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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.07.14.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção, 
instalação e recarga de gás junto às centrais de ar condicionado pertencentes às 
Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será 
realizado Certame Licitatório cuja modalidade e objeto supracitados. Data e horário 
da abertura: 03 de Agosto de 2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à Rua 
José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, 
ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. 
Maiores informações: (88) 35441569 . 

Farias Brito/CE, 14 
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GOVERNO MUNJCf PAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brno para todas 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021ª07.14.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na 
Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE 
LICITAÇÃO na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.07.14.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 03 de Agosto de 2021 às 9h, para o OBJETO: Contratação de 
serviços a serem prestados na manutenção, instalação e recarga de gás junto às 
centrais de ar condicionado pertencentes às Unidades Gestoras do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 14 de Julho de 2021. 



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIII Nº164 1FORTALEZA,15 DE JULHO DE 2021 

ESTADODOCEARÁ-PREFEITURAMUNICIPALDECOREAÚ-AVTSODELTCITAÇÃO-CHAMAMENTOPÚBLICON°01/2021-SAUDE
CP - A Comissão Permanente de Licitação de Coreaú-CE torna público que realizará dia 02 de Agosto de 2021, às 09h, no Auditório da Prefeitura, sito à 
Av. Dom José, N? 55, bairro Centro, Coreaú-CE, Licitação na Modalidade Chamamento .Público; sob Nº Ol!202l-SAtIDF..,CP,. cujo Objeto é o, Presente 
Chamamento Pnblico tem como objetivo o Credenciamento de pessoas tísicas e jurídicas pai-a a prestação de serviços complementares de Saúde, a 
fim de atender as demandas da Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo l, parte integrante deste processo. O Edital poderá 
ser adquirido junto a CPL, de segunda à sexta-feira no horário de 08h às 12h, bem como nos portais do TCE/CE e do Município. Coreaú-CE, 14 de Julho 
de 2021. Francisco Ant. Araújo -Presidente CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Julgamento - (Fase de Propostas de Preços) -Tomada de Preços n" 2021.04.20.2. 
O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que 
concluiu o julgamento final do Certame Licítatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2021.04.20.2, sendo o seguinte: Empresa Vencedora- FCS 
Construções e Serviços L TDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R$ 383.562,51 (trezentos e oitenta e três mil 
quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Fora destacado ainda que algumas empresas tiveram suas propostas desclassificadas na 
seguinte forma: as empresas Tnova Constmções e Serviços ETRELT-ME, Roma Constmções L TOA- ME, WU Construções e Serviços ETRELT EPP, Andrade 
Empreendimentos L TDA, tiveram suas propostas desclassificadas por apresentar as mesma com a Planilha Orçamentaria incompleta, já a empresa DT Infra, 
Urb Projetos e Serviços de Engenharia L TDA, teve sua proposta desclassificada por ausência de assinatura do responsável da mesma. Maiores informações 
na sede da Prefeitura, sito na Rua David Granjeiro, nº 104, Centro, nesta Cidade de Granjeiro/CE ou pelo telefone (88) 3519-1350. Granjeiro/CE, 14 de 
Julho de 2021. Luís Edson Oliveira Sousa - Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N" 2021.07.12.L O Pregoeiro do Município de 
Granjeiro/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando Certame Licitatório, na modalidade 
Pregão Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos. Inicio do acolhimento das propostas: 15 de julho de 
2021 às 09:00 (nove) horas. Abertura das Propostas: 28 de julho de 2021, às 09:00 (nove) horas. Início da sessão de disputa de preços: 28 de julho de 2021 
às 09:30 horas. Através do site bllcompras.com. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços eletrônicos: bllcompras.com 
e www.tce.ce.gov,br. Informações pelo telefone (88)3519-1350. Granjeiro/CE, 14 de julho de 2021. Luís Edson Oliveira Sousa - Pregoeiro Oficial. 

(-~ *** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.07.14.1. O Presidente da Comissão, 
Pe1manente de Licitação -CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o n" 2021.07.14.1. 
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção, instalação e recarga de gás junto às centrais de ar condicionado pertencentes às Unidades 
Gestoras do Município de Farias Brito/CE. Data e horário da abertura: 03 de Agosto de 2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o texto integral 
do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, nª 87, Centro, Farias Brito/CE, em hor'drio normal de 
expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações: (88) 35441569. Farias Brito/CE, 
.14. de.Julho, de 2021. Antônio.Cardoso de.Lima-.Presidente da Cl'L 

*** *** *** 
Estado do Cea1·á -Prefeitura Municipal de ltaiçaba. A Comissão de Licitação toma público o resultado da fase de habilitação reforente a Tomada 
de Preços Nº SI-TP002/21, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de transporte e destinação final de resíduos, domiciliares, 
públicos, entulhos, podas e da saúde e os serviços de varrição, capinação, pintura de meio fio e poda de árvores através da Secretaria de Tnfraestrutura, 
Indústria, Comércio e Turismo do Município de Itaiçaba/CE. Empresas Habilitadas: 01. Ecoserv Construções e Se1viços EIRELI. Empresas Inabilitadas: 01. 
Urbana Limpeza e Manutenção Viaria ETREL!; 02. Limpax Construções e Serviços L TDA; 03. Platinus Engenharia e Construçao ETREL!; 04. Construtora 
Comar LTDA; 05. LR Serviços e Construções EIRELI; 06. ST Locação de Veículos E Serviços EIRELI. Fica aberto prazo recursa! previsto no adigo 109, I, 
"a" da Lei nº 8.666/93. N{Lcaso de não haver.interposições-de recursos administrativos, fica marcada a sessão d,e abertura·.de propostas-de preços-para-.o,dia-
23 de julho de 2021 às 09:00 horas, nesta sala de Licitações. ltaiçaba/CE, 14.07.2021. Joéliton Oliveira Fulgêncio - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Adiamento de Licitação. A Comissão Permanente de Licitações de Tejuçuoca torna 
público, que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2021.04.16.01-TP-SGC, do tipo Menor Preço Global cujo objeto é a contratação de empresa para 
realização dos serviços de auditoria de conformidade/regularidade do período do ano de janeiro a dezembro de 2020, referente a contabilidade e tesouraria, 
rotinas de controle interno, licitação, contratos e atos de pessoal, tendo como escopo o exame da regularidade dos processos realizados pelo Município nas 
áreas mencionadas, junto a Secretaria de Gestão e Controle do Município de Tejuçuoca/CE, a realizar-se no dia 14 de Julho de 2021, às 14:00hs (horário de 
Brasilia),_será adiado para o dia 03 de Agosto de 2021às14:00. Os documentos e decisões que motivaram-0;-adiamento e demais informações estão anexos 

~ aos autos do processo. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura municipal, pelos telefones (85) 9. 9299-2315, e nos sites 
r 1 www.tcc.cc.gov.br. José.Marcos Pinho Brito - Presidente da CPL de Tejuçuoca. 

*** *** *** 
Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Barro- Extrato de Aditivo Contratual-Tomada de Preços Nº 2020.12.30.t -Primeiro Termo Aditivo 
ao Contrato. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento e drenagem 
no Bairro Trajano Nogueira, sede do Município de Barro/CE, nos moldes do STCONVNº 899874/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional. Valor 
Total do Contrato: R$ 178. 966,22 (cento e setenta e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos). Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, 
alínea "a", da Lei Federal N" 8.666/93. Contratante: José Gilvan Aquino Figueiredo - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Contratada: Francisco 
Alves da Silva - FF Empreendimentos e Serviços LTDA. Data: 14 de julho de 2021. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Paraipaba -A\iso de Concorrência Pública Nº 001.2021. A Prefeitura Municipal de Paraipaba, através da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Joaquim Braga, 296, Centro - Paraipaba-CE, toma público aos interessados que no dia 17 de Agosto 
de 2021, as 09h00min, realizará licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001.2021, cujo objeto é contratação de empresa para prestação dos serviços 
de limpeza pública urbana do Município de Paraipaba e coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos de saúde, conforme projeto. O edital poderá ser 
obtido no endereço supracitado nos dias úteis, em horário de expediente, e nos sítios eletrônicos www.tcm.ce.gov.br/licitacoes; '\vww.paraipaba.ce.gov.br. 
Pantlpaha, 14 de julho de 2021. Presidente da Cl'L. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de São Benedito - Aviso. Por meio da Comissão Pe1manente de Licitação, toma público para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº. 071401.2021-TP, cujo objeto é a Contratação dos Serviços de Assessoria e 
Consultoria Jurídica junto ao Poder Legislativo do Município de São Benedito - CE. A realização do certame está prevista para o dia 02 de Agosto de 2021, 
às 08h30min. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Câmara Municipal de São Benedito/CE- Setor de Licitações, nos dias úteis das 08h 
às 12:00h, Praça 25 de Novembro, s/nº, Prédio da Câmara - Centro, CEP: 62.370-000. São Benedito - CE, Centro, ou acessando o site: http://www.tce. 
ce.gov.br/licitacoes. Sao Benedito/CE, 14 de Julho de 2021. Flavia FetTeira da Silva - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA M(Jl\j'JCIPAL DE SOBRAL -A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU N" P156963/2021, EDITAL 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021- SMS (SRP) (BB N" 883148) - Central de Licitações. Data de Abertura: 28/07/2021 às 14h (Horário de 
Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de Matedal Gráfico (Receituários) para Unidades de Saúde e da Vigilância 
Sanitária da S!:cretaria da Saúde do Município de Sobral/CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital: Gratuito. 
INFORMAÇOES: Site: http://licitacoes.sobral.ce.uoy.br e à Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4" andar. Fone: (88) 3677-l 157 e 1146. Sobral-CE, 15 
de Julho de 2021. O Pregoeiro - Ricardo Barrosó Castelo Branco. 

*** *** *** 
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PREf:EtTURA MUl\ÍICIPAI. DE! Ql.HXERÊ 

o Município de Qúikeré, torna pQbllco que ràqueniwda Superintendêhéla Estadual do 
MeloAmblentê- SEMAGE, a Lloonçâ Ai'nblêrttal (;ór Ada!iãtl e Gofnpromlssó·· LAc ,pata 
a jlavlnieflta/;ão. eni pati1lelepipei;fo na lo<:alidadé de ltaitirtgá, nó Distrito de laOólhJla, 
;:9n11 Rur11l'!lo M.unlciplo de Ou\xe,r~IC.e;. foi cjet.em1íhli!d.o.o cump(im.~nlo dl')s exlgi\11cla.s 
<;?n.tlpas fll!l? ll!çnn1;1s !1 lns\f~s3'ª$ de Llçenct~rnento da'SEMl\ÇE, 

E'.stal!o do Coar~ .,.. Pr~folfura_ M\lnlclpaJ ·de !'old0gl " Avl~O db Ucll?çil,<> • !'rog!i~ 
l;JetrOnlt.o n• 2Q2M7:1:í·DIV. Q Pregoelrq' Çlficlal <jo M~illcf~i<) <!e Pot~ngl; E~lad'~ Ço c_aa'râ; 
torna púf?liq<), ~ue estari\ rea.112'\Mo çert<irue licl\a\M), na m<;>dalldaç!e Pregão Élê1\ôi1lco n• 
2021.07.13-0IV, cojo objal:o é,a·e1abomçã,o de Rflgisvo Fótnial de Preçosvlsando fU\41'as e 
eventoals- oontrataçõM pl1.ra prestàçãr;> dil seMços 9~m~ns de º'anuten~.o vlárià uroana ti 
ri.Irei, peqilenasrefomlàs"í !tilnéGime'nlo da mãó.dapbtii.especlalizàda na área de i:nàhuíénçijô 
em todas, as unidadas patrlmoillals do Município do Potengi, atmvés. do mâl1ir desconto 
perc.~nlual sobre a'labala ele cus19s e lnsumr;>s-·SEINFRA~cieará (021.1) e SWAPI (20~1105) 
com d~son~ração. O certame aconiecerli na plataforrn11. B~ls.,_~a Crdli:u<Ões dr;I Bro1;ll ~ BLL, no 
endereço eletrõnlcç www.\111.ofll.br, l;Ollforrna GSMçificaçõ,es apresllhlâdas junto ao E'.dltal 
Gon,v9(1l'ió~ó e se~s a 11o;~os1 c\lnJ!'bart.wa rn~rÇ!'Qa P''ra 9 dJa 219.a julho <la 2021, a patlir das 
ÇQ:PO hora&. li(laio(es inforçnçrções pod'er~o !J:ér cibtidal•. pel,o leleÍtil\O (66) 35M-15S2 "1fou nQi 
~.nl!W~Ç6S l!tel(Opjcos: Y/í;;,v.b11.olg:llr e l!Jlp~:/nlçlll)1:o~s,lfi!i.ce:go.\/.br/; Po\à\lgL..CE;-1.ri de 
J.úl~o de 202j;Vai>zlo N.en~s Fet'ri>lra- p...,goillro Qffolal !li:i. MIÍilléfpio;. 

E11ta<j<1 ílr> ceàrã..., Satvl1:QAutõi11:írno de:Água.íí EoiJo\éi-ÇliAAE d;r ~aguarlbll'-Avl~o de. 
Adia.monto <10 Licitação.- Pregão Presm1clàl N" 2o:H070:i01-SRP; o F'regoelro do Smvlçó 
Aütôliomo éfé Ágúa e E9ghlp - SME aa Jà!)'ttánbe/CI:, foma púlillcà pãm toi1hadilíél\la dós 
Interessados que, o adlan11ento dá JlcllaÇão que ~coi1tê<>ltla í1o dia 15.de.Julho de 2021 ·âS 
09:00tis •. l,>à$S(para. ó' dia 21 <!0,Jtilflà <.!!12021 ~· 10:00hs r\à mesml> ehdeiej;<> lndleadô por 
n1ottvo de !oiça major. llcna·~~o i1,~ m,odalldMe PrtlgE\o Preseóciel,ciJJocrl!~ripd!'li!rltJ.ao1i1nto !\ 
~erfor Prélfl:' pcirt,ote, cj.\jt'> obj~lõ é' ó. R0glstm <!• l>li;>l)ôl! para 'fulura e eve:ntuàl aqúlsl~<i de 
pef?'\S pa1<1 '1'eiCU10s.~ ge1t1do(<r.l e serviÇl>s <1e n\écllOl,~a gerei \llsahdo supnr as neieessltfa\les 
do Ser\<lçoAutôhor'no'dé Agu~ é Ewoto dé ~aguarJbe/GE, o qual encontr,irrfsé,dl!ríonív\)(sn(\ 
ef1qe_;eçp aEt~iJ.ª• 'óo ~or~!lo '11:07:001)1! ~s 13:00h_s •• Ja911arl~ ·CE, 1.iJ.dêJillho de .29.21• 

·ã · -- l'refü!tura· .Munli;lpal ·de Sàboelro "" ResU1i11do de Jl!lgamenfo. ile 
' Prop11stbs.~ Tomad~ rle Proços ti'• 14:o5;001l~o21'PMS.A Gf'.L.torna público o resullado de 
' julgamento de propostas da Tomada de F'reços ·acima numerada.Propostas Classtncadas:·o1.A 
J l L.C:qnstrutora LTDA, 02 •. Ele~oi1oit-$'ervlços·Projetos a Co11s1r11ções EtRELI, o:LConsfrulor~ 
i E:xilo.EIRELI, 04.,GS Conslr:uçõese Serlvços EIRELI, o.s. Barbosa CQMlruçiioe ServlçosLTOA. 
~ 06 .. Sertilb Construções Servfçcm e Locações, '07, Ff! E'.mpreendlmenlos e Ser11iç<ls LIDA;,. 
~ Empresa Venoedora:sei\€10 úansfrug1lea Servlçoseü1cações. Fica aberto o.prezo recurs~I: ds 
I aµros ddprocMso encootr~m-seno salorde,Llcllaç~l>. Saboelro-CE; em 1'4 de julho de 2021. 
:; Marí,~lranlldalelié'-Pl'iit•ldertfoda'CPL... . · = . ,...:...,j 
' ,EsfQdo do; Coam - Prele!tur'I' Munlc!pal de !laboefr<l ~. Reo1dlado do Jutgamenlo <(o 
! Pl'ópostas-Toinàda da 1•r<i96u N,~ 17;1)~.0o1/2021·f'MS. ACPL fomapúbllc9 01~$ultà00,de' 
: Jlllgamênto de.piópo.slaá d'aTotn~da.déPre.9os'aclrM ílti"1erl\dà. Propwtas.Classlficadas: 01. 
: H B Setvlws de 'Cbifütrui>iíó EIRELI; O~ ... A: 1 L C60Wi.1tõtâ LTDA: 03. Elotiop.!>rt. S\itvl@s 
1 P.r;>liil\l• e Oo.rislruçiles ElR. El_I; Q_4iPllaí1ê~ Coils!rílç<1e.s LTPAl Q5. Co. ns.lrú.· 'º"'. E~l.to EIRELl;

1
. 

; Q6."0S consl(tJçõas é S!l.l)(it;Q..; EIREL!;.07,. Bi!r.tios11 CottsliüÇão o SàriiçÇs L TO.li; {)8., Te\~ -_ 
~: $91uçõ.es em. lmov!Jls Ell~ELI e ME: o~. Tf'/\ EmpreE\~dln1entos EIRi;!l,I - f<.1E; 10, .~~rtãq 
[ GQnsln.!çlle~ Serviw$ é. Loca<;iles:. ·11. f!cal 13efYiÇps EJRELI; 12. FF. E1J1pr11e~1dlm•'1fQ$ e 
>' Se"!IÇOs LTDA • 13: Ffay Engenharia J:mpreendimentos e.Serlvços EIRELI ~ME. Empri>sa 
., Vencedora: Real SaMr;o~- EIRELI. .Fíca a(Jerto º' prazo recursai. Os autos do processo 
· eneônlram•~a no. setor de l.lcllação. Saboelro.CE, 1.4 doJul'1ó de 2021. ·. = 
. Eátado do cearA-·PIJifelturá M!lillcfpalde ·satltí:'e, Al>refolluia Munlclpal'dá Salltm, .àtr>ívós dtt 
C<imln$ifo d<! Lli:!taÇão; loloiii p!)bllco, qúe f~iá reilllbir L!Cíláçà1>, na niódalldade Toiita9á ilé 

· P(eços; auliliJda,soh o 1\1' 2021.07.07.011'~. cujo al')eto é. à con((~ta~o'de emrprnsá pata 
'. raco1nj>oiilÇão de.paiiímant.•~~<iéni paràleleptpedoe pedia tos.e., cóíil ivjuntaínento, no Murilélplo 

de Sàlltte/CE, 11pq.Menor f'reço, Gcífllíl~Ja de.aberl!lra marcada p;!ra o dia 02 de<1gostode 202,1, 
· às os:oo hóràs na sala d1i,C<imfsMo ile llcllaçl\o, slluada pa Pta~a Silo Fr.inclileo, S/N. Os 

lr\liiçm1sodos poderão obl<idr\fürnmç:õ.<is délólMdas no ;f.IQl da Comissão de llcitáÇ!l(.l, no il.oráilo 
de OllhOOiís 12tiOO, ou, alravés d<> !alefolle(Oxx88)353M082: Sall!re/CE, 14deJulhci de 2021. 
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FCIRTALF.ZA ·CEARÁ' 15' DE JULHO OE 2021 

\1.~ 

E&tado.dí; Céai;ó - Prafollura Munfolpal de Cedro'- Aviso de Licitação. A Cpmlssão de Esta:do !16 Ca~rá-Cémsórólí; PúblicQ d1H;a@ií dÓ.1\'lat;;IÇ(I çlé Bat11rlh) -Extnlto d11 Ata de 
Licitação, (1m cumprimento1ao.que.d<iteimlna a·Lel Federal Nº 10.520, de 17 de Julho 2002; R<lgliitro de Pnwos- Pregno Eletrónico 111;• 010~.Q1f;i!\21 • CPSMB. Seler;;:íli d" inélhor 
Decreto Fedarál í~• 10,024, de 20 de'·~;eternlmfde 2019 e S\!bs)dl<rriarnente a Lei l=eder~I W. proposta pará Réglsfro de Pr~90 pàrà futuras e evehtiJálsaquislçOes:d~ material odontõlóoilío, 
8.666, de21 da J1mho·de 1993, com süus altér~·çl!oà 0<1MPN°1.047/2021' qUo'dltpõesobre as destinado ao Centro do EspeclaUqades Odonlo16gli:as '-'CEO, Dr José Ma.tcelo da liolanda, 
meiU<!as ~:í.ce~cloMls: p*li a àq\íis~lô dr;> ~ena º'a ronlral~çãó dé serviços; 1ndy$ÍV<! d~ lu~l~ào Consórcio Púl>lioo de Saúde d<? Mat:iço de E:afurlté" CE. Ôrgilo_geranclador' Ú\lmlssdo 
eógenharle1, e lhoumos dtistl~adds aó enfrenlarntinto da pàí1demia da ca<,>id·19, <1 F'régoelró do .Preg~o dq CPSMB de Balu~té ·.CE. Contratadas: F~rtalmed Equlpam~nto> f;foSplialares 
Oficial. do MiJ~iclpio de, Cedro/ée. fonia pú.btico para oonl)ecim<!nto dos inleréssàdcis que ~TOA, <;Q(I) o valor (atai de R.$,58,533,20 (cJoqu,enti1 o <ql!o rnll qulnl1<1nlos e frinla o biis raajs·, 
realizara a llcllaçôio na mo.dálldilde Prng!IO Elalfõnlro N• 1207;0,1/202'.1·03, cujo objeto ô a Vinte cen!aVos): tsabelle CavalCljnte GoncalYes .LlUA, ~om o val9r total de H$ 30~.152,87 
aquisição de EPl's, ·âlco.ol em gel El'.lfq'uídqi termômelros. dlgllah1, lnaomós e. matermis de (tre~éntos e dois n:ill cer1lo e clnqu_enla a dois roafü e o]l<tnl? e ~ate cQntaW>s): Jose Nergi~Ç) 
\(em0rçaçilo •. paril, a.temfor dlyersa~ S$Cf\!la_rtas do fylun]CÍl,llô <!e 'Clidro - -GE., e1Jt(e9f! lfn:s Sqbrel[<!, com o valortol.al de H$ 104.837,60(C!liJlo11 qú~lrcimll o[tooonl<>&e bintá.e sela reais e 
p[çpô4~s a patiir desia çlaía e abertura das propostas dia 22 <jejl!lho d.e'.2Q21 ãa-.09:00 ll'qta' ilt>SSeli!a centavos); F G Comercial da Produtos Hospitalà(es LTDA, com o vaK>·r fot~I de R$ 
(Hor~rlo d~1 Br~sllla),,T!-!<19 éo.nrón:iWe,,pecmc,içõ% côtitld•• ~·o ,ed.ital, .Q qUa! eYiçonJro--00' na, ~01,873,99 (oitocentos'ª um !1111 Oitocenros e $elenfo <1. liês reiii.s e noYenlá é ""~º <.-ernavos) e 

. h\tegro nà séde i:la Cornli)liiio PlintianElnl!ide UéUação, np Mrarlo da Cl7:00h às 13:0oh ê nós P<0!1ospt1alComercioHllanda LTOA.wmovalórto1nldeR~222:220,7BÇduzeiiloseVin1eedôls 
. lslleswww.t=:9ov,brewww.bllcompr~~~g,1'1r. TúlioLima $ales-J>'r'egoefr(l. mllduzentose vinte.e n1>ve reais e_ seten_la e ~'.to cenlavos).As inlormaçõ'esre.f~1entAsàAt., pe 
· E'.5iadq do éearã _ Prefeitura Munl~ftral de'Jqoc:a do J&rltoaeonra , A'flso di> Llcliaçãti •. o Registro de. Preço~, ant9ntram-~eà disp~slçao dos l~teressa~os. Cons6:clo Publico desaóde 

· · · •· · o'ij1~JiJooidá JeriÇ'l\'a~~a; Pâr!tj(e,fí\i\\illo q~ icre.slg~rit!iM CPl.P..Jómli pQbllcli qtie ié4112i,íra du!'~r:lzod.e 1"atuote-c~1.~eo julho do 2021, Davl~[ei dé'Almelda":~.!.'!!I:~ºlr<l~lelaf. 
na_ niodalidad~ Tonya,da·<ie Pr~~fí'· 2ó_2,1,01.qs.o.1 Tl\Up~ Meno~ f'~.o p0r llem_,l)lllà'~ ~.t~d.o ,do·~~rá -'C'oi1s~Jc19 PúbUço de Saúde da Mlerorreglão.de Limoeiro do Nórtn. 
lo i;fa ~mpl)3sa para a, prestaçao.dé;servll'."" \éCnloos e$pedalrzados eni ,e=ttÇão e Cil'.SMLN •. Sró. Maria de Fallniíí dei Noite 011.iielm - QTPS QO.OA8110: §éri<> !)0042·- CE. 
"· do Plano. l'llJ!lll~µ~J ~ PPA 119 Munlplplo d~ ~1)99 Cl!i J~li<>;>ai:x.>afliilCE;. co)TI ~ql;l de Esg<ited~s nossos reciJrsos da tónlatiila dá' l0Galiza9ão e tehdo em Vista a Senhora nã(ha!lder 

.emo2/0B/2021,às09.llOll.0E(litales!á.àdlSlXlSiçãOdosln!í!~Sllàtlósnasalai:!aC.P.LP, · 't .. · . 1 ,1 . "' 11 · . .,,1 .. u d'"" •... · d .. , ·~ .!'' · 
siiiiàd!' I! Fitja Mln~s· G,á1'1Jfs,420 -'.Ceijt(9 _ ,füQÇii ue·Jert'*1COOfll , ç~~rá. Brusir: jlfqc~ il• ou~ om~r contatos_.,, os .,oi'. te o ono e a., 1Cà "º e ,.,on~g~m. dos e <i_cil<t "'81<1512021, 

. •Jêiieoaooara(cllJ -14do.Julhode'2021.1.oc1anaS..lúbalAfallJo•' Pmsldcíhte.i:laCPU>: C!l~Vi\làmosa $ri1, Marll! dec·Fa!lm~ do Norie OllvE!i<a ·-CTPS 00048110 • Sline 0004~ - OE, a 
~-·. • . ~'. • . .- ""'l""!' . . , C1Jrliptir>:JMritaseq<1donó$soconsõn;10,ll'flrndeÍl'!':omaras,tré1aUvassobieofündo$~uteiTilo 
Esljldp d~' C.eará -l'ref~llu~a M~nlclpal da Juazeiro do.Norte ·r.Aylso de ,ru111~mento .- de~~!(éreaconseqúerilede\/óÍtiçâO aosêtiMúnlclplodeorigem denlrõdoprazode30 (!ri ta) 
Pregão El<Jtrõnlco, nª 2021;06.l!tl.1. <> Prego.eira Oficial do Munl(:lpl~ c:Je Ju!'Zel~ do Norte! dlaàá pàrllrdeslã publlcaçãó, ~ob'JJena deflcarresclildldo, àufornãllcamente; nó!itelm!ls doºart. 
Estado .do Cea~il .• ~o º®;.de ~uas allibulçil>:is leqals, toma publico, p~ra ·conhemmanto dos 4à2 MOLT ·cnn$ólció Pi!blll)r;do Saüi:fo da Minrprrnglii,ó de u~eifadó Ncirlo- GPSMLN ~ R 
lntere$sa~1Js, que qonclu!U 0·1ulgarnen10 fiMI do processo Ucllà\M!I modalldada Preg(\o. n• · · , .e ·• ·. : : . · · · ·. · · . · · . . · , · '"Y , · , · . : . · Jia 
2,02,1.06;20.1 s~ndo 0 seQ,uJnJ~: llcllârit<~s ~er\cedor~s.:.. Jy Vle!W .S~lVl~s EIRELli~enêàdorà Napo17_ao Nunes Mala, ~/N,. llarrro ~o.sé Simões, C.EP. 62.930-0ClO, q(lioelro do. Norte - ÇE, 
J_ori!ó ao: Lote 01 com p!Qp(ista final,i'r·óYalor·glo.~?I dó ~$.t04.4CIO,o\l,(eeo19e. qll'tllt'ó mil !Ó. CNPJ. 13·328·6_8:i!22J11~~ . . . 
qna1róçeilto8.re~ls); !JnldasVércuJos E:speclals S.A .. vence<toraJunloilo Lote, 02·t;0rn p[opo&t'I "atadõ do Çeara-Co)1.sõrclo Pullllc'I ije S~u<!~ d1~.Mlqrorregi\\o de Brejo s"nt_Q ·1'11.rcelro 
fi_llà)'.ljb y;il~tgl!lÍlal <l!>'fi~ .6~~:e51Q,OO 1:selsi;~n)Cís~:qvaren"'. e ctn,com!fe saf~cen1o~ ~eals) e "J:çsr(io A~\tiílo ao C,o,intrald .Nº 95.0B,OQ1/2ó17 :· Pregão ,Prei;~!li:f~l W 9M9.~~2/~917· 
j\iloUr,J Se(yiç'Oli ,, ,Lopaç!)'ls.l:,1!1i:.LI •. venc\ldpra ]4hlo ~ol0te ~;i qjm Jlrapôsta fili?f. no Y;\lqf Obteto.; c<mtr~taç(iOde <in;presa.,es~eçiílli~da .mi pr:est?çi!? de s~1'(lÇt)s,d~ elr)h;sã,o da laµqos 
gto~al da 1':$'1.148.899

1
92.(ftum milhão· cento e; quarenlá e ollo mil ulto~entos e noventa e novo de1ilxamescardlológlcos;1unt0,ao Go(lsóréib Publlc11 de Saudeda Mlcrórjeglljo<;fe are)() Sánto-

" reais .e oovenla,o dois centavos): As en1pre~as vencedoraa foram decliiradas habllitadas por àE. O. prés~i\l!! termo tam por fl~alldac{é a alt~raçM (f11s ciAusuias quart,!t do (:onttalo lni.clâl, 
eumprlnienlo int1>gral às exf!)MO!as dô Edital C:onvócalório. Maiores infolmações no endereço p!orrog<!ildo por lil\llS 01 (um( ano. a parUrrla da\a da assJi>alúr~, p,odei\do ser t1róli'OQado nos 
életrôíilcó: bllcompras.com, por ilitên\'\i•dlô dlt Bólsade Licita,çõ'es do,Bra$1l(BLLJ. Jnf6rma0és éasó~ .,: fórjnas· pré'JISlos· na Lei n•- 8.666/93 e a'tl!roçôes posteriores, medlenle lr11erasse 
poderlloseilobil<lasah\da pelotelé.(ol'lé (8B)l\566-1010.Juaielro.do,Norte/CE, 13 d~Jtdhodê ~Obllco,.heja vista conseguir <:ondlções mais valrtajosas pata à admlni$lra\M; A$ partes 
20;21. Ral~~uíldo El)'Íanoél Bastilíi.dà. ~:;éldali Néves-pregoúlro ~do r;'lllnlgíolo, @líflcarj) te><las às defüa~sulas dó,coi1l1'ato fülcia~ dá asslnafüia: 10 de ~Jlho d~ 2020. 
E!lfüilo (fü Caái'il"- Prilfeitu~~ MuniélPàl de Maracarimi -A\l.lso d.!> Cohv<ica~o pàià Estado d<i'Cearli-Cor:isórclo Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo, Quarto 
As.sliiatur1a<1aA1la d.à R•elslri:i d~ \?toçtis .doPregãoE19trônlcoNº14.ó_471202'1.APiegóeir<I Termo, Aditivo ao Co1~lr11to N.º 05.o6.001f;!Ó17o • Pregão Pre~enoiaJ N• O!l.19.0~2/21111, 
de MaraQ<lnaúarnpan;idanaLeldo Licllaçõ<l~ a nos lermos do Item 11, subilens 11,2.1, 11.2.20 O~eto;,contrata.Qão .. dà<ampresà esp.aciàlizad~ na p(es~o deservrços,deemis•;.~o de laudo$ 
1:1'2)3 l(q Mili!I., éó(ivoll.a a 'eü1plesti: :~a éilmárclo é',Repl)J·<«ritaçefes ~tP/\- qt-J~J: doexainescardiol6gicos,juntoaoConsórcloPllbllcnde.$aódedaMlcrorrég_iãocileSreJo·sant0: 
05;696.30il/0001'94, atiaii.~s de seu tepr<IBeiitàíite leg~I. a se·razer p«isente na Cort1ís$ã'q de CE, O prosenleJenuo-tel)'I porJlnalldada a alleraçk1'! das: ciõusol~s quarta.do.umtr~lo inicial, 
PfoQ~O n• ó2da.Prefeito[ll de lifaràcapiili/CE, $iÍtiá\la àAv, 11; nº 150-Centlo Adrí\lnisttallvo, prorrog_~ndo:por mais 01 (um) ano, a partir da da(á da assln.afuro';>po~àndo irar r1roltÚíjado noq 
Con). Jere.i.ssall I, até o dia 22 de julho de ·2021. ni>'b~l"ário de 08:00 as 16!00 hor.:is, para c;isos e fonuas previs1los na Lei n• B.666/93· e altl'raÇões poslérlores, rnedl~~fe f~leresse 
.~ss!natwa da A\ij 4~.~e'giª!ro ~e Pre1çs, ifrluncl1,1.~p l;>regi\o;Elá\t,6nléo ilº 14.047/l1'021, cµjó p\íb~lco, haja 'iisf<! con·S!"O~ir "'°"~i~s .•ttals va11!s)?S.:1s· para'ª adml,nlstroç;ão; A_s. partes 
o)Jjeto é o.lteqlstró'de Pre~os.tendçi cómo ob)etó.a aqQlslçllà.dà testes râpJdos pàra gravidez, à rat1flcarntodaaas demalsolausulas.doconlrato lnlcl~~~:,!.~sslnatura:09 dej1Jlhod~ 2021. 
sete\" rea!ii.adoernas ~nl!lades Básicas de Saúde, da Interessa da:Swelaria de $atld0/Fundi> !"•,l~llo, ljo C,ll~W'-. Prli.f1>lt~ra Miiíll~lliatda, F.arla:1, Bfüi:p:-.Av.~ :d~ L!tl,t.<1r;1!1> • :T<l•füidil. de 
~unlclpel 11e Sljllde/AdmlrilslraÇ!iQ CunlraJ do Munlclplo de Mamcana(1fCE,. tudo i;-anlonne F'reçi;is te2P2M7.1.4.1.:Q Pr!!sldalilell~:cqrl)~~9P<itllt~~a~tedEiClçl~o..,ÇPt.;!<:>!~~·p.liWço1 
ésp)lclfiC11~õéS<;onUdasnot0rn10ciereferêht'lac0ii~tru1tedóSah1lxo.sdoe<11ia1.ArmiJô.efrp, (ir,~e sefi\ ·rea1i~~d9 CMa'rn'e Ltc!tatórlo ·o~ m<;li:falid~tle TQm'a.da !!e Pre@", !o<i1bada t;ob'o n;' 
-- . . . . - ,_. . . . . 2021.P7i1.4 .. 1. ~~Jel.a; c;onl!l!l11çiio' de sol'/iç\J.'< a s01~1n- Pl1l5\;ldôS na rna1w1ançM, lnstiiláffelo é 

.IE'.. stado de• Ceará - Prefeitura Munltlpaf de .. Maracanaú ~ E,xlmlo de Ata de R~glstro de recarga da. gás. Junto ~$ çen!IJ91s de ar eondlclonaile>. p~rtencente<> às Unidades- osst~rá$ dó 
1 l'r~~Q~-· Progào Eletrônico ~· 14.0ll0/20~1; A~acde ~egl$!ro de Preços M4 1il:.04112021. M!iiiiolpl,a': cfa rariàs Srl(oÍCE. "Dali\ e· liPráriq \'.la !lho.f!ilta: o.3 de l.\IJostÔ de 2021, àJi' 9h. ,o' 
fartes. Mu~loJp\<> de Maracanau, atraYêSdo H~sp11~r Munlclpal Dr. ,João l:,lf sl~de Holanda.e a~ lntsress<1do$ po~eran let e obter 0 ll!l!~o·lnlegral do e<liláÍ e lod;>S as 1nfo1maçõês·sobi-eallcliai;ào ·0~ •. 

, empresas: Supertlo Comércló D.e Prod_utos Médlc9s e HosJ>lf~I~(~~ LT.qA, GNPJ. soda da CP.~, sltd:à Rua J9sé/~ves Pimentel, n• 67; C:énlto,. F'arlas Sitt~/Cqi'en:i'horàrionormal d~ 
'J25.675:71:1/!IQ.o1-7!! e ~rqh~spuat COmê.tc!ll H.alai:da LTOA, CNF'J N 09.485.57~10~01·71: expediente, ou atraoros <los e11<)ere QS eletrônicos:www.faiiasbritó.Qe:gov.br e www.li::e.C9.gov.br. 
, Objeto, R"glstro de Preços t•mdo .como objeto ~ .Mulslç!lo _de mate.~als médicos d1versc>s Maiores fnfómiaçQes: (811) 354•\1fjtJ' , farias 13ríto/CE· 14 if~:Jutho de·2oz1.AntOTI1loCard d~ 

(<:41lllleras cilv,ernoM, de inlen:l."'<;e dílJl,ecretii.rlij !f<i Saud,~1Fund9 MunlciP,tll de S~iiéfã/HOsP,lt;il t:;lina-l'resldenteda c1•L · ' ' oso 
Munlclp~I Dr. João tW~l9 !la: 1-{plânaa: .flc M~nlclP.lo de M~1ra<>a.nl!õ, tú!fo .. ~ílfonnà . · . . ' ,_....,. . ' ' ~ 
11,s~eçlfü;ai;!ies ~ôntld~s no jemio d,é cerarên\:fil oon~tâute•dqs a1~éxos aii. e~Jt~r; Prazo: 12 .· Estado dQ Ceara - ~refoltun Munlcj~al de Fottlm :- Extrato·rdos <~ontr-tos w 
(df>Ze) rn~;ie'S: Da.ta. d.@.~~ll)~IW'!: 07;Çl1>Jul~od,é2021 ii:\lgo,.tárloa:!er~•i' Çih\til)Jl de bllvelr~ 9907.01!2021-SMS e 11 09!17,02 2021-S!llE • Reforent• ali. Proc~ssp Admlnlstr~tivo-dó 
Gomes,JuSÇ!11ino!)eFreltaS<'lt;farceloR0<1hi1Ponles; Tol11ada da Preç?s ir,!º 1606.0 12021-Pl\íF• Partes: Munlclpío 'de forUm'. através· da~ 
~~, _. . . , ~ _ . . . . , Silcretarlas de Saode e .i"duca.\'i o, JuvehtlJde, D.~sporto e Lazer. Ol~elà: Conlrafc,çiio de 
Estado de Ceara . Pref"l_ll.ura Mum<:.lrlat de Maracanaú. Sxtnllo.de Ata de Reg!~tr<! de ernprêsa paropreslaçllt>·daSel\Íi~ s para~uporte.Têcnico ospilciall~ado na·oparaclonan ii. (, 
f!reço~ • l'reg~0 Eletriirt1co N°14.011412~~1;Ata'd<l ~é~lstra·~~ "''e~!>.s·N" 14•044/2021. if · . ··· . · ·, '"' · ·· · · · L·, • . , . ·· zaç, 
P.arteKMunlofpiodeMalaçanaO,alravésdoHospltalMunlclpalDr.,JoaoE'llslodeHolandaeas os Sistemas SISMOfa. e SIMEQ..J~~to às Secrelarlas."e Snude o Ed11ca,ç110, Ju~entudE\, 
empresa's:; Prohospilal comÍlrtjo Ho)anda lTDA . CNPJ N' 09 485 574/ooo1•71 MSB Oasportaa Lazardo Mu~(cípl,oda I ófUmlCE. Contr~'tado: .Conel)lto Consu11orlnC1Treinamenlos 
éotn~rcí.ó ,~ Rl!PC~senJ1;1_Ções LTpt.,E1>p, CN)."J Nº 05.69i:t30~!0oai.<i4 -O J p t.pdlslau -M.E'. \:r~A;MS) inscrito no CNPJs~b< n• 40.150.475f01)0119;ValofGlobal: ~$ 35,700,óQ (trlrií1fr§ 
(1'ls!or1:1 H<>spUalàr e ortopédi<;Q), CNPJ fllº 40.083;Q56/00o1-71~ 06Jéto: 8é/jis11o·de PieÇQs cinco mfl e seleCllnlos reais); V1gê~cla:Até 31 (li'inta e u1nJ de Dezembro; tia 20l~1; As.~ioa pel~ 
tend!)como·ob)~to .a 9qulsi9ão dé materlalii!llvàl~os {barrllete,.calxa tefl!llca, colétóre outro~). Contratante: Maria Aldlzl>t Rodilg es de ·AraGJo .~i'lecrl'láría de SaClde é lvomslde daArali/o 
da lnteresi;e da Secretaria de-Saúde/Fundo Municipal deSaúde;-lflosplial Mllniéipal Dr. João Rodriaues~secrafária11a Eduoad o Juventude e L!izer, ForllmfCE, 14 deJulhC1da2021. • 
Elí~lo.de Holanda,_[odo_ éonforóià especificiqçõils c.ontid~s n'ó.teimo de refeiêncra wnslànta Estadó' da Cear(! _ p1;;;f';iiura l\'lunlclpal de Hol'izont!) • Aviso de Alteração de Edlt 
dos l!héX,<Js do àd.111\1; P(azo: 12 (~Clz,~~) Qitlaesi Data.da A,~sln~l:ui:a: !'18 dé Jullio da ~021; ·· . . , ·. , · · .. . · · .. , · ·· ~ 
Slgnalârlos: Teresa Crlstjna de .Ollvelra Gomes, Marcelo Rocha Pontes, Leonardo Moreir!l ~o~acfa, de Pr~~os _N 2021.116.14.1, A ~resMente da C::_orn1"."M_ Pe~m!l!lenle de ~1c1111ç~ . 
DAMA• "ª'"""~"·'-1rt>- ~ w"ó"" ºº'~"", ~"''"'º" · Monlplplo de Honzonle tomúnlca aos interessados a.Alteração do Edtlal ~a Tomada .da Preços 
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Maria Jose Bezerra da Silva 
Código Identificador:46437 AF9 

SETOR DE LICITAÇÕES. 
A VISO DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITACÃO - TOMADA DE PRECOS Nº 
2021.07.14.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.07.14.l. 
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção, 
instalação e recarga de gás junto às centrais de ar condicionado 
pertencentes às Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE. 
Data e horário da abertura: 03 de Agosto de 2021, às 9h. Os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as 
informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves 
Pímentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normaf éle 
expediente, ou .através dos en_dereços eletrônic.os: 
www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores 
informações: (88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 14 de Julho de 2021. 

.ANTÔN70 CMIDOSO DELI.MA 
f"iresidente da CPL. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:BB9BA073 

SETOR DE LICITAÇÕES 
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de Homologacão. Pregão Eletrônico nº 2021.06.28.l. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
locação de sistemas de informática (software) destinados ao 
atendímento das necessidades do Fundo Geral do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitantc(s) Vcnccdor(cs): a(s) cmprcsa(s) JBS 
SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA., inscrita no CNPJ nº 17.411.806/0001-75, classificada no Lote 
01, com valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e Lote 04, com 
valor global de R$ 3.809,76 (três mil oitocentos e nove reais e setenta 
e seis centavos), e INTERPÚBLICA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA MUNICIPAL LIDA., inscrita no CNPJ nº 
03.675.644/0001-78, classificada no Lote 02, com valor global de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), e Lote 03, com valor global 

r{e R$ 4_.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme mapa 
;omparativo acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na 

forma da Lei nº 8.666/93 - Samuel Linhares Maciel - Ordenador de 
Despesas do Fundo Geral. Data da Homologação: 14 de Julho de 
2021. 

Aviso de Homologação. Pregão Eletrônico nº 2021.06.28.1. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
locação de sistemas de informática (software) para gestão de 
Digitalização de Documentos destinado ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Educação de Farias Brito/CE, 
conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. 
Licitante(s) Vencedor(es): a(s) empresa(s) JBS SISTEMAS 
TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., 
inscrita no CNPJnº 17.411.806/0001-75, classificada no Lote 04, com 
valor global de R$ 3.809,76 (três mil oitocentos e nove reais e setenta 
e seis centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos. 
Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 -
Aliomar Liberalino de Almeida Júnior - Secretário Municipal de 
Educação. Data da Homologação: 14 de Julho de 2021. 

AYiso deHomologacãO. Pregão Eletrônico nº 2021.06.28.1. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
locação de sistemas de informática (software) para gestão de 
Digitalização de Documentos junto ao Fundo Municipal de Saúde de 
Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitante(s) Vencedor(es): a(s) empresa(s) JBS 

SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA., inscrita no CNPJ nº 17.411.806/0001-75, classificada no Lote 
04, com valor global de R$ 3.809,76 (três mil oitocentos e nove reais 
e setenta e seis centavos), conforme mapa comparativo acostado aos 
autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8,666/93 -
Maria Marcleide do Nascímento Laet Rafael - Secretária Municipal de 
Saúde. Data da Homologacão: 14 de Julho de 2021. 

Aviso de Homologacão. Pregão Eletrônico nº 2021.06.28.1. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
locação de sistemas de informática (software) para gestão de 
Digitalização de Documentos junto ao Fundo Municipal de 
Assistência Social de Farias Brito/CE, conforme especificações 
apresentadas no Edital Convocatório. Licitante(s) Vençedor(es): a(s) 
empresa(s~ JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE 
INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 17.411.806/0001-75, 
classificada no Lote 04, com valor global de R$ 3.809,70 (três mil 
oitocentos e nove reais e setenta centavos), conforme mapa 
comparativo acostado aos. autos. Homologo a presente Licitação na 
forma da Lei nº 8.666/93 - Antônia da Penha Sena Pierre - Secretária 
Municipal de Assistência Social. Data da Homologação: 14 de Julho 
de2021. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:4E22B5E6 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 0907.01/2021-SMS ENº 
0907;02/2021-SME - REFERENTE AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

1606.01/2021-PMF 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTIM - EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 0907.01/2021-
SMS e Nº ó907.ó2/202i~SME - referente a0 Processo Adníinistrativo 
de Tomada de Preços Nº 1606.01/2021-PMF; PARTES: Município 
de Fortím, através das Secretarias de Saúde e Educação, Juventude, 
Desporto e Lazer; OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços para Suporte Técnico especializado na operacionalização 
dos Sistemas SISMOB e SIMEC, junto às Secretarias de Saúde e 
Educação, Juventude, Desporto e Lazer do Município de Fortím/CE. 
CONTRA TADO:Conceito Consultoria e Treinamentos LTDA - ME 
inscrito no CNPJ sob o nº 40.150.475/0001-89; VALOR GLOBAL; 
R$ 35. 700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais); VIGÊNCIA: Até 
31 (trinta e um) de Dezembro de 2021; ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Maria Aldizia Rodrigues de Araújo - Secretária 
de Saúde e Ivoneide de Araújo Rodrigues - Secretária de Educação, 
Juventude e Lazer. 

Fortim/CE, 14 de Julho de 2021. 
Publicado por: 

Mario de Deus Barbosa Neto 
Código Identificador:C0547B83 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, 
ADMii'HSTAAÇÃO E FINANÇAS 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO- PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021- SMAG/INX 

EXTRATO DE RATIFICACÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITACÃO-O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GESTÃO - , , 
ADlvL.~~STRAÇAO E Fil..JAl..JÇAS, vem publicat RATIFICAÇÃO, 
referente ao Processo Administrativo da Inexigibilidade de 
Licitação Nº 001/2021 SMAG/INX, referente à 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA 
QUE PATROCINE DEMANDA JUDICIAL VISANDO À 
RECUPERAÇÃO DOS VALORES NÃO REPASSADOS 
CORRETAMENTE AO FUNDEB FUNDO DE 
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TP 2021.07.14.1 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número TP 2021.07.14.1 

Publicação 15/07/2021 

Abertura 03/08/2021 

G Modalidade Tomada de Preços 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Contratação de serviços a serem prestados na manutenção, instalação e recarga de gás junto às centrais de ar condicionado 

pertencentes às Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE 

AROUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 
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