
CLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Licitação – Pregão n° 
2022.12.19.1. O Pregoeiro Oficial do 
Município de Juazeiro do Norte, Estado do 
Ceará, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estará realizando, 
através da plataforma eletrônica 
www.bllcompras.com, por intermédio da 
Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), 
certame licitatório, na modalidade Pregão 
n° 2022.12.19.1, do tipo eletrônico, cujo 
objeto é a aquisição de combustíveis 
(Perímetro Juazeiro do Norte e Fortaleza), 
destinados ao atendimento da frota de 
veículos e máquinas pertencentes ao 
Município de Juazeiro do Norte/CE, 
conforme especificações apresentadas 
junto ao Edital Convocatório e seus 
anexos, com abertura marcada para o dia 
03 de janeiro de 2023, a partir das 09:00 
horas. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir do 
dia 21 de dezembro de 2022, às 09:00 
horas. Maiores informações na sede da 
Comissão Permanente de Licitação, sito na 
Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar –
Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, pelo 
telefone (88)3199-0363, no horário de 
08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: 
cpl@juazeiro.ce.gov.br. Juazeiro do 
Norte/CE, 19 de dezembro de 2022. 
Marcos Wesley Leite Tavares – Pregoeiro 
Oficial do Município.

Aviso de Licitação – Pregão
2022.12.19.2.
O Pregoeiro Oficial do Município de 

Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que 
estará realizando, através da plataforma 
eletrônica www.bllcompras.com, por 
intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil 
(BLL), certame licitatório, na modalidade 
Pregão n° 2022.12.19.2, do tipo eletrônico, 
cujo objeto é a aquisição de água mineral, 
botijões e cargas de GLP (Gás Liquefeito 
de Petróleo) destinadas ao atendimento 
das necessidades de diversas secretarias 
do Município de Juazeiro do Norte/CE, 
conforme especificações apresentadas 
junto ao Edital Convocatório e seus 
anexos, com abertura marcada para o dia 
03 de janeiro de 2022, a partir das 14:00 
horas. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir do 
dia 21 de dezembro de 2022, às 09:00 
horas. Maiores informações na sede da 
Comissão Permanente de Licitação, sito na 
Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar –
Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, pelo 
telefone (88)3199-0363, no horário de 
08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: 
cpl@juazeiro.ce.gov.br. Juazeiro do 
Norte/CE, 19 de dezembro de 2022. 
Marcos Wesley Leite Tavares – Pregoeiro 
Oficial do Município.
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