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Estado do Cearé .. Prefellu~ Municipal do Cruz .. Socrebria de Saúde ~ Aviso de Prcg:io 
Presencial N' 0312021-SESA. A Prefeltum Muni<Sp.11 do Ctuz com'-'lica açs Interessados que 
estaro recebendGatp às 14h00mln dodln 03 domolo do 2021, na sala de reuniOcs d<l Comissão de 
Lieilaç.!o, sito b Prnça dos Três Pod<!lc>: sln"-- DnlrroAningns- Cruz--CE, a proposta de preços e 
dOC\Irnenta~o de hebUitaç.!o para o l'r<.•l)bo Prcscncl~l n• 0312021-SESA-Aqulsição deoxlgõnlo 
medicinal. O odital poder~""' obtido ju11t11 11 Comissf>o, no cnderoço supraeitado nos éllls Crtcis, 
das 07h30mln às 11h30min<t noc s~cs: www.c:ruz.ce.gov.br e www.lce.ce.gov.b<. cruz-c E, 16 do 
abril do 2021. Josó EdnaldGAivos de Sousa - Pregoolro. 

Estado do Ceará - P,-.,feltura Municipal de Maracanaú - Aviso de Suspens.'lo -Pregão 
Elotrõnico N'20.Q01/2021. Objolo: Rogistro de PrcçÔS tendG por objeto a oqul•içllo du cok>tes 
de proteção balística para uso exclusivo dos servidores da Guarda Municipal (GMMc). de 
lnlt>rosse da Scactaria de Defesa Social do Munlclpio de Marocanaú/CE. tudo confom1e 
especffie&Çiles contidas no Termo de Referência constante dos Anexos do Ecllilll. A Prcgoolrn 
comunica aos inleressados que a licitação referente ao Pregoo Elelr<lnieo n' 20.00112021 está 
&ospenso para adequações no Termo de Referência do Edital. O Edital ser~ republicado cem 
uma nova d..1ta para reabertura do certame. Quaisquer informações serão prestadas peJa 
Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às 14:00 horas), e poderao ser solicitadas 
alravês do telefone (85)3521-5169. À Pregoeira.. 

PREFEITURA DE MARACANAÚ - CE - SEINFRA 
Torna pUblico quo requereu a Secmlana de Melo Ambiente e Controle Urbano- SEMAM a 
Renovação da Ucença de Operação para a Usina de Asfalío, localizada no Avenida Senador 
Vlrglllo Távora, S/N, Olslrlto Industrial, Munlclplo de Maracanaú. Estado dq Ceará. A 
presente publiCllçào é parte Integrante do procedimento da licencfllment.o ambiental junto à 
SEMAM. e seusef•ltossóser!lovalidadoscom a devidaemissao da Ucença. 

·,, 
1. Estado do Ce•ró • Prefeltur11 Munlàpal de MorTinhos. O Presidente da Comlsll<lo de LlcitaÇ!o 
• . do Municlpio de Moninhos oomiJOica aos InteresSados que no próximo dia OS de maio de 2021, ~s 
I" 09h00min, estará abrindo licitação na ll)Odalidade Tomada de Preços N'. 1604.0112021. cujo 
' ' objeto o a contnltnçilo do empresa espodallzada para preslnçóo do serviço do aascssnria juridlca 

nos processos judiciais e administrativos envc!vendo servidor<!s p(Jbloos do Município de 
Moninhos/CE, no âmbito da Jvsllçil Estadual, Trabalhista e Federal e tOdas aslnst~ncies. junto~ 
Secre:arta doAdminlstrsçãoe Fl0anças doll,lunlclplode Maninhos ·CE. Oed~al completooslará à 
disposlçOo após esta publlcaÇ,Oo no horárb de 07h30mln às 11 h30mln no endereço d3 Comlsoão 
de Ucitaçl!o, ARua.Josblbiapina Rocha, SIN, Ccntno/Morrlnhos 7 CE.16 do Abril de 2021 . .lo<lJO 
Luiz do Raçha-Presldenteda Comi$sio do Licitação. 
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Estado do Cearó • P.-ftitura Municipal de Novo OMnte. A com;~ lçma público que no 
próximo dia 03 de maio de 2021 és 09:00 horas. estaráabrin<lo Pregllo Presencial N' 00.01212021, 
~?objeto e o Rcgistno do Preços para futuras o eventuais prestações de serviços de mnnutonçllo 
preventiva e cnrretiva, borracharia. tapeçaria, lavagem i solda nos veículos, caminhlles e 
máquinas das dl\-ers.:>s Secretarias do Munlclplo de Novo Oriento- CE. ·o edltnl encontrn .. e o 
disposição nesta Prefeitura ou nos slles: wv.w.tce.ce.gov.br ou www.novooríente.ce.gov.br. Novo 
Orlei>WCE, 19.04.2021. Paulo Sérgio A. Bonfim ·Presidente da CPL 

Estado do Cearó- Pmfoltura Municipal de Maurili-Avlso de Licitação · Tomada de Preços 
N'' 2021.04.16.0ffTP. Óbje)o: "9"frataçl!o de empresa para preslaçl!o de serviços de roço 
manual das estrada~ vicinals de diversas localidades do Município de MauritiiCE. Data, horário 
e local para .rccoblmento dos envelopes de habUHaçl!o o proposta de preços: 05/05/2021. às 
14:00h, sala da Comissão de Llcltlçllo. Av. Senhor Martins, s/rf', Bela VISta, MauritVCE. Os 
Interessados poderão obter cópia do ed'dal nos siles hltp:/,.ww.tcm.ce.gov.brlllcitocoesl, 
www.mauritl.co.gov.br ou na sala do reuniÕes da Coml•sào do Licitação, no ender~ço 
mencio11ado, nos diás úteis, ·dà.s 08:00 às 12:00 horas. MauriWCE, 16 de abril de 2021. 
Gislayne Bezerra Sampaio· Presidente da C'omisrio. 

Es.tado do Coará· Prefeitura Munlcii"'í de ~riti -Aviso Cla ücitação- P~o Elolrõnico 
N.• 2021.04.16.02/PE. Ob;ero: Registi-o de Pr'eÇo para fuluras e eventuais contratações de 
serviços de material gri!Oco. Entrega des Propostas: a p~i11r do•ta data e abertura dao 
propostas: 03/0512021 ils 14h00min (hor:irio de Srasllla) no sitio www.bllcompras.com. 
lnformaçlles gerais: O edital poderá ser obtido através do sitio referido acima ou junto ao 
Pregoeiro na CornlsS<lo de Licitação; silo à Av. Senhor Martins, SiN' - BaiiTO Bela Vísla. 
MaurUIICE, 16deabrll da2021.João lgo Pereira Dias-Pregoeiro. 

Esbdo do Ceoni · Prefeitura Municipal de Maurlti -Aviso de Ucitaçllo - Pregão Eletrônico 
N.• 2021 .o<C. 16.01/PE. Objeto: oqulslçl!odo equipamentos o materiais permanontosdesllnados 
aci Hospital Municipal e Maternidade São José. Enlrega das Propostas: a partir desla data e 
abe~ura das proposlas: 03105/2021 às 09h00mln (horário de Brasllla) no sitio 
\\ww.bllcompras.com. lnformaçiles gereis: O edi11ll poderú ser ob!ldo através do sitio referido 
acima ou junto ao Pregoeiro na Comissllo de LicitaçAo. sito a Av. S.nho'r Martins, S/N' • Bairro 
Bela Vista. Mouriti/CE, 16 de abra de 202f. Jo'io 1go Pen>ira Oias-Prtlgooiro. 

Eslildo do Cearó ·Prefeitura Munlclpal de Ma~nópole -Aviso de Atado Roglstrodo Proços ·I 

Estado do Cear:i • Profe~ura· Municipal de Lavras da Mangabeira -Aviso de Llcltaç~o. O 
Munieipio ce Lavras da MengabelraiCE tomo públloo que roallzani, a1raves da Bolsa da 
Licitações dG Brasil (BLL). cortamelicitat6rio na modalidade Preg~o n' 2021.04.16.1. do llpo 
Elelrllnico, oujo objeto ó a conlrataçAo de sef'(iços a r.erom prestados no romerJmento do bolo 
confe~a<!o . coffeo brcak, rcfolç5o tipo prato relto ou quentinha e lanches, daslinados ao 
atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Lavras da 
Mo11!Jabelro/CE. Abertura: 03 de maio de 2021. a parlir das OOhOOm. Inicio de acolhimento das 
proposlns: 20 do abril de 2021, ás 09h00m. Maiores informoçOos e acesso ao edital nos sUJos 
oi.Xr<inicos: ficitacoes.toe.ce.gov.br elou.DIIcompras.com. Lavros da Mangabelra/CE, 16 de 
abril do 2021.111<1riaJociana B<lnto do Oliveira • P"'goeira Oficial. 

Estado do Ceará • Ptolcitura MW>Iclpal de Maracanaú - Aviso de Chamada Pública N' 
08.003/2021.CHP. A Comlssiio Permanente de Licilaç<lo da Prefea..-a de Maracanaú -C E, toma 
púbf.-co J)<lra conhecimento dos interessados. QtJe no dia 28 de abrtl de 2021, ~· 09:00h (nove 
horas), na sua sala de sessões, localizada il Avenida li N'150, Conjunto Jetelssati I. Maracanaú· 
Ceará, osla'à realiztlndo a Chamada PUbica N' 08.003/2021-CMP, cujo o obje!o é o Chanamonto 
Público. para o credenclamonto de cxganizaç6es da sociedam cMI privados mantenedoras de 
entidades. privadas com e s..-n r11s lucrativos, regularmente constituldas, intoressadas enr firmar 
com a adminlstraçl!o municipal termo de <:Ontiató para Q atendimento às crianças de ·o (zero) a 3 
(lrôs) anos da Educaçl!o lnlantil, prime~a etapá da educaçl!o básica. conforme Lei n• 8.666193. 
tudo conlorrne especificações contidas no anaxo·ao edital, podendo ,;ar o mesmo aéeulrl<lo j.Jnto à 
Comlss.'lo Permanente ae Ucitaçiio, no horário de ()8:00 ás 14:00 hpras. Maiores lnfonnaçOOs na 
sede da Corrissao ou pe:O telefo<le (85) 3521.5168. Anderson.Gazetla de Sousa - Presidente 
da Comiss.'lo Permanente do Licitação. Maracanaú -Ceará, em 15 dubrll de 2021. 

Estado do Cean\ . Prefeitura Munlclp3l de bltinll" - Chamada Pübrtca N'02..21.03.10.001-
PC. A Prefeitura Municipal de llai~nga, através do Sr. Hiderval da Siiva Sousa - Servidor 
Publico, torna publico os nomes dos profissionais 'inscritos e formados em comunicaçao, 
pubRcidade ou em marlcetlng ou ®• atuem em uma déssos áreas que, participãrão da sessllo 
pública, na sola da ComiSsão Permanente de Ucitaçiio da Prefe~ura MunlclJ)<II de haitinga!CE, 
situada à Av. Cel. Virgílio Távora. 1710, Cenlro, ltaltlnga/CE, para sorteio dos membros da 
subcomlssoo técnica' da Tomada de Pri!ÇO<I n' 02.001-2tTP. de acordo com a disposição 
conlida no artigo 10·, § 2' da Lei n" 12.23212010 e Item 16.3 do Ecfdal, a seguir. Sr(as). Vítor 
Assunção SUva CPF n' 076.349.023-73, vulio Coser Lopes de Castre CPF n• 036.242.!17J..17, 
Andre de Oliveira Holanda CPF n' 464.219.523-15, Alvaro Duarte Lins Albuquerque Junior CPF 
n• 074.003.544 .. -42, Neirislane Silva Lima CPF n• 026.540.923-30, Paulo Davi Femandes 
Bezerra CPi' n• 600.142.833-60, Rodolro Richard Gonçalves dos Sentos C!' F n'63-4.615.523-
72, Daniel Carvalho de Lima C!' F n' 015.935.483-89, Ana Víctoria do Nascimento Si lva C!'F n• 
616.482.513-07., todos Sétn vincUlo. Data da sessão·públieá de sorteio: 3010412021. às 09:00 
horns. ltaiiln!laicE, 06 de Abril de 2021. Hldervat da Silva Sousa -Servidor. 

Estado do Ceará ' Prefeitura Municipal de Camaubat-Aviso de Ucilação. A Prefeitura 
Municipal de Carnaubal, por melo da Equipe de Pregi!o, 1oma piJblico para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregao Presencial N°. 01 .01~2021-PP, 
cujo objeto é a contratação de empresa para presteçilo de serviços de digitalização e 
tratamento de.dados de documentos püblicos em ronmato OCR e anmazenamenfo em inldia 
digital a serem prestado$ junto as diversas Secretarias do Município de Camaub8~E. A 
realização está prevista para o dia 0:4 de·maio de 2021. âs 08h30m. o referido edital está a 
disposiçl!o dos Interessados, na Prefe_itura Municipal dé CarnaubaVCE-Setor de Licilaçlles, 
situada na Rua Presidente Médiei. 167, Cenrro, nos dias irtels das 07h30mln ~· 13h30min, ou 
arravés do s~e TCE: hltp:llwww.tce.ce.gov.brnictlacoes. Camoubal-CE, 16 de abril de 2021. 
Adriana Passos de Uma-Rmgoeira. 

Estado do Ce•rã ... Munlciplo de Cauc:.Ja - Aviso de Licitação - Concorreneia N• 
2021.04.14.03..SEINFRA- Tipo: Técnica a Preço. Sessâo do rcccbimonlo dos envolopos com 
documenlos de habilitaç.lo e propostas: 08 de junho d8 2021. às 09h00min, no Departamento de 
Gostllo de LlcltaçOo, localizndo no Av. Cononel Correio, n~ 1073-Parquo Soledade • CoocalaiCE. 
Objeto: conlratação de empresa especializada na área de arqultstura e urt>anismo ou ef190nharla 
visoodo ~ elobor:JÇilo do projclos de arquiloturo, urbanismo, paisngismc. cngonhaMa. orçamonco, 
oompatibo11zaçilo de projetos das obras e seus serviços associados no amb!lo da Admlnlstraçllo 
Municipal de CaucalaiCE. por melo da Sccrctari.1 de lnlracslrulurn. Cópia do edital: endereço 
acima, nos dias úteis das 08h00min ;ls t2h00mln, o das 14h00mln às 161100mln. ou pelo sita 
hltps1nir.ilacoes.tce.ce.gov.brl. Mais informações: cpl@pgm.cauoaia.cl).gov.br. CaUQia/CE, 16 
de abril de 2021. Pedro Alml da Cosia Freire-Ordenildor de Despesas d• SEINFRA. 

Eslodo do Ce;uá - PrefeitUra Municipal de Hidroliindia -Aviso de Abertura de Ucitaç;io. 
Unidade Administrativa: Secretaria de Saúde - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apolo -
Processo Originá[lo: Pregilo Eleii'Onico N' PMH-090421-PE01. Objeto: conlrataçljo de 
empresa especializada (laboratório de anâlises clinicas) para realização de exames 
laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Hidrolândia/CE. Local deAces•o ao Edilol: Sede da PrefelltJra lh.Jniclpai-Avenk!a Luiz Camelo 
Sobrinho, n'. 640. Cen1ro. CEP: 62.270·000. Hldrolandia-CE; www.bbmneUicitacoes.com.br. 
htlps: llwww. h idroland ia.ce.gov. brlllci tacao. php; htiP&:IIIIeltacoes. t e& .ce .gov. br. 
Funcionamento do QrgOo: Segunda a Sexta de 07n30m os 13h00m. Local do Realização da 
licitação: www.bbmnetlicitacoes.oom.br. Da1a do Aberlura: 0310512021. Hor.lrio: 09h00m. 
Progooiro: Raimundo ~odriguos d.o Oliveira. 

WWW.OPOVO.COM.BR 
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FORTALEZA· CEARÁ -1? DE ABRIL DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 
T.oma público que requereu â Superintendência Estadual do r-t.eloAmblente-SEMACE a lioenÇA 
Ambienlal .por Adesão e Compromisso J)<lra constru~o de uma qu.-.dra poliesportiva. localizada 
no Moolclplo de Jati·CE. no Assentomenlo Baixa Grande. Zona Rural. Jati-CE. Foi delarmlnado o 
cumprimento das exi!J(inclas contidas nas Normas e lnstruçOOs de Licenciamento da SEMACE. 

Estado do Cear.i ·Prefeitura Municipal do ltopajó ·Aviso de Ueltloçõo. A Prefeitura Mllnlcipal do 
ltapajtl, otrovós do sou Prcgooiro, toma público. que faro reai:a>rlicitaçjo, na modalidade Progllo 
Prcsendal rf. 08.04.202t.D1PP, cujo objeto O a contratsçilo dç empresa para SCIViço do controle 
de artr6podcs e roedores slnar.uópicos vetores de doenças P•"l suprir •• necessidades das 
diversas Secretarias do Municlpio de lia pajé. conforme cormo de rcfor~ncia, lipo Menor Preço, com 
data de abertura marco~& para o dia 30 de abril de 2021, i'ls 09:00 horas na sala da Coini~são ~c 
Ucltaçllo, slluada.na Av. Antonio Pe"'ire do Melo. 353, Aho dos Bernardos. ltlpaWCE j CEP: 
62600.000. Os intorassados pode<~O obter lnfonmaçiles detalhada$ no setor da Comi~o do 
Llcitaçl!o, om dias do oxpodionto normal, ou, arravbs do lolofono (Oxx88) 3346 • 226t . ltaP'O)ó, 15 
de abril de 2021. David Matlas Telxelra-Pregoolro(a), 

Estado do Coar;\ - Prefeitura Municipal da ltaltlnga -Adendo ao Edital de Ucífaç5o -
Coocomincia Pública N•. 07 .21.03,;29,001 CP. O PrHidente da Comiss~o de Licilaçàq-CPL 
da Prefeitura Municipal de lia~lnga - CE, torna p(Jblico para conhecimento dos Interessados 
que: 4.5. Relativa b quallficaç5o lécnica e operacional: Onde se LO: 4.5.1. "Apre~ntar certidao 
(oes) ou ateslado(s) fomecido(s) por pessoa(s) jurldic3(s) de direito. publico ou privado, 
devidamente regislrado(s) 03 entidade profissional ·competente, em que figurem o nome da' 
empresa conc~nte na condição de •conlratade", demonstrando que a empresa executou 
dlretamenle•. Leia-se: 4.5.1 . "Apresentar certidflo (oes) ou alestado(s) fomecldo(s) por 
pessoa(s) jurfdica(s) de direito público ou privado, em que ligu"'m o nome da empresa 
concorrente na condiçãO de -contratada", demonstrando que B empresa executou 
dlrc1ameflto'. ltaitlnga, Ceará, em 16 de abril do 2021. ÀComisS<lo. 

Estada do C...ni - Prefeitura Municipal. de Pacajus. A Prereitura Municipal de Pacajus. 
atravós da Comissão Pcnnancnte de Licitação. localizada na Rua Guarany, n• 600; Altos, 
Centro, em Pacajus.CE, comunica aos inlerassados que no dia 06 de melo de 2021 ós 09:00 
horas. ab~rá llcilüção na mOdolidildo Tomada do Preço N' 2021 .03.13.001 TP, cujo objeto <i o 
conlrataç5o de empresa para prestar serviços especializados de auditoria, assessoria o 
consulto~..- administrativa. na área de licltaçlles e· contratos públiCO$, de Interesse das 
Secretarias Municipais ds Pacajus/CE, conforrpe projeto bàsicaltenmo de referência em anexo 
ao edital. O ed~al poderá ser relirildo na Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima, no horério de 08:00 às 1~:00 horas, ou pelq Portal de Ucitaç6es dos Municlpios no site 
do Tribunal de Contas da Estado do Ceará-TCE {hltps:llllcilllcocs.tce.ce.gov .brl). Pacajus.CE, 
05 de abril de2021. Sara Wiinla da Menozes Padrosa Leite- Prosidente da CPL 

Estado do Curá -C~m= Municipal de lpualras -Aviso de Licitação-Tomada de Preços 
N" 00112021-cML O Pnesodente de CornisHo dit Ucllaç6o da ctmlra Municipal da lpueiras 
toma público que se encontm o d8pOiiçllo dos lrite.....- o aditai na modalidade Tomade Jo 
Preço& n' 00112021-CMI, saaão pública man:a.da pa~ o dia 05.05.2021 .68 10h00min, cujo 
objoto ó a preslaçl)o de aorviço. do He.t>ça de uso _do sistemas inlorrnell:r:ados do 
conlabllldade. l i<:ltaçuo. patrlm&io, almoxari,.do, folha de pag,amento e Portal da 
Transparência, jl.lnto a Clmam Mllliclpal de lpoolras-CE. O ad11al poderó ..,.. adquirido nos 
siles: hltps:/llicitacces.tau:e.gov .br • hllp&:l/www. c:amaraipueiru.ce.gov.br • ainda 03 sal;> 
da Comildo da Ucilaç6o. locallz.adll O Rua Cel. M11110el Mourto. sin' Centro. lpueira&-CE. noc 
dias úteis, eles 08h00min àa 12t00mln. lpuelras.CE, 19 de abri de 2021. F111nclsco Nilson 
de Oliveira Martins - PresicMnle de CPL · 

Estado do Ceará • Prefoltur;> Munlcipal do Pacajw; - Extratos de Contratos • Preg5o 
Elctrõrico N' 2020.08.:zy.a1.PERP. Contralante: Secretaria Municipal de Educação. C9ntrato 
N' 021.08.27.01-01 . Contratada: ISIJC Monteiro dos Santos- ME. Valor Total: RS 228.495,66 
(duzentos e vinte e oito mil. quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis cenlavos): 
Controtq N' 2021.08.27.01-02. Controlada: J F Silva Comércio & Serviços- ME. Valor Total: R$ 
94.072,50 (noventa e quatro mil, setenta e dais rcals e clnquenla centavos): Contrato N' 
2021.08.27 .OI -03. Contratada: G Me!!o Comércio e Representaçlles LTDA EPP Valor Total: R$ 
557.348,00 (quinhentos o cinquenla o sete mil, trezentos e quarenta e oi:O mil reals)!l, Co o 
N' 2021.08.27.01-04 Contratada: A~vio Cavalcante de Lima- ME Va!orTotal: RS fi :iirl ~ 
(cento e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro re~is e clnquenta cen~~os c&. to 
2021.08.27.01-05 Contratada: JE Comércio da ProdutosAIImentlcios EIREc a ~~~-
1.670.053,_13 (hum miiMo, seiscentos e setenta mil, cinquenla e três reais e{ti, Rta~ '- 0) 
Objeto: aquislçllo de gêneros alimenllciO$ para o Prcgrama de Alim•nta~.l ~c do ~ 'ij 
as Escolas e Centnos de Educação Infantil da Rede Municipal de cnsln"' d o a ~ ~ 
Secretaria de Educt~Ç(io do Município de Pacajus/CE. Prazo d~ VlgC>ncia: 1~ o) mas s.~ 
Recursos: Receilll de Imposto e Trans/Transrer~ncla de Recurso do !li Dota o I> 
Orçamentilrkl: 12.01 .12.:361.0014.2040-1 11100000011122000000/3.3.90.30.00. .,.; ""~ 
Cosmo de Oliveira . socrctlrlo de Educaç:Jo. · -

!Estado de Cear-~. Prefeitura Municipal do lndependiincla ·Secretaria de S-.ide · Aviso de 


