
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO XIV N°036 I FORTALEZA, 15 DE FEVEREIRO DE 

Estado do Ceará - Ciman Munidpal de lpueins- Aviso de Lidtaçio- Tomada de Preçot N- 00112822-CMI- Tipo Tka lca e Preço. O l~suk:nbl~' 
da Comissio de Licitaçio da Càmara Murucipal de lpueuas toma público que se CJXX>nlra a dtsposlçào dos mt.-ssados o Edatal na modalidade Tomada 
de Pn:ços n° 001/2022-CMI. do tipo Té<:OlCII e Pn:ço, scss!o pública marcada para o d18 18.03.2022 às I Oh, CUJO objeto é a prestação de serviços de 
assessoria c coosultoria na área de C(JlllralaçÕCS públicas. conlrOie interno e n:cur.10s hU11181l0li, junto a Câmara Municipal de lpueiras-Ce. O f:dital poderá ser 
adquirido nos sices: bttpsJ/liciiBCOeS.tcc.ce.gov.br e http!:/lwww. camaraipuciras.ce.gov.br c ainda na sala da Comisslo de Licilllçio, localizada à Rua Ccl. 
Manoel Mourao. s1n• Ceotro, lpueiras-Cc, nos dias úteis, das 08h às 12h. lpuelns-CE, 15 de fevereiro de 2021. Fnadsco NU.soa de Ollveln Martln• 
- Presidente da CPL. 

••• ••• ••• 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aurora - Extrato do (nstrumento Contratual. A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do 
Murucfpio de Aurora-CE, toma público o extrato do lnstrumcoto Contratual de o• 2022.02.11.02, resultante do Pregão Eletrônico N• 2021.09.08.01 -
SRP, vinculado n Ata de Registro de Preços N°. 2021.09.08.0 112021-SRP. Unidade Administrativa: Secretaria Mumcipal. de Trabalho c Desenvolvnnenlo 
Social. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de gêneros alimenticios para composiçJ!o de cestas básicas destinadas a distribuiçJ!o gratuita as 
famllias em estado de vulnerabilidade social cadastradas no Municlpio de Aurora/CE. junto a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolviracnto Social, 
conforme anexo l Dotaçllo OrçamentArio· 09.0 I. 08 244 0010 2.045 - MaoutcnçJ!o dos Beneficios Eventuais -Fonte de Rec. ( 1661000000)- Outros Rec. 
A A'lSistência Soeiai-FEAS. Elemento· 3.3.90.32.00- Material, bem ou serv P/ disL Gmtuita- (1661000000)- Outros Rcc. À Assistêncw Socaal-FEAS. 
Contmtado: YBP Comercial L TDA -ME - CNPJ N" 26.970.227/0001-53. Valor Global: RS 55.418,60 (cmqucnta e cinco miL. quatrocentos c dezoito rcrus 
c sessenta C(:tltavos). Vigência do Contrato. da data da assinatla'a do contrato, até 31 de dezembro de 2022. A~sina pelo Contratado: Yulle Baústa Pinheiro
CPF o0• 071.225.8.13-76. Assina pela Contratante: Ana Luc.ia Gooçalves de Almeida Benlcio. Aurora-CE, 11 de fevereiro de 2tl22. 

••••••••• 
Estado do Ceará- Município de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N" 05.2022-SRP. O Pregoeiro do Municíp1o 
de São Gonçalo do Amarante/CE toma público para conhecimentO dos interessados a abertura do Pregllo Eletrônico N". 005.2022- SRP, cujo objeto é a 
selcçllo de melhor proposl8 para Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de balões Blimp infláveis, Wind banner, totem infiAvel, balões 
ioflãvcis para atender as necessidades da Sec.:retaria Regional do Pccém do Município de Silo Gonçalo do Amanmtc/CE. (Exclusivos porn MEIEPP). Inicio 
do acolhimento das propostas de preços: 16/0212022 às 17b30min. Data de nbertl,lrB das propostas de preços: 04/0312022 às 09h30min. Para efeito d~"lB 
hcitaçllo deverá ser levado em constderação o horáno oficial de Brasllia. O edital c seus anexos encontram-se dtsponivets nos seguintes sltios eletrônicos: 
www.bbmncLcom.br, www.tce.ce.gov.br, www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br. Sio Gonçalo do Amannte/CE, I..J de Fevereiro de 2022. Ncemias da 

"'"'1 Mola Sal~ - Pregoeiro. 

• ••••• ••• 
Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante - A\•iso de Licitaçiio- Pregiio Eletl'Ônico N• 004.2022- SRP. O Prego...'iro do MunicípiO 
de São Gonçalo do Amllrante/CE toma público para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão êletronico N" 004.2022- SRP, cujo obJeto é a 
seleçllo de melhor proposta para Rc.:gistro de Preços visando fu turas e eventuais aquisiçOes de mesas e cadeiras de plástico para &tender as necessidades da 
Secretaria Regional do Pecém do Municfpio de São Gonçalo do Amarant~E. (B.xclusivos parn MEIEPP). Inicio do ocolhimento das propostas de preços: 
16.U212022 às 17h30min. Data de abertura das propostas de preços: 03/0312022 às 09h30min. Parn efeito desta liei~ deverá ser levado em consideraçJ!o o 
horário oficial de Bra:.ilia. O edital c: SC\lli anexos eocontmm-se disponíveis nos segumtes sítios eletrooieos: www.bbmneLcom.br; www.tce.ce.gov.br, www. 
saogoncalodoamaraolc.ce.gov.br. São Gonçalo do Amaraote/CE, 14 de Fevereiro de 2022. Ncemias da Mo ta Sales - Pregoeiro . 

••• ••• ••• 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipa l de Potlrebama - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços N• TP-00312022 - SEINFRA. Objeto; 
contrataçllo de empresa para executar obras e serviços engenharia para executar pavimentação em diversas Ruas, neste Municip1o, de responsabilidade da 
Secretaria de lnfraestruturo, coofonne planilhas de orçamento, cronograma llsico fanancei!O, memorial de cálculo, composiçllo de B.DJ, composiçllo de 
preços unilários, composição de encargos sociais, memorial descritivo, projetos (peças gníficas) e Aootaçllo de Rc:;·ponsabilidade Téeoica- ART. em anexo. 
Tipo de Licitação: menor preço global. Regime de Execução. Indireta. A Comissão de Licitaçllo comunica aos interessados que no d.ia 03 de março de 2022 
às 11 :00 homs, na sala da Comissllo de Licitaçllo, estará recebendo os envelopes de habililllçllo c proposta de preços, pora a licitaçllo do objeto acima citado. 
Á Comlssio. 

••••••••• 
Estado do Ceará- Cimara Municipal de Reriutaba - Aviso de Licitação- Edital de Tomada de Preços N• OZ-22- CMR -TP. O Presidente da Comissllo 
de Licitação da Câmara Municipal de Reriuaabo toma público que no dio 02 de m~ de 2022, âs 14:30 horas oo solo da Comisaito de Lieitaçllo, localizada 
na Avenida Santo An.tõmo, s/n -Cenlro-Rcriutaba -CE, receben\ propostas para, receberá as propostas e habilitaçllo para: objeto: Contratação de empresa 
para Prestação de serviços jWito a Mesa Din.'tom na elaboração e adequaçllo de penx:eres, projetos de leis, decretos, resoluções, JX>rtarias e demais maténas 
ao regimento interno, de interesse da Câmara municipal de Reriutaba, confonne termo de referência. Modalidade: Tomada de Preços. O Edital poderá ser 
examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado, a partir da publicaçllo deste aviso, no horário das 08:00 às 13:00 boms. Reriutaba, 14 de 
fevereiro de 2022. Lucllane Marques de Souu- Presidente da Comlssilo de Licltaçiio . 

••• ••• ••• 
Estado do Celará- Prefeitura Municip11l de Granjeiro- Aviso de Licitaçio- Pregio Eletrônico N• 2022.02.14.1. O Pregoeiro do Muoicipio de Graojearo/ 
CE, no uso de suas atn"buições legais, toma pUblico, para cooboeimento dos interessados, que estará realizando Certame Licitatório, na modalidade Pregllo 
Eletrôoico, cujo objeto é o aquisição de 03 (três) veiculos ~sendo 02 (dois) veículos tipo passeio, conforme Termo de Ajuste n° 010/2021 - SESAICE 
e OI (um)velculo tipo Minubus, conforme Emenda Parlamentar o" 20830016, para atcodcr as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Granjeiro/ 
CE, conforme especificações apresentadas j wllo ao Edital Convoca tório e seus anexos. Inicio do acolhimento das propostas. 17 de fev.-iro de 2022 às li :00 
(on7..e) horas Abenura das Propostas: 02 de março de 2022, às 09:00 (nove) horas Inicio da sessão de disputa de preços: 02 de março de 2022 às 09:30 horas. 
Através do site bU.org.br.com. Os interessados poderão obter o tCll."to integral do Edital através dos endereços eletrônicos: bU.org.br e www.tce.ce.gov,br. 
Wormaçôes pelo telefone (88)35 I 9-1350. Granjelro/CE, 14 de fevereiro de 2022. Lub Edson OUvelra Sousa - Pregoeiro Oftclal. 

••• •••••• 
Estado do Curá -Prefeitura Municipal de T1uá - Secretaria de lofnestrutun, Consen•açiio e Serviços Públicos - Aviso de Retlficaçiio. A Comissão 
Permanente de LicitaçJ!o da Prefeituru Municipal de Tauá comunica aos interessados que, com referência ao Julgamento de HobilitaçJ!o da Concorrência 
Pública N• 22.09.00112021-SEINFRA, cujo objeto 6 Contrataçllo de empresa(s) para cons1tUÇito de diversos aparelhos Socioassisumciais (CRAS, CREAS, 
Centro de Acolhimento, Centro Dia), junto à Secretaria de Infraestrutura, CooseMlçJ!o e Serviços Públicos do Mwliclpio de Tauá-Ce, Retifica-se a publicaçJ!o 
feita em 10 de fevereiro de 2022, nos seguintes termos: Onde lê-se: "'Tomada de Preços N> 22.09.001/2021-SEINFRA", Leia-se: "Concorrência Pública N" 
22.09.001/202 1-SEINFRA". Os interessados devetao considerar as informações da rcúficaçllo, mantendo-se as demais constantes 08 referida publicaçâo. 
Tauá-Ce, 14 de fevereiro de 2022. ComiJsio de Licitação. 

• •• •••••• 
Es tado do Ceará- Prefeitura MunicipaJ de Tau:í- Secretaria de lnfnestrotun, Conservação e Serviços Públicos- Aviso deRetlficução. A ComJSSiio 
Pt:rmllOeote de Licitaçllo da Prefeitura Municipal de Tauá comunica aos interessados que, com referência ao Julgamento de llabilitaçJ!o da Concorrência 
Pública N° 22.10.00 112021-SEJNFRA, cujo objeto é o Contrataçilo de empresa(s) para oontrataçilo de empresa(s) para construção de diversas praças no 
muoicfpao de Tauá-Ce,junto à Secretaria de lnfraestrutura, Conservação e Serviços Públicos, Retifica-se a publicação feita em lO de fevereiro de 2022, 
nos seguintes termos: Onde lê-se: "Tomada de Preços N" 22.1 0.00112021-SEINFRA", Lda-se: "Concorrência Póblica N° 22. 1 0.001/2021-SEINFRA". Os 
interessados deverl!o considerar as informações da retifacação, oumtendo-se as demais constaotes na referida publicaçJ!o Tauá-Ce, 14 de fevereiro de 2022. 
Comusilo de Licitação. 

• •••••••• 
Estado do Ceani- Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Llcitaçiio. O Pregoei!O toma público porn conhecimentO dos interessados que no próximo 
dia 28 de fevererro de 2022, às IOhOOmm, (horário de BrasUia), no endereço: www.bll.org.br, estam realizando o Pre@llo Eletrônico n• 005/2022.02, cujo 
objeto é a Aquisição de combusUvel porn atender as necessidades das diversas Secretanas do Município de Tururu~. O edital podem ser adquirido no 
endereço eletrooico https://rouoicipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações. (horário comercial). Tururu, 14 de fevereiro de 2022. Vlnlclw do Vale 
C acau - Pregoeiro. 
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