** ***

Estado do Ceará - Preféltura Munlclpal de Umari - Aviso de Ju]gamento Flnal. 0 Presidente da CPL da Preféitura Municipal de Umari/CE, torna
público, que fora concluído o julgamento referente à fàse de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Concorrência n° 2022.03 21.2 sendo
o seguinte: Empresa vencedora - Ambiental Solucoes e Serviços EIRELIMe, Itens 1 e 2. Maiores infómações na sede da CPL, sito na Rua 03 de agosto,
200, Centro, Umari/CE, ou pelo telefone (88)3578-1161, no horário das sh às 12h. Umari/CE, 02 de junho de 2022. Cicero Anderson lsrael Soares -

Presidente da CPL.
*** *** ***

Prefeitura Municipal de lcó - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Patricia Augusto Brasil Barbosa, Ordenadora de Despesas da secretaria.
Extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Presencial n° 13.002/2022 -PERP. Objeto: Registro de preço para fiituras e eventuais aquisições
de notebooks. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor
Global da Ata de Registro de Preço§: R$ 1.169.857,00 (um milhão cento e sessenta e nove nril oitocentos e cinquenta e sete reais). Contratado: Iníbrsistem
Comercio e Serviços Ltda, através de seu representante legal, a Sra. Maria Jose Dias de Almeida. Data da assinatura: 01/06/2022.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municípal de Cruz - Sec].etaria de Esporte e Juventude - Tomada de Preços N° Ol#022SEJUV -Apresentação de
Docume[]tação. A Comissão de Licitação da Preftitura Municipal de Cmz comunica a empresa Arandela Empreendimentos LTDA ME, conforme o Art 48
§ 3° da Lej N° 8.666/93, que abre o prazo de O8(oito) dias úteis a contar da publicação para apresentação q`ialificação técniccH)pemcional, como exigido no
item 111, a do Edital. Cruz - Ceará, 03 de junho de 2022. Assunção Nayara Silva de Melo - Presidente da Comissão de Licitação.
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