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Ii DE FEVEREIRO DE 202 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Porteiras -Aviso de Licitação. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, toma público, q
será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob n

°2022.01.31.1, cujo objeto é a Contratação de serviços especializados a serem prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia junto ao Município de Por 
	E,  rário da 	 E, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Data e ho. abertura: Dia 17 de fevereiro de 2022, às 09h00min. Em virtude do estado de pandemia da Covid-19, a CPI, receberá os 

envelopes de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de evitar aglomeração. Os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: wsvw,porte.yJ)r e www.tee ce gov.br

. Maiores informações: (88) 3557-1254 (R-21 1) Porteiras CE, 31 de janeiro de 2022. Maria Edna Tavares de Laifl'— Presiden(. daCPL 	

-' 	 Q 

ue 

*** *** *** 

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) 	 F 	' EXTRATO DE CONVENTO 	 - Partes: Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) 	e Conselho Region
1 
af dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE, Objeto: Acordo de cooperação técnica e de acesso ao Sistema deRegistro Mercantil 

Vigência: Prazo indeterminado. 	 (SRM) da Junta Comercial do Estado do Ceará (JU 
Valor: Sem ônus entre os Convenentes. 
Data da Assinatura: 05 de janeiro de 2022. 

Signatários: CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO, Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará; e FRANCISCO DE ASSIS 
PHILOMENO GOMES JUNJOR, Diretor-Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará - CORE-CE. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação - Modalidade - Pregão Eletrônico - Tipo - Menor Preço - Edital N° 
2022.01.27.1 LPE.FG. Objeto: aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) destinados a manutenção das diversas Secretarias do Município de Campos 
Sales-CE, conforme especificações constates no Edital Convocatório. O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Campos Sales comunica aos 
interessados que estará realizando Procedimento Licitatório cujo objeto supra citados, com seguinte cronograma: Início de acolhimento das propostas. 01 
de fevereiro de 2022 às 17:00 horas, Abertura das Propostas: 15 de fevereiro de 2022 às 08:30h. Início da sessão de disputa de preços: 15 de fevereiro de 2022 às 09:00h, através do site wwwblLorg.br

. Os interessados poderão obter o texto integral na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, no endereço Rua Professor Adnilson Batista dos Santos, 578, Centro, CEP: 63.150-000, Campos Sales/CE, a partir da publicação deste Aviso, horário das 08 lShs ás 11 :45hs ou ainda através dos endereços eletrônicos: https://bllcompms.coin 
 w%wtcece.gov.br  e www.campossales.ce.gov  br. Campos Sales/CE, 2-7 de janeiro de 2022. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauã - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tauá, por meio de sua Pregoeira, toma público 
aos interessados a abertura do Pregão Eletrônico N° 28.01.003/2022-GArp cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de 
equ1pamentos/supnineo5 de informática, áudio, som, vídeo e correlatos para atender as necessidades do Núcleo de Informação e Comunicação (NTC), 
junto o Gabinete da Prefeita do Município de Tauá/CE. Início do Acolhimento das Propostas: 01 de fevereiro de 2022, às 17h30min; Final do Acolhimento 
das Propostas: 14 de fevereiro de 2022, às 07h30min; Data de Abertura das Propostas: 14 de fevereiro de 2022, às 08h00mim Início da Sessão de Disputa de 
Preços: 14 de fevereiro de 2022 de 2022, ás 10h00inin. Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido em. www.bbmnetlicitacoescombr e 	

Tauá-CE, 28 de janeiro de 2022. Pregoeira. 

*** ***  *** 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro. A Comissão de Pregão toma público que está disponível na sala de licitações na 
Av. dos Três Poderes, 75, no Prédio da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE e sites: wwwbll.org.br 

 o Edital de Pregão Eletrônico a° 2022.01 .25.2-PE, para Registro de Preço visando aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município De Deputado Irapuan Pinheiro/CE, tudo conforme especificações contidas no anexo 1, termo de referência. Data do Inicio de 
Cadastramento de Proposta de Preços: a partir de 01 de Fevereiro de 2022 a partir das 14:00 horas (horário de Brasília); Data de Abertura de Propostas. 
11 de Fevereiro de 2022 das 08:30 ás 9:00 horas (horário de Brasília-DF); Data da Disputa de Preços: II de Fevereiro de 2022 às 09:00 horas (horário de 
Brasíha-DF). Deputado Irapuan Pinheiro-CE, 31 de Janeiro de 2022. Antonio Lacas Feitoza de Sousa - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 00

1/2022-Tp. A Presidente da Comissão 
de Licitação da Câmara Municipal de Senador Pompeu - toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 17 de fevereiro de 2022, 
ás 1000hs, na Sede da Câmara Municipal, localizada à Rua Professor Cavalcante —635 - Fatima - Senador Pompeu/CE, estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento menor preço, tombado sob  a° 001/2022-TP, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para 
prestar serviços de divulgação de matérias institucionais, Rede mundial de computadores. Lives das Sessões (Ordinária - Extraordinárias - Solenes) e 
Fotografias de interesse da Câmara Municipal de Senador Pompeu - CE, de acordo com especificações no edital e seus anexos. O Edital encontra-se na 
íntegra no site do portal do TCE, Www.tce.ce.gov.br/licirás 

 28 de janeiro de 2022. Carla Jennifer Comes de Oliveira - Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Errata. A Pregoeira da Comissão de Licitação do Município de Pentecoste, no uso de suas 
atribuições, publica a Errata do Aviso de Licitação publicado dia 28 de janeiro de 2022 FLS. 98, 99, 100  101, Processo n°2022.01 .25.06.-PE-ADM Pregão Eletrônico 03/2

022-PE cujo objeto é a aquisição de veículos novos sendo: três veiculo tipo pick up 4x4, cabine dupla, destinados a secretaria de educação. 
Um veículo tipo utilitário com capacidade para sete lugares e um veiculo tipo van/micro-ônibus com capacidade para 21 lugares, destinados a Secretaria 
de Saúde do Município de Pentecoste, para nele fazer constar que: no Aviso de Licitação nas folhas 98, 991> 100 e 101: Onde se lê: a realizar-se no dia 09 de janeiro de 2022, às 09:00hs. Leia-se: a realizar-se no dia 09 de fevereiro de 2022, às 
de Almeida - Pregoeira. 

	

	 09:001183. Pentecoste- CE, 28 de janeiro de 2022. Ivina Kágila Bezerra 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de 1° Adendo ao Edital. A Pregoeira do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos 
interessados o termo de Adendo ao Edital na modalidade - Pregão Presencial N° 001/2022 PP, cujo objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção e limpeza da rede de abastecimento de água junto ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Rua] - SAAER de Jijoea 
de Jericoacoara/CE. Motivo: Adequação ao edital. A data de abertura do certame será alterada para o dia 14/02/2022 às 10h00in. O Adendo encontra-se a 
disposição dos interessados na sede do SAAER e no sítio 	

Jijoca de Jericoacoara - CE, 31 de janeiro de 2022. Janiele Pessoa Silvestre - Pregoeira. 

ley 	 O 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Administração e Finanças - Aviso de Pregão Eletrônico N° 0

3/2022-5EGAF. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que estará recebendo do dia 02 de Fevereiro a 14 de Fevereiro de 2022 até às l0h00min, pelo sistema BI3M ET 	
bbnmatlieitacoscombr proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Eletrônico n°03/2022 - SEGAF —prestação de serviço de link de internet para atender as necessidades das Secretarias do Município de Cruz-CE. A Abertura e exame das propostas 

e o início da disputa por lances ocorrerá às lOh3Omin do dia 14 de Fevereiro de 2022.0 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: wvw.cruz.ce.gov.br 	w.bh wwmnetlicitacoescombr e www.tee.ee.gov.br. Cruz-CE, 31 de Janeiro de 2022. Assunção Nayara Silva de Meio - Pregoeira. 

* * *  *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 2022.01.31.1. Realizará Licitação cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de assessoria e consultoria técnica em gestão de convênios, contratos de repasses 
ou termo de parcerias, com recursos oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e Instituições Financeiras, junto à Prefeitura Municipal de Barro 
Abertura: 17 de fevereiro de 2022, às 10:00 (dez) horas. Maiores informações e entrega de editais na Rua José Leite Cabral, n°246, Centro, Barro/CE, no 
horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 31 de janeiro de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente. 
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