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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.01.1. A
Pregoeira do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos interessados que a data de abertura do certame será dia 02 de agosto de 2022
às 091i, objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, para atender as necessidades da
secretaria de finanças e planejamento do município de Crato-CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Sede da Comissão de Licitações
localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Bairro Centro Crato/CE, das 08h00min às 14h00min ou através dos sites: www.tce.ce.gov.br. ehttps://www.
licitacoes-e.com.br/. Crato/CE, 19 de julho de 2022. Valéria do Carmo Moura Pregoeira.
-

-

-

-

-

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA AVISO DE LICITAÇÃO— TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.12.1.
Realizará a licitação para a Contratação de serviços a serem prestados na manutenção Corretiva, preventiva e demais serviços da Iluminação Pública da Sede
e Zona Rural do Município de Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório. Abertura: 10 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: licialtaneira.ce@hotmail.com. Altaneira/CE, 14 de julho de 2022— Iraneide Pereira de Pinho Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.
-

-

-

-

*** *** ***

Prefeitura Municipal de Pindoretama Aviso de Recurso O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na Tomada de
Preços N° 05.26.02/2022, cujo objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, na Sede do Município,
através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. (Convênio n° 030/Cidades/2022 MAPP:5499), que a empresa O K Engenharia e Soluções Ltda
ME inscrita no CNPJ sob o n° 45.022.575/0001-43 interpôs, tempestivamente recurso sob a decisão proferida. Prazo para manifestação dos interessados:
05 (cinco) dias úteis. As razões do recurso e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, no 221. Bairro: Centro,
Pindoretama/CE, de segunda a sexta-feira no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.
-

-

-

-

*** *** ***

Prefeitura Municipal de Pindoretama Aviso de Recurso O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na Tomada de
Preços N° 05.26.01/2022, cujo objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, no Bairro: Barrocão
do Município, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. (Convênio n° 179/2022 MAPP: 1609), que a empresa G K Engenharia e
Soluções Ltda ME inscrita no CNPJ sob o n°45.022.575/0001-43 interpôs, tempestivamente recurso sob a decisão proferida. Prazo para manifestação dos
interessados: 05 (cinco) dias úteis. As razões do recurso e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, n°221. Bairro:
Centro, Pindoretama/CE, de segunda a sexta-feira no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.
-

-

-

-

*** *** ***

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu Extrato dos Aditivos de Prorrogação do Prazo A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município,
torna público o Extrato do Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato n° SE-PEO04/2021-01-SECD, decorrente do Pregão Eletrônico n° SE-PEO04/2021,
cujo objeto: contratação de serviço de locação de veículos tipo ônibus, micro-ônibus e topique por quilometro rodado, motorista, combustível, manutenção
corretiva e preventiva por conta da contratada, para atender o transporte escolar (ensino fundamental e médio). Contratada: JS3 Serviços e Locações
Eireli- ME; Assina pela contratante: Sra. Antônia Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra. Assina pela contratada: José Anderson da Silva. Prazo de Duração: A
Partir de 01/07/2022 até 01/05/2023. Data da Assinatura do Aditivo: 23/06/2022.
-

-

*** *** ***

Prefeitura Municipal de Quixadá Aviso de Revogação de Licitação Concorrência Pública N°2022.06.07.01 SEDUMASP. O Presidente da Comissão de
Licitação comunica aos interessados que o certame acima citado foi REVOGADO, condicionada ao atendimento do interesse público, bem como ajuste no
Orçamento Básico Anexo 1 do edital e readequação dos itens constantes no Edital/Termo de Referência, nos itens 9.5 a 9.5.2.2 e 14.1 a 14.3.2 com vistas
a uma contratação de serviços que atenda as precípuas necessidades do Município, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza pública
para executar os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, serviços complementares de varrição, poda, capinação e pintura de meio fio, em áreas
com jurisdição no município, do tipo menor preço global. Edmilson Mota Neto.
-

-
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*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO AVISO DE ALTERAÇÃO ADENDO N°01 AO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA N° 3130601/2022 NOVA DATA de Abertura: 19/08/2022, às 08h. OBJETO: Alteração de data da licitação para Contratação
de alienação gratuita de imóveis com encargos, de tamanhos diversos, destinados à exploração agroindustrial, industrial, comercial, de serviços e/ou de
tecnologia, bem como de outros termos do edital, conforme o constante do adendo. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal, Av. Prefeitura Guido Osterno,
s/n, Térreo, Centro. E-mail: licitacaomarco@gmail.com, Marco-CE. 18/07/2022 Geraldo Bastos Osterno Júnior Sec. de Desenv. Econômico,
Agricultura, Tecnologia e Meio Ambiente.
-

-

-

-

-

-

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI —AVISO DEABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS — CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N° 05/2022-SEINFRA/CELOS A Prefeitura Municipal de Aracati-CE comunica aos interessados que estará dando Prosseguimento a
Concoirância pública N°05/2022 SEINFRA/CELOS,cujo OBJETO: Serviços de coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos e de conservação
e manutenção da limpeza de Vias e Logradouros Públicos do Município, com a Abertura das Propostas de Preços das Licitantes Habilitadas, às 14h do
dia 21 de Julho de 2022. Aracati-CE, 19 de Julho de 2022. Cintia Magalhães Almeida Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras e
Serviços de Engenharia.
-

-

-

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA Aviso de Licitação O município de URUOCA-CE, através da CPL,
toma público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0011006.2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E
FÓRMULAS ESPECIAIS PARAATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública
virtual será dia 03 de agosto de 2022, às 08h00m1n (Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA Pregoeira da CPL
-

-

-

-

*** *** ***

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Abaiara Aviso de Julgamento— Pregão Eletrônico n°2022.06.29.1 SRP. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Municipal de Abaiara/CE, torna público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico n°2022.06.29.1- SRP, sendo o seguinte: a empresa
Machado & Sa Barreto Comércio de Pneus LTDA com melhor oferta para os lotes 01, 02, 03 e 04, resultando habilitada, por cumprimento integral às
exigências do Edital; Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, n°70 Centro, Abaiara/CE ou pelo
e-mail: liciara2017@outlook.com no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com. Abaiara/CE, 19 de
julho de 2022. Maglionio Sampaio Araruna Pregoeiro Oficial do Município.
-

-

-

-

*** *** ***

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 15h00min, estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços N°. 2007.02/2022, cujo objeto da
contratação de empresa para prestação de serviço de recuperação da Estrada Vicinal que liga a BR 402 as localidades de Forno Velho, Serrote e Tijolo no
Município de Morrinhos CE. O edital completo estará à disposição após esta publicação no horário de 07h30min às 1 lh3ømin 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 Uruburetama. A Comissão de Licitação, comunica aos interessados que no próximo dia 22 de julho de 2022,
às 8h30min, na sede da CPL, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues n° 1131, Centro, estará realizando a abertura dos envelopes de Propostas de Preços das
empresas habilitadas, referente a Tomada de Preços n° 005/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da creche
do bairro Angelim junto a Secretaria de Educação de Uruburetama. Uruburetama/CE, 19 de julho de 2022. A Comissão.
-
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papel que Izolda Cela terá na eleição. Não vislumbro qué ela faça
campanhá por Roberto Cláudio (PDT). É improvável que não
apoie o bloco liderado por Camilo. Ontem, à rádio O POVO CBN, o
presidente do PDT, André Figueiredo, afirmou não acreditar na
saída de Izolda do partido. Porém, a possibilidade existe.

cada embaixadores e representantes de missões diplomáticas
no Brasil na tentativa, sem provas, de minar a confiança dos estrangeiros nas urnas eletrônicas.
O pedido de investigação partiu dos 43 procuradores dos Direitos do Cidadão nos 26 Estados e
no Distrito Federal. Eles recorrem
a um precedente do TSE. Segundo
julgamento recente da Corte, "a
Constituição Federal não autoriza, a partir de mentiras, ofensas
e de ideias contrárias à ordem
constitucidnal, à democracia e
ao estado de direito, que os précandidatos, candidatos e seus
apoiãdores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a
normalidade e a legitimidade das
eleições' Uma possível punição é
a cassação de chapa. Bolsonaro é
pré-candidato à reeleição.
"A conduta do presidente da
República afronta e avilta a liberdade democrática, com claro
propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais e, nesse contexto, encerra, em tese, a prática de
ilícitos eleitorais decorrentes do
abuso de poder,. com enfoque na
propaganda e na desinformação
praticadas", diz trecho da representação levada a Aras.
Além disso, 33 dos 71 subprocuradores-gerais da República,
que, no topo da carreira do Mifiístármo Público 'Federal, ftÍ
na PGR, afirmaram, em nota, que
o presidente temo dever de "respeitar lealmente os Poderes da

Outro fator a observar será corno ficará a base de Izolda. Tem
mais de cinco meses pela frente. Qual apoio terá na Assembleia
Legislativa? Qual será a postura dos parlamentares pedetistas?
Diria que dependerá da postura de Izolda na campanha. Pode ser
período de turbulência.

A FORÇA DA ALIANÇA ANTES DO NOME
Camilo Santana reuniu eclético e amplo grupo de seis partidos.
Upu de .PT a PSDB que nunca estoYeram juntos numa eleição,::_,,.*
estadual ,no Ceará. E ainda DPgéisfas, PCdÔg e P É
urna aliança sem dúvidas forte. Teria na candidatura de Camilo a
senador uma sustentação significativa. Uma força para a chapa
seria Lula na disputa presidencial, ainda que haja partidos com
outros candidatos. Caso do PSDB, que apoia Simone Tebet (MDB).
Ou do Progressistas, que está com Jair Bolsonaro (PL). O MDB
tem Tebet, mas o partido no Ceará é lulista. Com Camilo à frente
do bloco, o palanque será de Lula.
São dois pontos fortes. Porém, quem puxa uma chapa estadual é
a candidatura a governador. E esse nome ainda não existe. Qia1
o potencial de uma chapa com um candidato forte ao Senado e
outro a presidente para puxar a candidatura ao governo?

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhas. O Presidente da Comissão de 1
Licitação do Município de Morrinhos comunica aos interessados que no próximo dia 03 d
Agosto de 2022. às 15h00min, estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços NO.
20070212022, cujo objeto éa contratação de empresa para prestação de serviço d
recuperação da Estrada Vicinal que liga a 0R402 as localidades de Forno Velho, Serrote e Tijolo
no Murricipi de Morrinhos - CE. O edital completo estará à disposição após esta publicação no.
horário de 07h30min às 11h30min no endereço da Comissão de Licitação, 3 Rua José lbiaplrd
Rocha, SN, Centro. Morrinhos -CE, 19 de Julho de 2022. Jorge Luizda Rocha- Presidente.a
da Comissão de Licitação.
1'
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Perelro Aviso de Ucítação. A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereira, localizada na Rua Marta Silveirfi 1
Maciel. n' 04, Centro, comunica aos interessados que no dia 01 de Agosto de 2022, 09hu00min
estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletronico N° 1907.0I/2022-SRP, cujo objeto é o
Registro de Preços destinado à aquisição de instrumentos e Insumos musicais destinados
utitzação, através da Secretaria de Cultura e Turismo do Municipio de Pereiro-CE, Conformo
anexo 1. O edital completo estará disponível no endereço acima a partir da data desta publlcaçáot
no horário de atendimento ao público, de 07:00h às 11:00h, ou pelou os untes: wv»w.bll.org.br, ou
pelo Portal das Licitacoes: http'J/municipios.tce.ce.gov.bn/tce-mun!cipios/. Pereira - Ce, 19 de
julho de 2022. Ermilson dos Santos Queiroz -Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico,
N 1507.112022.0 Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Poranga, toma público aos interessados,
que cedia 02/08/2022 às 09:00h, estará realizando licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N'
1507.1(2022, tipo menor preço, cujo Objeto: Registro de Preços para tutoras o eventuais
aquisições de material permanente e diversos destinados a Secretaria do Trabalho o Asslstõrrcla
Social da Prefeitura do Municlpio de Poranga -CE O Edital poderá ser obtido na Sala da Comissão
de Licitação localizada áAv Dr. Epiláciode Pinho. s/n, BalrroEurrasino Neto»Anexo, Porança CE
ao horáriô das Oõ:OOráà 'ffiio hdç rio'sdia....
wisw.tce.ce.gov.brflicitaçBes/wwyi.poranga.ce,gov.brehttp:í/vrnr,bltcornpras.org:br 1vt310r0sJ1
irifoi'msções com a Comissão. Poranga - Ceará, 19 de Julho de 2022. Francisco 01av0
Rodrigues- Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Pregão
Eletrônico til' 2022.07.19.1.0 Pregoeiro Oficial do Município de Porteiras/CE toma público que
será realizado Certame Licitatôrio na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de
empresa especializada para o desenvõlvimento de cursos, oficinas e formaçào cidadã, junto à
beneficiários do Programa Auxilio Brasil - RItO e/ou inscritos no Cadastro Unico do Govornó
Federal, ternitorializados nos Centros de Reteréncia de Assistência Social do Munictpio d0'
Porteiras/CE. através do Projeto SER4-lnclusão e Formação, conforme especitícaçães
constantes no Edital Convocatório. Inicio de acolhimento das propostas: Dia 21 de Julho de
2022 a partir das 17:00 horas. Encerramento do acolhimento das propostas: Dia 03 de Agosto.,
de 2022 às 08:30 horas. Inicio da sessão: Dia 03 deAgosto de 2022 às 09:00h . através do Portal
de Compras no Sue www.Iicitacaoporteirasicom.br. Os interessados poderão obter o texto
integral do Edital através dos endereços eletrônicos: www.porteiras.ce.gov.br,
ww',v.licitacaoporteíras.com.br e wate.tce.ce.gov.br. Informações pelo telefone (88) 3557-1254
(R-211), no horário de 08:00 às 12:00hr5. Porteiras/CE, 19 de julho de 2022-Alberto
Pinheiro
.
-.
Torres Neto-Pregoeiro Oficial do Município.
Estado da Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito . Aviso de Licitação - Modalidade:
Tornada de Preços W. 2022.07.15.01 - Tipo: Menor Preço -Critério de Julgamento: Menor Preço
Global. O Município de São BenoditolCE, através sua Comissão Permanente do Licitação, toma
público para o conhecimento dos interessados, que no dia 05 de Agosto de 2022 8s 10:00 h, dará
início a Tomada de Preços supracitado, que tem como objetivo a seleção de proposta mais vantajosa
para: contratação dos serviços técnicos espedstizados em engenharia, civil, para a execução da obra
de pavimentação em pedra tosca sem rejuntarnrrnto na localidade do Sítio Pedra de Coco II no
Município do São Berredito/CE, contem-e Projeto Básico. Os interessadas poderão adquirir o edital e
seus anexos, no endereço: Rua Paulo Marques, n" 378, Centro, São Benedito/CE, ira horário de
expediente das üttrC'3rrin às 12h00min. Demais informações, através do fone: (88)36213-13't7. São
Benedito - CE, 19 de Julho do 2022. Rontdo Lobo Damaeceno -Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Município do Sito Gonçalo do Amarante - Aviso de Licitação- Pregão
Eletrônico M'. 0432022. O Pregoeiro do Murticipio de São Gonçalo do Amarsnte/CE torna
públicopataconhcdrnentotos. irteres qsaabei-tul:adot'regãoEleirônicoN°, 043.2022, cujo
objeto a a'quiaíção de iirri inirqni'a (é6lài para' servir as demandas da Secretaria de
Desenvolvimento Agrário e Rural - SDAR de São Gonçalo do Amnarante/CE. Inicio do
acolhimento das propostas tIa preços: 21/07/2022 às 17h30min. Data de abertura da
propostas de preços: 02/0812022 às 09h01 mm. Para efeito desta licitação deverá ser levado em
consideração o horário oficial de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no4
sguintes sítios eletrõnicos: www.bbmnet.com.br: wárw.tce.ce.gov.br .j

