PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal - Estado do Ceara
Gestão 2021/2024

AVISO
ESTADO DO CEARA - O Município de São Luis do Curu, por meio do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra a disposição dos
interessados, licitação na modalidade Tomada de Pregos n° 2105.01/2021, do tipo
Técnica e Preço, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI A JUNTO AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO UIS DO CURU-CE, com data de
abertura para o dia 28 de Junho de 2021, às 09. Oh na Sala da Comissão de Licitação,
situado a Rua Rochael Moreira, s/n - Centro - ão Luis do Curu - CE, 24 de Maio de
2021. Otacilio Pinho Júnior - Presidente da P
OTACILIO PIN 0 JUNIOR
PRESIDENT DA CPL

Rua Rocha el Moreira, s/n.° - Centro, São Lies do Cure-CE - CEP: 62665-000
CIVPJ n° 07.623.051/000J-19— Fone/Fax: (85) 3355-1015
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Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Canindé - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N" 004/2021-TP. A Prefeitura Municipal de Canindé.
Ceara torna publico que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços N° 004/2021-TP, que sera realizada no dia 16/06/
10h0Omin, cujo objeto é a contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica visando suprir as necessidades do Serviço Autônomo de
s' "MO-Largo
- SAAE de Canindé/CE. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se A Prefeitura Municipal de Canindé,fi4Agtketlik
Francisco Xavier de Medeiros, s/n°, Bairro Imaculada Conceição, Canindé/CE, no horário de 08h0Omin as 12h00rnin. Canindé -CE, 24 deffSlaio de 2021.
Z.
- ''''
Lia Vieira Martins - Presidente da CPL.
*** *4* *4*

10 F7s.

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Quixeré - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 2505.01/2021. A Comissão Perm n9ste de Licitaç
da Prefeitura Municipal de Quixere-Ce, localizada na rua Padre Zacarias, 332 - Centro, toma público que se encontra A disposição dos interessados o Edital
de Pregão Presencial N' 2505.01/2021, cujo objeto é a aquisição de material de construção destinados a manutenção de diversas SecretariaN40•Misnicipio de
Quixere-CE, que se realizará no dia 08/06/2021, As 09:00hs AM. 0 referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data idh a
'mar dé
no hordrio
horário de expediente an público ou no Portal de Licitações do TCE: www.tee.ce.gov.br/licitacoes. Quixeré-Ce, 25 de maio de 2021. José
Lima - Pregoeiro do Município.
*** *** *5*
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu - Aviso. O Município de São Luis do Curti, por meio do Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, torna publico que se encontra a disposição dos interessados, Licitação na modalidade Tomada de hews n" 2105.01/2021, do tipo Técnica e
Preço, cujo objeto e a prestação de serviço especializado em assessoria e consultoria jurídica junto as unidades administrativas do Município de SAD Luis do
Curu-CE, com data de abertura para o dia 28 de Junho de 2021, as 09:00h na Sala da Comissão de Licitação, situado a Rua Rochael Moreira, s/n - Centro.
Sao Luis do Curu -CE, 24 de Maio de 2021. Otacaio Pinho Júnior - Presidente da CPL.
*** *** *5*
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 1805.01/2021. A Pregoeira torna público
que no próximo dia 08 de Junho de 2021, as 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para registro de preços
visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais permanentes destinados as diversas Secretarias do Município de Sao Luis do Curu CE. Recebimento das propostas: 26.05.2021 As 17:30h a 08.06.2021 As 08:00h. Data da sessão: 08.06.2021, As 09:00h. O Edital poderá ser adquirido pelos
portais: http://www.tce.ce.gov.br: www.bbmnet,com.br. Sio Luis do Curti - CE, 24 de Maio de 2021. Susane Silva Castro - A Pregoeira.
*5* *** ***
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Aviso de Licitação- - Tomada de Preço N°
07/2021-SEINFRA. A CPL do Município de Cruz comunica aos interessados que estará realizando a sessão pública no dia 10 de Junho de 2021, As
08h30min, para o objeto "Projeto de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento na localidade de Vila Preá no município de Cruz/CE". O edital
noderá ser obtido junco a Comissão de Licitação e nos sites: wvvw.cruz.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Cruz-CE, 24 de Maio de 2021. Leonardo Bricio
Viana Severiano - Presidente da CPL.
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*5* *** ***
ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - Pregão Eletrônico n' 09.10.05.2021,0
SecretárioExecutiVo do CPSMC, no ambit° da Legislação, COMUNICA RECURSO ADMINISTRATIVO da empresa EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA
ME, inscrita no CNPJ n° 07.115.104/0001-90, toma público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo decidindo pelo DEFERIMENTO do
recurso da recorrente. Maiores informações e aquisição dos autos, os interessados deverão se dirigir A sede do CPSMC A Rua Vicente Alencar Oliveira, s/n,
Miranda°, Crato-Ceará, no horário das 8:00hs as 17:00hs-Crato/CE, 21/05/2021. Paulo de Tarso Cardosti Varela - Secretário Executivo do CPSMC.
*4* *** ***

Estado- do Ceara Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação torna publico que estará
realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços n' 2021.05.24.1, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na coleta, transporte
c destinação final de resíduos dos serviços dc saúde do Município dc Lavras da Mangabeira/CE. Abertura: li dc junho de 2021 As 9h00min. Maiores
informações na sede da CPL, sito na Rua Joaquim Nogueira, s/n - 1' Andar, Centro, no horário das 8h As 12h. Lavras da Mangabeira/CE, 24 de maio de
2021. Vicente Neto Alencar de Lima - Presidente da CPL.
*** *** ***
Ministério da Infraestrutura
ESTADO DO CEARA - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
RESIDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO-SUL- AVISO
DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2021.05.24.1 - AVISO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2021.05.24.1. A Presidente
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados
da Comissão Especial Temporária de Licitação, torna público, que sera
realizado Certame Licitatório na modalidade Tornada de Preços, do tipo
a participar da reunião da Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade
Menor Preço por Lote, tombada sob n° 2021.05.24.1. Objeto: Contratação
sernipresencial, a set- realizada As 10 li do dia 02/06/2021, em sua sede
de serviços de engenharia para execução das obras de conStrução de Centrais
social, na Praça Amigos do Marinha, s/n", Mueuripe, cm Fortaleza; Estado
Municipais de Resíduos Sólidos- CMRS, da Região Sertão Centro Sul, des
do Ceara, a fun de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Municípios de Granjeiro, Baixio, Ipaurthrim,Umari, Várz
ea Alegre, Lavras
I - Eleição de membros do Conselho Fiscal.
da Mangabeira, Orós, Cedro e lets, conforme projetos e orçamentos anexos
Instruções gerais:
ao Edital Convocatório. Data e horário da abertura: 10 de Junho de 2021, as
1 - Considerando a realização da Assembleia na forma semipresencial, sera.
14h0Ornin. Ern virtude do estado de calamidade publied diante da pandemia
admitida a participação de acionistas de forma presencial ou remota (§2°,
de Covid-19, a CETL receberá os envelopes somesite na data e horário
Art. 10, IN DRE1 n° 79/2020);
marcados para a abertura, 0 recebimento será feito de forma organizada,
2 - Para admissão na sala virtual da Assembleia o acionista devera enviar
sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez para efetuar
para o .endereço eletrônico "gabprecdc@gmail.com",o nome completo
a entrega, com o intuito de evitar aglomeração em cumprimento ao Decreto
de representante legal ou procurador que participará da Assembleia, sets
Estadual. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e
respectivo endereço eletrônico de e-mail, cópia de seu documento de
todas as informações sobre a licitação através do endereço eletrônico:
identificação com foto, bem como os documentos que comprovem sua
http://cpmrsiscs.ce.gov.br. Maiores infonnações: (88) 2132-0487. Várzea
condição, em conformidade com art. 3°, § 2°, da IN DREI a' 79/2020;
Alegre/CE, 24 de Maio de 2021. Maria Fernanda Bezerra - Presidente
3 - 0 link de acesso A sala virtual da Assembleia sera remetido,
da Comissão Especial Temporária de Licitação.
exclusivamente, para o endereço de e-mail informado, desde que
comprovada a sua condiyao de pafticipaçao. e permitirá an representante
*5* *5* ***
legal nude seu procurador do acionista o acesso à sala virtual da Assembleia ESTADO DO CEARA - PREFEITURA IVITJNICIP AI, 150
CRATO
para participação do conclave e o exercício dc voto, através de chat, de - EXTRATO DE ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL audio nude video, ens tempo real;
CONCORRÊNCIA N°2018.11.01.1 - 0 Fundo Municipal de Iluminação
4 - Os documentos relacionados As matérias a serem examinadas e
Publica do Município de Crabo Torna Público o Extrato do Terceiro Aditivo
deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição
Ao Contrato N°2019.03.29.1 Decorrente do Processo de Concorrência
dos acionistas na sede da empresa, assim como no site oficial da Companhia
2018.11.01.1, Cujo Objetivo E A: Contratação de Empresa Para os Serviços
Docas do Ceara (viaww.docasdoceara.com.br);
De Melhoramento Da Iluminação Pública Em Diversas Ruas do Municipio
5 - De acordo corn art. 4°, da IN DRE1 n° 79/2020, a Assembleia sera
do Crato/Ce, Através do Convênio N° 193/Cidades/20I 8 Celebrado Entre O
integralmente gravada e ficará arquivada na sede da Companhia Docas do
Município do Crato E 0 Governo do Estado do Ceara. Objetivo Prorrogar
Ceara..
Por Mais 06 (Seis) Meses 0 Prazo de Vigência Contratual - Contratante:
Fundo Municipal de Iluminação Pública - Contratado: Constec - Construção
Fortaleza, 20 de maio de 2021
Serviçosa De Engenharia E Locação de Mão de Obra - Epp - Prazo De
Fábio Lavor Teixeira
Duração: Até 25 de Setembro de 2021 - Assina Pelo Contratado: Gilmário
Presidente do Conselho de Administração
Costa De Sousa - Assina Pela Contratante: halo Samuel Gonçalves Dantas
*** *** ***
-CRATO/CE, 25 DE MARCO DE 2021.
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um problema (também enfrentado por outros
setores): a falta global de peps, componentes e
matérias-primas para produção, boa parte dales
importados. Os volumes de ambos são para duas
semanas, segundo a Abracicla. Tempero ideal
para inflar pregos e manutenção.

Inflaçâo

Pecém

O índice que mede a
inflação do Pais (IPCA) foi
revisto de 4,6% para 5,3%
pelo Ipea. Nos últimos meses, houve unta nurdança
nos fatores de pressão
sobre a inflação no Pais.
Em 2020, a aceleração dos
preps estava ligada ao
torte aumento dos alimentos, mas, em 2021 a elevação da inflação decorre
especialmente do aumento
dos preços monitorados (a
expectativa de alta passou
de 6,4% para 8,4%). Em
12 meses, até abril, a taxa
acumulada é de 6,76%.

De janeiro a abril, o Porto
do Pecém movimentou
6,750 milhões de toneladas, uma media mensal de
1,687 milhão de toneladas_
no ano, alta de 15,4% em
relação à media registrada
em 2020 (1,461 milhão
de toneladas), a maior
media até então. Segundo
números do Complexo
Industrial e Portuário do
Pecém (Cipp), considerando apenas .0 lilts de abril, o
Porto do Pecém apresentou
movimento de 1,755 milhão
de toneladas, alta de 44%
ante abril do ano passado.

De superministro a "animador de mercado"
0 ministro da Economia,
Paulo Guedes criticou Mandetta (ex-ministro da Saúde),
por nio falar ern segunda
onda, vacina e testagem em
massa. Mandetti rebateu,
atribuindo a Guedes o auxilio
de R$ 600, que explodiu o
deficit "por não escutar". "Perdeu toda sua equipe Depois deixou quatro meses sem auxilio e assistiu Paztiello
[ex-ministro da Sande] fazendo nada. E fez nada junto.
Sentou em cima da vacina e jogou fOra o ano econOmico:
Agora perde cada vez mais a credibilidade ao querer
ensinar ao Congresso o que fazer cOm o pesadelo que ele
mesmo criou. Min entrega nada. É apenas um lastimável
animador de mercado", disparou Mandetta.
infonna96es de Rubens Frota:
e-mail: frotarubens@gmaii.com
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JOSÉ ROCHA BORGES VIDA .
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meld
Ambiente - SEMACE a Licença de Operaçbo - para Comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores, legalizada no
município de CASCAVEL, na Rodovia CE 253r distrito de JaCarecoara, nõ quilometro 6,5km. '

•

_
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Toma público que requereu i.Seeretarta •de Intimo, Cultura e Maio Ambiente de
Viçosa do Ceara a Licença Ambiental Única - LAU I Regularização referente ti
implantaçãoe operação de uma pousadasituada ha Rua Josê Siqueira, N.' 1546, SairrO
de Fatima, no ManicIpio de Viçosa do Ceara - CE. Foi determinado o cumprimento das
exigências nas Normas e Instrucães de Licenciamento da Secretaria de Turismo,
.
Culturae MeioAmbiente de Viçosa do Ceara.
.

MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
CONDOMINIO MAISON CARMELLE
Torna pÚbliC0 que requereu à SEUMA a Licença Ambiental de
Regularização para Estação' de Tratamento de Esgotos, localizada na Rua Diamante, 100 no bairro Mondublm, mUniciplo
Cie Fortaleza, Estado do Ceara,
esroo DO-CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DO'IJMIRIM .JAVISO. DE ucnAOAO TOMADA OE PREÇOS N' 08.001/2021. 0 Presidente de.01, tome begat° teraiorataaimento
doa:inieressados que neste eta 70 de juntas de'20#1.:tra 119 hares, na.6edi¡ da Coinistaci de
IA:le*, localizada na Rua Major Sales: a° 28, CarzeiroaUnarimrCE, estarerealiicando neos
oeobuadosenVOOSeom dnc,,mentoe de Kabini'itie 4 PicP4'M4 de
preço pare o coleto CituiTRATAÇA0 DE'EMPRESA'gRA-PRE.STACAO DE sEftylpa Da'
lUXO HOSPITALAR)
COLETA TRANEPORTE E 1NCiNEMACAO DE RE5. .101:0S, StPTIcOS
...
PROVENIENTES DA REDE PiR3LICAMUNiCPAL'VE:SAUDE DE UlitlatilitiCa,OONFORME
0,10400
DO
COITAL.
0 irritate seas ane•
PROJETO eksiCorrenitO DE REFERENCiA
xos encontram-se disporfisea no endereço 'ad*. dai 08:00 as 12:00 Maas ou Peto ship *Uralic° do Tribunal de Conan do Estado do Ceara (TCSUCE).:UriarirraCE, 24 de maio de 2021.
MARCELO WAGNER Auras FERREIRA - Presidents da ;Ili. do Municiaio do UmIrimiCE.
Prafaitura Municipal de Pararribu 0 Presidente 'du Combat° Pernamente de LIdtaaao. loadzada
Travessa Tiradeniess, Centro. ParandsuiCE, toma público que se encores à disposiçao dos line.
reSsados o Edital de Pre* Betranicd P4'2021.05 26.081.-SAtJOE..caloobjate Register. lapassoa
visando a araliegio mum de Kit's de testa'Wad 'TOP s le) SifPlijiM; pea atenfteataralara
sidadaS da Seems:aria de Saade qaMdniclpfd: Confakaseogjetiapat em mews Debseeaviradd
do r....bisaiarto des propostas: atA 09166/2021, So bar. O referido 'ORAL pociitit ser adqufritidado
endereço acne a pang da data skietig putaicagao, no being da 'expatheate ad Dab*. de 081, es
121,0 ou no site http://mweace.ce.gov.brifiCaariasie cgs MtpliweeNtorabr, Artur Valle Pereira
PrideIboaNrettcipat da Panembu •-• O Pros:alone dta Comissito Permanents de tjeltaialo, localizada Travessa Titadeot.,, •N° 30 Centra Sena publico a RuvopAr40 de Tomada de Preços
2021,03.30.0614EDUC Secretaria de Eduda*. cujo ablate: GontraMOSli stiemPreaa Data
corntrugeo desist/rode catitenr,a0 on
Csimpogrande, soma oral do municlpio, par'haver necestip:dada csormalfdrio Projeto batico, ap6s ser Identificado talhas. Artur Valle Pereira.
Prefeltare Miaticipal de Faramias - O Presidenteda Comissao Pemuoente de Ucitaglio, localizada Travessa Traders* N° 30, Centro, torna patilleo e REMOGAÇAO de Tomada do Preços
2021 .03.30.001.SESA - Secretarla de &aide, cujo objeto:COntrataraio de empresa para exacucao
dos servicas do recopereralo dos postage centres aerie* CM:Myers* loisildidaS no municiaio,
por ter selo identiacedo por represente ate de impresepadiclaa*, poseiv.ela fdrei'no.projeto bi'Oro, falhassissal qua foram compkaiades pelo eater de engenharia; sargtodoessirea neEessidade
earre00 no WOO, bisW. AMA WI* Fetelte•
•
•
pjeratura stray:04 de aeasaaba -Asl'so (jellabas°. O Pregoeiro tend público que se eadifiii
di:vasty/10 dot Ortorossadde a Erlitalde liciteclea de Preto Presencial 2021.05.17.04Pei.
-OWE, do tip°. Miner Preço, Cujo *eta Registro de pre*: Para Mums e eventuaisadulalçaes
de materials de cornea*, acabamento, make, hidraulico, ferramentas de !ma'am, madeira e
foragam, destinados as diversas tecnseirlas do Maniclpio, tudo de aciado corn as especificaa7es
dos anexos, paste Integra* deste edltal. A roalizar-se no de 09n012O21, aa Ore. Maio* In*.
mavties na Sala da.Comissao Penn** de UrAaçao. locale:ado-a Rua Joao Tama Peneire,
42-Cama- FlebenbeiCE. Meares infonnev3es pelos tones; (85)3.338.1234 I (85)3338-2010, nd
bonito de Oeh as 1 4h. Adson Costa Chaired
.
Prefeitura Municipal de Parambu - Extratode Contrato Contratantes: Seeretada de Educava%
•Secretaria de Saade, Infraeatrutura e DeseraroMmanto Econômico. dontratada:Trarolall Lacaceas
Saryipas EkeL Educaraao: valor global de RS 404.400,013 (quenwantos e qualm mil equerocenlos reds). Saúde valor global do RS 330:120,00 (Irezentos 01111110 ml smacentos a tints *to).
Infraeetadura e Desarwolvimanto Econegnico. valor global de RS 1.417.280,00 (um mtnao e quatrocentos e dezessete me duzantos e oitenta redo). 00 elo: Contrataçao de empresa pare locaçaci
de valestes dosanodos adender as necessidades das unidades atiminatrailvas da Prefeitura.
Protedimento LIcitatirla Raga° Presencial N° 2021.04.28.001-GM. VIgancla dos Contra*: da
data da asalnatura do contrato a 31/122021. Dotaaliess Orçamentadas: 0707.12.122,0402,2.017
1111.04.122.0402.2408 08.06..10.122;0402,2,008. Elemento de laaspesa: 33.00.39.00.. Maina
pela Contratante: ViardledayParoirs Dings- Ordanador do Dospesas doe Sedetarlas de Secretaria
de Educaçala SecretMa do Saada, Infraestrugura e Dadienvorvimento EconOnaco, Moire pela Contratade: are Silva Modes. Data da assinatara: 12/65t2021.

CNPJ: 06.936.6460100131-02
Toms público que requereu a Secretaria Municipal de Maio Ambiente de Cratesis •
SEMAM a Licença de Instalação para 4 execução da obra de construção de passagens
molhadas nas lOcalidades
.. .denominadas daSantana, Boguairão. Csgrrapateitas, Manca.
Valente eTornbador no Municipio de Ciatera„Edtadrado Ceará,
Eatado do c.eare ..Prefallprahlaricipai de 00* APeolissãO de Uottagão corniprika aos interessados
a resultada da fase proposta do preps alueva a regime de Prep N'. 2021.33.0903. moo** 6 a
worms das espdaa EP_FRabedo Roan, a E.E.F Maria Evangelista Ciebia, Seib do Maniciplo do
CadeCE, irpli° a Secrelaria de EdUcaraio. Esporte e.Juventude, conforme anexo I, pane integrante
deste process% tudo cordonne diem I, dependo da,seguinta resultado: a empresa: R M Clernenle
Candid% CNPJ N.° 352146181)001-SI. apresentou teenerPairs at corsconantes cte ',a-a,- Vokr
Cabal de AS 1051.402,68 (hunineldlig &Ostia:ad amnia nuatroombse dais reds e seaside' a oito
' a Comparativo de preço. A parer desta data Ica abato prazo
oantovos), tudo cenforme Ate, e Map
re.cursalarenisto noAt. 709, ;mesa Lienteb". di Lei Federal ra 8.666103 essas porsterioresateraçam
onSs-Ce, ii de maiode2021.JOsablfadston filissTairtislaarairJualara;Pieildente da CPL.
Estado do Ceara . Prefeltura Municipal da Sao Luis do Guru •; Aviso de Licaaaao • Pregão
Martian/co Ile ltP35.01/2021.,'APiegordra Dania publico que no palatimodia 08 de Junho da 2021, as
09:001,, email, realizanclo Pr** Eleardnice, a*, objeto 6 a seer,* de melhor proposta para
registro de Prates visandotutaras Gee:yeasts aquisiOas de equiparperaosernatetais permanentes
destinados is diyarses. Secretaries:de MunicIplo de São Luis, do WM - CE. Recebimento das
propostas: 26.05,202185 17:3017 agape:102j 85 08000. Data di gas*: 08062021. 55 OttOon. 0
Edtal.podera sec ad.corklib pekisportais: talpJavvvivacacsago6br: ange.herthet.corabc. SP Luis
•
.. '
do Curu -CE, 24 de Malade.2021. Sasane Sava Castro - APreseetra.
Estadõ da.Coarii.Trarailisra Municipal deSact Luis de Cara -Avis*. 0 Mupicipio de Sao tais do
Cads, per *to de Pradde.ntig da Comissao Permanente de Licitacao, toma pOblico quests ericontra
a dews** doa interessados Lidtaralo na modalidade Tomada de Precos r6.2105.0112021. 67
00:T43c/ilea a.. prep°, .ctao objeto a a prestação de-seruipa eapocialliado em 'ag00ed:4El o
conmetdriblogipa Ago ge.unidedae.didrainisangliverddMereapioda WI* sic,Curg,CE„, cen,
diet 46,:abliduiapara e das 28 dfsJOhbo.de2021, As 090h na Sala de COmtssao cis,' Licata*.
Sifueild a Rua flochletatorera, tin -Centro. Sao Lufs da Curu - CE, 24 dc Maio de 2:021. O(idcalo
.
PinlieJ0 al oral? rosidable.. da CPL. •
.
.
Estado do Ceara 4irtaiquia Munleipal do Maio Ambiento e Controlo Urbano de Eusebia Aliffilk-AVISO de Uctfação - Tomada de Preço N. 2021.04.30-001 - ANIMA. A Autarquia
Nidenbipal do Male Ambiente e Cants* Urbano de Eusible-CE, por in* da Cornet/3o de
LicttaçãO.,timia pUtilice qua ai 10:00 bores do dia 16 de Junho de 2021, na sale da Cenessao
penramenle de Licitação desta Autarquia. situada rli Ma Eduardo Si, 51, bainaq.. Centro.
Elisabice. far* realizar Sassari Publica pars recebimento dos envelopes da •Prieposta
Cairmatialal aDdermeatos de Habilitacto, referentes ao Tomada de Preço N°2021,04.30-001AMPAA,:tipaMenor: Proço Global, colo objeto ii a contratação de 441050 eipecialibada na
execução da obrado services de limpeza da Lagoa das Guarlbas, no latiebArnador. Municípie
de EusitioiCE. conferrals especificações em anexos 0 edital poderá set lido e Obtido junta?
Comissão de Licitação, aliando no dodereço acima, no horário de 08:00 as 1400 horas ou
atrav
és do site: vrerw.iceSegov.br. Ettsébio - CE, 24 de mac de 2021. Markin Rend
Vascrincelosistartins-PresidontedaCPL
Estado do Ceara • Prefeltual Ifididelpid do Cascavel -Aviso de Licitavaa. Proton° Elabbreirazi
14° 01.63.05.2021-PE- A Pregobira.Oficial de Prefeitura Municipal do Cascavel Ionia púbico pare
conhecimento des interetsades gut realtzigni a Iletaçao ne Modalidade Pregão Eletrônico,
toinbadasobo N'01.03.052021-PE. dollars MenorPreço, tendo come objeto o Real*, dePreços
Siseadoatiquisicao de egua mineral, ar,kar e café desanadoir is Unidades Gestorasda Prefeitura
02:Muritqlplo da Cascavet/CE, o edital dispenivel nos endereços isilatrdinicos: vnevbeargbr a
tba7v.tedicagov.br, com o ptazo do Cadaatramento des Propostas ati ri dicing de Junhode 2021 as
j)&0137nIrt abertura das propostas is 08:15min ea rase da dispulade lances as.09:00nan (Hord*
de Brasilia). Maiores inforniaceas ho endereço citadoou Pelo Fona::(85) 3364.2840 Cascavel Ceará, 24da Mato de2021. Vanla do Souza Pinholro.Pregoolraeficial.
• .
.
Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Cascavel • Avis,' de Negociação Cencoriancla Pública - SRP N• 03.01.01:2021-CP. A Comissão Permanente de Uctlaglics da
Prefeitura Municipal de Cassavel tams .031,114O pana conhecinientO dos interessados quo
realizará sessão de reabertura de centena no dla 26.de maid de 202/431.67h00riall, na Salads
Comissão OUada a An. Chanceler Edson Quelrcrz, n' 2650 ; Rio gov61..pPaTkCeara,
concemente a licitação na modalidado.Conconencia Pudic* - SRP-Te01:0I.51
1-CP, do
tipo Manor Preço Global, tendo como objeto o 7estro de pones para futira a
ritual
contratação da prestação de serviços de esce .0.,,
Dtte, esiirlifiaMefita
compactação de materlais de 1° e 2° catogorl , ant-0 çao.
a e rnandfgorçap de
p,„ .: a logr au* piliblicall`ra a a
calçadas, drenagens pawl*, esgotos sanita
estradas vicinais de inters* da-Sevetsria de ras ,..' ,rvicos limpeza e desmalla(ii nto
de Interesse da Sacreterle de Infrees .,,,_ - ns ..-,g. .0 o. .
Preço em f
do
• • Te.n.tru EiNF
parcontual de descant° sobre a Tab* de -.711%.,,,,..
la
26.1). Tabola Sintético com desoneração acres. 7"r'-- .1 de 2
to ao M
do
CascaveuCeara. Para nogociar dIretemente corn - -. kit .
'. tea, con
a Item
13,6 do elate'. Malores Informeattes no onde - i • . do
a fone: (8S.33 .2840.
re-, sl
Cascavel -Ceara, 24 do malo de 2021. Maarten°
de 0

• v .. •

