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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Abaiara Aviso de Adiamento Pregão N°2022.07.11.1. O Pregoeiro Oficial do Município comunica
aos interessados, que fica adiada a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.07.11.1, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes e
equipamentos médico hospitalar destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Abaiara/CE, conforme convénio n° 82
e Plano de Trabalho firmados com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, para o dia 28 de julho e 2022, abertura às 10:00 horas. Informa
CPL, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70, Centro ou pelo e-mail: liciara2017@outlook.com de 08:00 às 12:00 lis. Abaiara/C
a
jiil
2022. Maglionio Sampaio Araruna Pregoeiro Oficial do Município.
-

-

-

-

-
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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Graça Aviso de Intenção de Revogação Processo: Tomada de Preços N° 0911501
contratação de empresa para execução de construção de quadra poliesportiva com vestiário na Localidade de Extremas no Municíp ' de Graça/C
Prefeitura Municipal do Município de Graça CE Comunica aos Interessados a Intenção de Revogar o procedimento licitatório na Moda
de Preços, verificou-se a necessidade de reformulação do Projeto, com este ato fica aberto o prazo recursal e facultada vistas ao processo
Ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste ato, nos termos do art. 109, 1, "c", com o parágrafo § 3° do art.
8.666/93. Graça CE, 18 de Julho de 2022. Antônia Morgana de Alcântara Jorge Meio Secretária de Educação.
-

-

-

-

-

-

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação deste Município toma
público que no dia 25 de agosto de 2022 às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA N°07.18.01/2022, cujo objeto é
a Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em trechos diversos na localidade de Serra
do Vicente, Zona Rural do Município de Capistrano, Ceará. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao
público de 08:00 às 12:00h e pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/. Informações no endereço da Comissão de Licitação na Praça Major José
Estelita de Aguiar, s/n°, Centro, Paço Municipal, CEP. 62.748-000, Capistrano Ceará, 20 de Julho de 2022. Aline Bandeira da Silva Presidente da CPL.
-

-

-

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO AVISO DE LICTAÇÃO A Comissão de Licitação deste Município toma
público que no dia 23 de agosto de 2022 às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°07.14.01/2022, cujo objeto
é a Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca na Serra do Vicente no Município de Capistrano, Ceará. O
Edital estará disponível nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público de 08:00 às 12:00h e pelo site http://municipios.tce.ce.gov.
br/licitacoes/. Informações no endereço da Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n°, Centro, Paço Municipal, CEP. 62.748-000,
Capistrano Ceará, 20 de julho de 2022. Aline Bandeira da Silva Presidente da CPL.
-

-

-

-

*** *** ***

Estado do Ceará Prefeitura de São João do Jaguaribe— Aviso de Licitação A CPL comunica aos interessados que próximo dia 03 de agosto de
2022, às 09h, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 19.07.01/2022, tipo menor preço por lote, cujo objeto é a LOCAÇÃO
DE VEICULOS TIPO CAÇAMBA E MAQUINAS PESADAS DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. O edital
completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de 07h às 13h, no endereço da Prefeitura na Rua Cônego
Climério Chaves, 307 Centro Sala de Licitações. São João do Jaguaribe CE, 19 de julho de 2022. José Carlos Chaves Monteiro Presidente da CPL.
-

-

-

-

-

-

*** *** ***
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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Cruz Secretaria de Saúde Aviso de Pregão Eletrônico N° 10/2022-SESA. Comunica aos interessados
que no próximo dia 03 de Agosto de 2022, às 14h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 1012022-SESA Registro de Preço
para futura e eventual aquisição de veículos automotivos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde, pelo sistema BBMNET www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital poderá ser obtido junto a pregoeira, na sede da Comissão de Licitação, à Praça dos Três Poderes s/n° Bairro Aningas e
nos sites: www.cruz.ce.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.tce.ce.gov.br. Cruz CE, 19 de Julho de 2022. Erochania Acacio Pinho Lopes
Pregoeira.
-

-

-

-

-

-

-
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*** *** ***

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Carnaubal Aviso de Licitação. Por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço N°. 01.02 1/2022-TP, cujo objeto é a contratação de empresa para
reforma de diversos prédios da secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Camaubal CE. A realização está prevista para o dia 04 de Agosto
de 2022, às 08h30m. O referido edital está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Carnaubal/CE Setor de Licitações, situada na Rua
Presidente Médici, 167, Centro, nos dias úteis das 08h00min às 12h00min, ou através do site TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Carnaubal CE, 19
de Julho de 2022. Adriana Passos de Lima Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
-

-

-

-

-

-

*** *** ***

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Morrinhos comunica aos interessados
que no próximo dia 08 de Agosto de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços N°. 2007.01/2022, cujo objeto éa
Contratação de empresa para prestação de serviço de construção da 1' e 2° Etapa da obra de urbanização das margens da CE 178 Sentido Morrinhos a
Santana do Acaraú, conforme Convênio NCV_00412019. 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, 19 de Julho de 2022. Jorge Luiz da Rocha Presidente
da Comissão de Licitação.
-

-

-

*** *** ***

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Uru buretama Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica que no próximo dia 05 de agosto
de 2022, às 10h00min, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços n°012/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução
dos serviços de reforma do prédio da Secretaria de Saúde do Município de Uruburetama. O edital estará à disposição dos interessados, no portal https:ll
municipios.tce.ce.gov.br/ após esta publicação e no Setor de Licitações, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues n° 1131, Centro, horário de 8h00min às
12h00min e de 14h00min às 17h00min. Uruburetama/CE, 19 de julho de 2022. A Comissão.
-

-

*** *** ***

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte—Aviso de licitação. Modalidade: Tomada de Preço n.° 14.07.01/2022-SEOSP. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE
TABULEIRO DO NORTE/CE. Ij: menor preço global POR LOTE. A comissão comunica aos interessados que no dia 09 de agosto de 2022, às 09h00min
na sala da comissão de licitação, localizada à Rua Padre Clicério, 4605, São Francisco, Tabuleiro do Norte/CE, estará recebendo os envelopes de habilitação
q proposta de preços. Maiores informações através do email: licitacaotabuleiro@gmail.com. Antônio Jean da Silva Presidente da Comissão.
-

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2022.07.11.2.
Realizará a licitação para a Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na pavimentação em pedra tosca na Sede do Município de Altaneira-CE,
conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório. Abertura: 09 de agosto de 2022 às 09:00h. Edital disponível no site, https://
licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/, e na Rua Deputado Furtado Leite, n°272— Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Email:
Iicialtaneira.ce@hotmail.com. Altaneira/CE, 13 de Julho de 2022— Iraneide Pereira de Pinho Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
-

-

-

-

*** *** ***

Prefeitura Municipal de Parambu O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes N° 30, Centro, torna público aos
interessados que no dia 08/08/2022, às 09h, realizará licitação de Tomada de Preços N° 2022.07.20.001 SEINFRA (Secretaria de lnfraestrutura), cujo
objeto: Contratação de empresa para construção de passagem molhada na localidade de Riacho São Francisco no município e projeto em anexo, parte
integrante deste processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público,
das 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.
-

-

-
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À POLÍTICA QUE NASCE

...

COM O FIM DA ALIANÇA.
NO CEARÁ
rompimento entre PT e o grupo Ferreira Gomes encerra
um ciclo na política do Ceará, ao longo dos quais as duas
forças dividiram o poder. O fim da aliança é surpreendente até para os adversários. A aliança começou a
nascer a partir do cenário federal, quando as duas forças e mais
MDB, PCdoB e muitos outros compuseram a. aliança do governo.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O fim da aliança também nasce no
plano federal, com as constantes críticas de Ciro Gomes (PDT) ao
PT Não de hoje certamente pois vem já de muitos anos Mas
numa escalada frenética nos últimos quatro anos. Inclusive, CirÕ
atribui a uma intervenção direta de Lula no Ceará, supostamente com oferta de ministério a Camilo Santana (PT) num eventual
novo governo do petista, para levar Camilo para o lado de Eunício Oliveira (MDB).
O rompimento redesenhaa política do Estado, construída háuma
década e meio em torno dessa aliança.O impacto se espalhará
pelas prefeituras, muitas das quais apoiam tanto Camilo quanto.
os Ferreira Gomes.
O Governo do Estado será situação à parte. A começar pelo
papel que Izolda Cela terá na eleição. Não vislumbro quê ela faça
campanha por Roberto Cláudio (PDT). É improvável que não
anote o bloco liderado nor Camilo. Ontem. à rdirt fl PO1Ít CRM n

Os ataques ao processo eleitoral brasileiro feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a diplomatas estrangeiros levaram ontem
a reações em série no Ministério
Públicd. Procuradores de todoo
País pediram a abertura de uma
investigação no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de
"ilícitos eleitorais decorrentes de
abuso de poder' Em outra frente,
subprocuradores-gerais da República alertaram para possíveis
"crimes de responsabilidade".
As cobranças colocam sob
pressão o procurador-geral da
República, Augusto Aras, que, alinhado ao chefe do Executivo, não
tratou em público das investidas
cle Bolsonar Atitcontem,o presidente reuniu no Palácio da Alvorada embaixadores e representantes de missões diplomáticas
rr,
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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Graça. Termo de Homologação o AdjudicaçãO.
O (a) Senhor (a) Ordenador (a) de Despesa da Secretaria de Obras Transportes e Serviços
Públicos do Mur.icípo de Graça - CD, no uso de suas atribuições legais e. considerando haver
Comissão do Licitação cumprida todas as exigãncias do Procedimento de Licitação cujo obJetd
é a contratação de empresa para serviços de roçada manual as margens das diversas Estradas
e Caminhos no Município de Graça/CE, vem, homologar é adjudicar o presente processo
administrativõ de licitação, na modalidade Tomada de Preços n' 04.004/2022- TP, para que
produza os efeitos legais e Jurtdicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente
processo Adjudicado e Homologado em favor da licitante: LOCAVELL- Locação de Veículos e
Eventos-ME, CNPJ W 18.445.397/0001-90, com o valortotal global de R$ 147.284,04 (cento é
quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), Ciência ao
interessado, observando as prescrições legais perlirtentes. Graça/CE. 19 de julho de 2022.
Antonio Egberto Rodrlgues -Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Publicos.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Extrato de Ata do Registro de
Preços - Pregão Eletrônico N' 14.020/2022 -Ata de Registro de Preços N' 14.037/2022.
Partes: Município de Maracanaú, através da Secretaria de Saúde, Hospital Municipal e a
empresas: Fortal Distribuidora importação e Exportação de Medicamentos LTDA, Prohospital
Comércio Holanda LTDA, Superfio Crnérdo De Produtos Médicos e Hospitalares LTDA'
Fortaimed Equipamentos Hospitalares LTDA. Malurel Distribuidora de Medicamentos EIRELI.
EPP, D&V Comercio de Material Hospitalar LTDA-ME, CMF Distribuidora de Medicamentos
EIRELI• e MSB Comércio e Representações LTDA EPR Objeto: Registro de Preços tendo somo,
objeto a aquisição de materiais médicos diversos (agulhas e outros) para serem utilizados por
todos os equipamentôs da Secretaria Municipal de Saúde, sob o controle da Central de
Abastecimento Farmacêutico e do Hospital Municipal Dr. João Elísio do Holanda, do interesse
da SESNFMS/Adm. Central e HMJEH do Município de Maracanaú-CE. Prazo: 12 (doze)
meses; Data da assinatura: 12 de julho de 2022; Signatários: Jaime Lima de Carvalho, Teresa
Cristina de Oliveira Comes: e Representantes Legais Detentores daARP.
Estado do Coará- Prefeitura Municipal de Missão Velha . Aviso de Licitação - Pregão
Eletrônico T 2022.06.03.02. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Missão Velha - Ceará
torna público; para conhecimento dos Interessados, que no prónimo dia 02 de agosto de 2022,.
às 09:00h (horas), através de endereço eletrônico www.cornprasgovomarnentais.gov .br
(Comnprasnet), estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2022.06.03.02;
critério de julgamento menor preço por lote, com fins a Registro de Preços visando a fatura e
eventual aquisição de suplementos alimentares e insumos destinados a nutrição enterai para
atenderas necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missãp Velha/CE, d
qual encontra-se na Integra na sede da Comissão, situada a Rua Or. Jos tif
is' 64, Centro, Missão VelháJCE. Maiores informações no endereço citaà no • c '
às 14:oOh ou pelo sue http/ulidtacoes.tce.ce.gov.br. Ricardo Mendeo es-P; oeiro.
Estada do Ceará - Prefeitura Municipal de Missão VeÇ iso Licitição C
Concorrência Pública N° 2022.07.12.01. O Presidente da
unic,'o de Missão,
Çdi 'ag .r 2022,és
Velha/CE torna púbtco para conhecimento dos interessai que,-..
O9hO0min na Sede da Comissão de Licitações locaizada na Rua
i64
Centro - Missão Veiha-CE, estará realizando sessão para recebia
cJvetope
com as propostas de preços e documentos de habilitação para o. trata. • de emp
para a execução dos seruiços de recuperação de diversas U
asi.'' do Sgúd'
Municipio de Missão VelhaJCE, de Interesse da Secrotarla MmipSaúde.
a
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, de segunda é sexfsica. Dedil) às
14:00 horas, e na sue https://ãcitacoes.tce.ce.gov.br/. Missão Velha/CE, 19 de julho dis 2022
Espadito Carlos de Sousa Júnior— Presidente drf ComIssão Permanente de Licitação. '"
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Presidente da Comissão de
Licitação do Município de Morrinhos comunica aos Interessados que no próximo dia 08 do.
Agosto de 2022, às 09h00m1n, estará abrindo licitaçãó na modalidade Tomada de Preços N°.
2007.01/2022, cujo objeto és Contratação de empresa para prestação de serviço de construçô
dai' e 2' Etapa da obra de urbanização das margens da CE 1178—Sentido Mocinhos a Santan
doAcaraú, conforme Convénio N° CV 00412019. O edital completa estará à disposição após,
esta publicação no horário de 07h30min às 11 h30min no endereço da Comissão de Licitação.
Rue .rosé lbt ia Rccsa I"l (en rct Mornnt os— (E 9 de Julho de
Jorge Luis c14.
Rocha— Presidente da Comissão de Licitação.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Presidente da Comissão dei1
Licitação do Município de Mocinhos comunica aos interessados que no próximo dia 08 d:
Agosto de 2022. ás 15h00min, estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços
007.02/2022, cujo objeto és contratação de empresa para prestação de serviço de'

