
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO i SÉRIE 3 1 ANO XIII N°142 1 FORTALEZA, 18 DE JUNHO DE 2021 

Alegre torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 05 de Julho de 2021 ás 11:00 horas, na sala da Comiss 
José Alves Bezerra, n° 585, Bairro Riachinho, Cidade Várzea Alegre/CE, estará realizando a licitação na modalidade Tomada de 
cujo objeto é a contratação de serviços de emissora de radiodifusão em AlvI ou FM, com alcance de sintonia/frequência em toda 
Município de Várzea Alegre, para gravação e transmissão das sessões plenárias ordinárias da Câmara Municipal de Várzea A 
disponível no endereço acima no horário de 07:00h às 11:00h ou pelo portal do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Várieá 
de 2021. Maria Lu za Agostinho Paulino - Presidente da Comissão de Licitação. P OU 
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Estado do Ceara Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Aviso de Licitação -Pregão Eletrônico N 202Fd117 1 PE A omissão 
Pregão torna publico que esta disponível na sala de licitações na Av dos três poderes 75 no Prédio da Prefeitura Mumcspal de Dp Irapuan Pinheiró7CE' 
e sites www.bll.org.brchttp://www.tce.ce.gov.br/licitacoes  o Edital de Pregão Eletrônico o 2021.06.17,1-PE, para contrataçao "ara, pres~LÇao 
de serviços de fornecimento de link de intemet, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Deputado 
conforme especificações contidas no anexo i, termo de referência. Data do Início de Cadastramento de Proposta de Preços: a partir de 18 juiilío de 2021 a 
partir das 14:00 horas (horário de Brasília); Data de Abertura de Propostas: 01 de Julho de 2021 das 08:30 às 9:00 horas (horário de Brasília-DF); Data da 
Disputa de Preços: 01 de Julho de 2021 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). Deputado Irapuan Pinheiro-CE, 17 de Junho de 2021. Lucas Moreira 
Pinheiro - Pregoeiro do Município de Deputado Irapuan Pinheiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretarias Diversas - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços N°. TP-
06.17.1/202 1 -DIVERSAS. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços eventuais e futuros de reforma, melhorias, manutenção 
e ampliação predial dos imóveis pertencentes e/ou vinculados aos diversos Orgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-
CE, com o fornecimento de material, mão de obra, deslocamentos, ferramental e instrumental técnico adequado, considerando o percentual de desconto 
sobre as tabelas atualizadas da (SEINFRA) e (SINAPI), desoneradas, que se encontram disponíveis nos sites (www.seinfra.ce.gov.br) e (www.caixa.gov.br) 
respectivamente. Tipo: Maior Percentual de Desconto (sobre as tabelas atualizadas da SEINFRA e SINAPI). Regime de Execução: Indireta. A Comissão 
Permanente DE Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 06 de julho de 2021, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 
Matias Sampaio, W. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou 

---. 

	

	 aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov. 
br. Eriton George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Várzea Alegre - Aviso de Licitação. A Presidente da Comissão de licitação da Câmara Municipal de Várzea 
- 	 -- 	 - 	 - 	
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Estado do Ceará - Município de Canindé - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 050/2021-PE-SRP. A Pregoeira de Canindé-CE torna público para 
conhecimento dos interessados que a partir do dia 18 de junho de 2021 às 10h (horário de Brasília), através do endereço eletrônico: www.bllcompras.org.br  
- "Acesso Identificado no link específico", em sessão pública por meio de comunicação via internet, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas 
de preços, encerrando no dia 02 de julho de 2021 às 12h (horário de Brasília) o procedimento de recebimento de propostas. A partir das 12h (horário de 
Brasília) do dia 02 de julho de 2021 dará início a abertura das propostas, e, em seguida, a partir das 13h iniciará a formalização de lances e documentos de 
habilitação da licitação modalidade Pregão Eletrônico N° 050/2021-PE-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações de 
serviços gráficos a fim de atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde/UBS, Unidades de Pronto Atendimento/UPA, Agentes Comunitários de Saúde, 
Agentes de Endemias, Vigilância Sanitária, e demais setores da Secretaria de Saúde do Município de Canindé/CE, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência constante do Anexo 1 do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de OShOOmin às 12h00min. Claudiana 
de Freitas Alves - A Pregoeira. 

*0* *** *0* 

Estado do Ceará - Município de Canindé - Decisão de Impugnação e Nova Data de Abertura - Pregão Eletrônico N° 034/2021-PE-SRP. A Pregoeira 
de Canindé-CE toma público para conhecimento dos interessados que a impugnação apresentada pela empresa Coop Brasil - Cooperativa de Trabalho 
Multidisciplinar dos Profissionais da Saúde ao Edital do Pregão Eletrônico N° 034/2021-PE-SRP, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para registro 
de preços visando futuras e eventuais contratações de pessoa jurídica, admitindo o formato de cooperativa, para atender as necessidades complementares 
dos serviços técnicos especializados essenciais na área de saúde, junto a Rede Municipal de Saúde de Canindé/CE, foi indeferida. Comunicamos que que 
a partir das 09h (horário de Brasília) do dia 02 de julho de 2021 dará início a abertura das propostas, cem seguida, a partir das 10h iniciará a formalização 
de lances e documentos de habilitação da licitação do referido Pregão. Informamos também que a decisão da impugnação na integra encontra se disponível 
nessa Comissão de Pregões com sede no Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N, Imaculada Conceição, Canindé/Ce, como também poderá ser consultada 
no site https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/. Claudiana de Freitas Alves - A Pregoeira. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021.06.17.1. A Pregoeira Oficial do Município de 
Porteiras/CE torna público que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Aquisição de suprimentos alimentares especiais 
destinados a crianças com rejeição a lactose, alergias ou outras intolerâncias alimentares e para pacientes que necessitem de alimentação enteral, por 
intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Início de acolhimento das propostas: 
21 de junho de 2021 a partir das 17:00 horas. Abertura das propostas: 01 de julho de 2021 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 01 de 
julho de 2021 às 10:00h - através do site http://bllcompras.com. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços eletrônicos: 
www.porteiras.ce.gov.br, www.bllcompras.com  e www.tce.ce.gov.br. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 (R-21 1), no horário de 08:00 às 12:00hrs. 
Porteiras/CE, 17 de junho de 2021 - Franceilda Tavares dos Santos - Pregoeira Oficial do Município. 

0*0 *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 2021.05.28.02. A Pregoeira da Prefeitura Municipal 
de Caucaia - Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 02 de Julho de 2021, às 09h (nove horas), no setor de licitações 
estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento Menor Preço por Lote, tombado sob o n° 2021.05.28.02 com fins 
a Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de serviços para fornecimento de alimentação e água, incluindo o tratamento e manejo da 
alimentação para os animais do departamento de apreensão, de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Município de Caucaia/ 
CE, conforme especificações e anexo do edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia 00 1073, Parque Soledade, 
Caucaia/CE. Maiores informações no endereço citado no horário de 08:00h às 16:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Maria Leonez 
Miranda Serpa - Pregoeira. 

*** *0* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021.06.01.02. A Pregoeira da Prefeitura Municipal 
de Caucaia - Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 01 de Julho de 2021, às 09h (nove horas), através de endereço 
eletrônico www.comprasnet.gov.br  (Comprasnet), estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento Menor Preço por 
Lote, tombado sob o 002021.06.01.02 com fins a Registro de Preços visando futuras e eventuais prestações de serviços de manutenção corretiva de bombas 
d'água, para atender as demandas da Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte do Município de Caucaia/CE, conforme projeto básico/termo 
de referência em anexo ao edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia n° 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. 
Maiores informações no endereço citado, pelo fone: (85) 3342.0545, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. 
Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira. 

*0* 0*0 *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Morrinhos comunica aos interessados 
que no próximo dia 06 de Julho de 2021, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços N° 1806.01/2021, cujo objeto é a 
contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de chagas, conforme Convênio Funasa N° 01827/2017, junto a Secretaria 
de Infraestrutura do Município de Morrinhos - CE. O edital completo estará à disposição após esta publicação no horário de 07h30min às 1 1h30min no 
endereço da Comissão de Licitação, à Rua José Ibiapina Rocha, S/N, Centro. Morrinhos - CE, 18 de Junho de 2021. Jorge Luta da Rocha - Presidente 
da Comissão de Licitação. 
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