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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços nº 2021.08.26.1 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.08.26.1 

Objeto da Liçitação: Coµtré!t(lçãgú.d~:;~erviços a §el",<:?!11 prestados n'!vmanutenção 
preventiva e ;c;orretiva0de 'gonigas;~~})n~r~lhão1 lcJ!ªye, contactorã· e gu'!dro de 
co11sP:mo p~ert~ncent~s ~º· 1\1-~!J.Ü:ÍpjÕ~ª~~FãtJas B-ritb'Z:Çg C.()J;l{orm~ espeClfi:S~ÇÕ~s 
constantesno.Edital-Convocª-tor!q;~;· · ···· ···~· · · · -··- - . · -- ···· · 

j;_ 

O f!residente da Corµissão Permanente,: d~~-ticÍt~Ção - CP,L; torna pÓ~Jico, que ,~erá 
realizado Cettam.e LÍcitatÓrio cuja modªUdá4e e objeto· supracitados. Dãµt e 'hoPªfio> 
da· abertura: 14 de Setembrd de 2021; à~~-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 8 7;:,rcenirô!;'.;Fap~p.s B,rito /Q}:, ·em horári.o normal de 
expediente, ou através ·das· ehtlet~ç()_~-.-el.~trôrf!'Ç'às:;,?;~,farÜi~brifÓ.c~.gov.br e 
www.tce.ce.gov.br. Maiores informaçõês;JSSJ.3544156'9; •.· · .. --- ""' · · · -

- - - " 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.08.26.1 

Certifico para os devidos fins que,f9i p:g]:!Jic:ªdo,. 11esta data, através de afixação na 
Portaria desta Pref~itura {Quadro ae Avfsos e Publicações); confQrme determina a Lei 
nº 8.666/93, e shas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE 
LICITAÇÃO na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.08.26.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 14 de Setembro de 2021 às 9h, para o OBJETO: Contratação de 
serviços a serem prestados na manutenção preventiva·.·. e corretiva de bombas, 
mergulhão, chave contactara: e quadrg de consumo pertencentes ao Município de 
Farias Brito/CE, conforme especifftaçÇ5~§·constantes,.no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 26 deAgostode 20~1;, 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus. A Prefeitura Municipal de Pacajus, através da Comissão Permanente de Licitação, localizada na 
Rua Guarany, nº 600, Altos, Centro, em Pacajus-CE, comunica aos interessados que no dia 30 de Setembro de 2021 às 09:00 horas, abrirá licitação na 
modalidade Concorrência Pública Nº 2021.08.20.001, cujo objeto é a contratação de empresa com maior percentual de desconto sobre o preço unitário da 
tabela de custo de serviços da Secretaria de Infraestrutura do Estado Ceará- SEINFRA, tabela de custo de Versão 027.l Tabela Sintética com desoneração, 
encargos sociais 83,85%, acrescida com BDI de 26, 15% (vinte e seis virgula quinze por cento) para eventuais serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e ampliação por demanda, compreendendo reparos, adequações e reformas das instalações fisicas dos prédios públicos pertencentes as Secretarias 
de Educação, Trabalho e Desenvolvimento Social, Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, do Município de Pacajus/CE, conforme projeto(s) 
em anexo, parte integrante deste processo. O edital poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário de 08:00h às 
12:00h, ou pelo Portal de Licitações dos Municípios no site do Tnlmnal de Contas do Estado do Ceará-TCE (https://licitacoes.tce.ce.gov.br/). Pacajus-CE, 
26 de agosto de 2021. Sara Wânia de Menezes Pedrosa Leite - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.08.26.1. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.08.26.1. 
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de bombas, mergulhão, chave contactora e quadro de consumo 
pertencentes ao Município de Farias Brito/CE. Data e horário da abertura: 14 de Setembro 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) 3544-1569. Farias Brito/CE, 
26 de Agosto de 2021. Antônio Cardoso de Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Extrato da Ata de Registro de Preços nº 20210386 - Pregão Eletrônico N° 030/21-PE-DIV. 
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura - Bela Cruz/CE. Finalidade: Registro de Preços para futuras e eventuais serviços de engenharia, conservação 
e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das instalações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, por 
percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços e insumos da SEINFRA 27.1 e, subsidiariamente, a tabela de custos da SINAPI/CE 02/2021, 
ambas desoneradas, para atender as Secretarias do Município de Bela Cruz/CE. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados 
a partir de sua assinatura. Preços Registrado: R$ 1.130.000,00 (hum milhão, cento e trinta mil reais). Empresa: BC Construtora e Alugueis de Equipamentos 
LIDA; C.N.P.J. nº 40.492.879/0001-50, representada neste ato pelo Sr(a). Carlos Roberto da Silveira. Diego Edmundo da Silveira - Ordenador(a) de 
Despesas. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Julgamento -Pregão Eletrônico nº 2021.08.09.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal de Jardim/CE, torna público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico nº 2021.08.09.1, sendo o seguinte: Refrigeradores de 
Leite Gela Brasil L TDA vencedora junto ao lote l e a empresa Alta Genetics do Brasil LIDA vencedora junto ao lote 2. As empresas se sagraram vencedoras 
por terem apresentado propostas estando os preços compatíveis com o orçamento constante no Termo de Referência, sendo as mesmas declaradas habilitadas 
por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, nº 347, 
Centro, Jardim/CE, pelo telefone (88) 3555-1772, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com.br. 
Jardim/CE, 24 de Agosto de 2021. Alberto Pinheiro Torres Neto - Pregoeiro Oficial do Município. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tianguá-CE, por meio do Pregoeiro Oficial, torna 
público aos interessados o Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº PE 04/2021-SEINFRA, ID 892350, que tem como objeto é a aquisição de máquina 
motoniveladora articulada de fabricação nacional para atendimento às necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Tianguá-CE. O Edital 
poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através dos endereços eletrônicos: http://www.licitacoes-e.com.br, https://tiangua.ce.gov.br/ e https://licitacoes. 
tce.ce.gov.br/. O recebimento das propostas através do site do Banco do Brasil dar-se-á até às 14h00min do dia 10/09/2021. Abertura das Propostas: 
10/09/2021 às 14h00min. Início da Disputa de Lances às 14hl5min dia 10/09/2021 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital 
deverão ser enviadas ao endereço eletrônico de e-mail: licitacaocplt@gmail.com. Deid Junior do Nascimento - Pregoeiro Oficial Prefeitura Municipal 
de Tianguá, 26 de agosto de 2021. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Município de Canindé-A viso de Licitação - Tomada de Preços N" 013/2021-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Canindé-CE 
torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 14 de setembro de 2021 às 1 Oh, na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de 
Canindé, localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N, Imaculada Conceição, Canindé-CE, estará realizando licitação, na modalidade Tomada 
de Preços Nº 013/2021-TP, cujo objeto é a contratação de pessoajuridica para acompanhar os projetos do Município de Canindé/CE,junto ao Governo 
Federal em Brasilia, articulação de audiências com Bancada Federal, Ministérios e orientação e acompanhamento dos pleitos junto aos órgãos e Congresso, 
de responsabilidade da Secretaria de Educação, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às l 3h30min. Lia Vieira Martins 
- Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA- Título: A VISO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
- Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação - Regente: Pregoeira e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico PCS-
01.190721/SEDUC -Objeto: Contratação de prestação dos serviços de transportes dos alunos da rede pública de ensino - Educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e ensino universitário de Santa Quitéria/CE - Recorrente: ANTONIO PROTASIO FILHO TURISMO ME, CNPJ: 
00.451.319/0001-33 -Mérito: IMPROVIMENTO- Decisão: Permaneceu na condição de INABILITADA -Razões: Encontram-se à disposição 
para consulta nos autos do processo licitatório e será disponibilizada no Portal de Licitações dos Municípios no site do TCE/CE - Local de acesso 
a resposta recursa!: Rua Professora Ernestina Catunda, nº 50 -Bairro Piracicaba, CEP 62.280-000, Santa Quitéria/CE; https://bll.orn:.br; https://\\'WW. 
santaquitcria.ce.2ov.br; https://licitacoes.tce.ce.gov.br- Funcionamento do órgão: Segunda à Sexta de 08HOOM ÀS 12HOOM- 26 de agosto de 2021. 
Pregoeira: Carla Maria Oliveira Tímbó. 

*** *** *** 
ESTADODOCEARÁ-PREFEITURAMUNICIPALDEMORAÚJO-AVISODELICITAÇÃO-PREGÃOELETRÔNICONº2608.0l/2021-A 
Prefeitura Municipal de Moraújo-CE, através da Comissão de Pregão torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 10 de Setembro 
de 2021, às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 2608.01/2021, cujo Objeto: RegiSl:ro de Preços visando Futura e Eventuais 
Aquisições de material farmacológico, odontológico e material de consumo hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Moraújo. O Edital estará disponível nos Sítios: www.bll.org.br e htqis://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou nos dias úteis na Sala da Comissão de 
Licitação no horário das 08h às 12h, na Sede da Prefeitura à Av. Prefeito Raimundo Benício, Nº 53 5, Bairro Centro. Moraújo-CE, 27 de Agosto de 2021. 
Francisco Higor Móreira Freire -Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Moraújo. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL D E VAR.JOTA-RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS -TOMADA DE 
PREÇOS N" 018/21-TP-ADM-A Prefeitura Municipal de Varjota-CE toma público o Resultado de Julgamento das Propostas da Tomada de Preços Nº 
018/21-TP-ADM. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO: T - Declarada Vencedora a Empresa: PAIVA CENTRO DE 
SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ nº 14.571.802/0001-66 foi VENCEDORA do certame com o VALOR 
GLOBAL de R$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais). Intimem-se aos interessados para o direito de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conf01me 
Att. 109, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital de Licitação. Decorrido este prazo, dê-se à eficàcia do mesmo. Maiores informações 
serão obtidas na Sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 1744, Bairro Acampamento. Varjota-CE, 26 de Agosto 
de 2021. João Victor Catunda Farias Marques - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
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1 ~~Jr~rio Q Rurçl·~ ~a.S~cr~tatià ~e Sa~dà dà M~nidpi9 d~ São Gonçalo d~ A;;;~fuíCE' ......... J~A~ts'fudJi0~1~~0dt.d~YJ'~ê~ci~;~;i-·d~1Ó~~~b~d~t.20!,~mtJ ruui:ir. v~l~vu \JvtiifQtv~~ºI 
(êxclyslvoparafvlEIEPPet:;otasreservadaparaMEIE("P).lnfciodoacolhimentôda$propostas . • ·. . . ·.: . . . . . : . . 
~e preç~s: Z7101J/. 2021 à$17h3Qm. ln,. Dá. ta de.iib.• .. rtura das propoát;e de. preços.: 10'.09/2021 às e.· stadq d .. ·º ... · <:oái'â • Pr. c1i. eit~.nt Munlç.fpal de Boa Viagem •• ~M.so de. Anulação de Licilaçã.o. 
99h01m1n. Para efolto desta llcltação deverá ser levado em consideração o ho[áno oficial dé Pregão.Eletrôni(:o N• 2021.oa.09.001. APrefaltura Municipal de Boa Viagem, torna póbllco 
Brasiílai O edllal e sàij~ ánaxo.i e.ncontram-se dlsponivels nos seg~lntes smos. e1etrMicos: q~I} o'!'r•9ã<:> .El.etrllnico N' 202) .qs,0~:001; cuiCJ objeto~ a aqu\sji;ão .de oxigênio ~edicinai 
~.b1>rnnetcom.br;www.t~e.~,g0\l.,br~1VWW·sa~goncaiodoamara11te.ce.gov.br. Silo Gonçalo ~ra at.ender ~s necessi.da~.s ~osp1t;iiares da Casa de Sa~deAdlh!J Mana do Municlp10 de Boa 
dó Amarante/CE 25 de ·agc;>stode 2Cl21 Maria FáblolaAlves.Cil$1ro-Pregoeira. V1ageril/CE, foi Anuiada."por detmmlnaç.'io da Casa de Saudo /)d Ilia Maria, na forma do Art. 49 

.. ' ... · •. · .. ,, daLeiN•!l:6e6193esuasalteraçOesposteriorés.BóaVia!ieni/CE,25deagostode2021., 
E!itado do Coara ; Município dà Sãq G\3nçalo .do Amarant•..: Aviso do t:icitii~iio - P<eg~o ... :'. · ' 
Elotrõnl~o N• os4.2021 .:sRP. à Pregoe,lrtÍ',do Munlcipio de sao Gonçalo doAíNir:antê!CE, tórna EStad? dº (:earâ - Pi<ifeitura Municipal de f'\•la Cruz • Exír,ito da Ata de Registro dé 
@\>iico para CÕnhooll'f\enl? d~~ i~te.iiJll!Jadéis.a aberlu111 do Pr~ilà Eletrônico lf'.•054:2021 - SRP, f'reçós IJ• 20219386, f'regíiCI Eletrõnleo Nº 030121-PE·l;JIV. Órgáo Gerenciador: Seeletaria 
!:\'i~ o~Jet1;> é a sel~ça? de J!lelh~(p,ropÇ~ Pl!'Í! .R~gjs\ro d~ P'!:'2gs ~~~l)!!i>,(~\!'!'l§. e .ev~;l\~!;i de. 1Mraestrutuia ~·Bela Cruz/CE, Finalid~de: Re~lstro de P"!)ços para rutura$ e eventuais 
'~qu~lç/)asdeeq4IP'!'')l<lrilo'.'d9âUdioo$!'n,Orlzaçaovis,andl>atonderosnGOOSS/d!J~asdiJl>eCfetana serviços de engenharia, conserváç!l<;> e manutençáo prà<:lial (p'reventlva e{OU Corretiva) das 
~-~ Cultu'.8 ~o Mun.iclplo 'de ~ão Gonçalo do 'j\marai)relÇE, (e>\Cluslvo ~.ara ME!Ef>P). infçlo do insÍalações fls!dasdepré.diosé equipamentos pdbliços, com fornecimento de mão de obra, por 

,1~<;l01hlment<1 cJaS pmpost'll!.d(l pte90$: ;moar,z021 ~.:17h301)11n. (;lata de abef1uro dailp~postas de pélçeolual de deséQnlo soore .os itens da tabela de serviços e insumos da SE.INFRA27 .1 e, 
li!!'WS: º .. 91.?~12. ~.21 à. ".?.9h.3)ml.',l· P. ara. efe.l.I~. do,sta .1.ieltaçlio deverá .. •"' lov~do em con., ~lo~raçli0 0 subsÍdi~riamente, a, iabela de custos. da SINAPllCE 02/2021, àmbas de$oneràdas, para 
p;>rário <?flc~i de Brasf!1•:. 9 od1i?I e seu~ a~e~os ~nc~ntram·s.a disponlveis nos se.guinta~ ~fttos afonderas sei:retariasdó Municlplo de Bela Cruz/CE. Prazdde vigência da Ata de Registro de 
~~trõni('As: mM/.bbmnetcom.br,. wy.w.fce.ce.gov.pr; www.s~ogoncalodoa111~rante.ce.gov.br, Slio . . . · . . .. . . " . . 
G'onçalof,!oA1MránleicE, 26 da·l)gostodo2o21;WyllianCristlanNóbred•Sousa',Prég<íeifP. Preços, 12 (doze) m"!le~, contados a partir de sua ass1na)ura. Preços Reg1slrado. R$ 

' .... ~ · · .. , · . · '1,130.000,09 (hufli mllh!ló. cento e trinta mil raais). Empresa: .se Construtora a Alugueis de 
!=stádo do· ceará~ Prefeilura MuítlclP<lld<!i sanla.rta do cariri. T\)mada d~ P~çós N° Equipamento~ ~TD~; C.N.P.J, n•. 40.492.87910001·50, represent1;ida. neste ato pelo Sr(a). 
2S.06.2Q21.01•TP •. I'\ l?refei.tura 'Municipal de Santâna do Cariri-CE toma publico o CarlosRobertodaS11Velra.OieaoEdmundodaSllvelra·OrdenadorlaldeDesoesas. 
improvimento dó recu.rso;lr\terpoSto pela ,emprasaAniblen1alllx Sciiuçl5es em R"l'i~ú~s L TOA 
C:i.f\IPJ:N~ 15.062.166/0001·00, ~jo objeto é a c:ontrataçi!o de e'!'presa ~spe~1ai12ada P!'"" ESta<!odo cearã ·Prefei(ura MiJnfclpal de Barreira-Aviso de Licitação. Torna público 9ue 
plestação de serviços de cote1a, transporte e incm~ração do~ resrduos.de serv.1ços de saude estará realizand<i lléltação sob.a modalidade de' Pregão El~!r6nico n• ~4ô_S.01/21·PE, ttpo 
(~$$ Classes A e B NBR12606) da 11 Unldádes da 'Sauda geradoras am Santana do MenorPreçó. Objeto: Resistro de Preços visando futuras e eventuais aqu1siçoes de aparelhos 
í)~rirf/C!õ. Fica ~elerm,l~~da .a da. m.do di~. 31108/2021. as 09:oo horas na saia da Comissão de <:la çelular smartphorie, microfone de lapela, kit gravaçl)o led Iluminador e trloé, destinados as 
~Jclta(illo, para que seJam aber;tos os envelopes contendo a~ pr~postas de, preço, ficando necessidades dos Profissionais de Educação nas transmissões e Interações das aulas da Rede 
ijesdelogonotlflcadostodososmteressados.SantanadoCarir1..çEi,26deAgostodé2021. Publlca de Ensino no'Munlclplo de Baireira/Cearâ. Data e horllrio do recebimento çias 
'1!1cnele Ferrelra:Gonçalves,.. Presidente. · propostas: até às OS:Oo horas do dia 10/09120:t1. Data e horário do lnltjo da disputa: 10:00 horas 

1 do. dia 10/0912021. Dlsponibi\lzaçao do edital e lnformaÇ!les nos endére,os eletrónicos 
' -- ·-· - · "- •· ·'- ' ' - -· - -· · ·- wiNw:bllcomp1<1s.com. e https://licltacoes.lée,<:e.gov.br/, Fone: (085) 3331·1567. João Batista 

PazRomâo" P<egoeiro. Barreira -Ce,26 de agosto jle 2021. · 
~tado ({o ce~rà .. Prefeitura Munlclpal de Sant.ani.1 uu 'Lf-411111- n.e·bUl'4~U U\J ...-u1sam~rn.u ue. 
fiabll~hi,(lãq ".":Toinada de PreçosN•.og;irr '2021.02-TP. APrefel1ura Municipal de Santana do 
Q~rin:Ql; íorn•.P~bljco,o Rf!Sultaqod,o .iu.lgama0to de habílita<;ão do edital de To"1"da,de.f".r.~ços, 
N'.09.0.7.2();?~ .02-T>P. Llci1àtite l:labihtéida;... Telas SolUçlles em Imóveis ElRELI; N3 Con~trulora 
~!@.!,! •. ~_&J' .qim$fUç!las ,e t,ocaçáo µe Mão de Obra ·EIRELI, Al.l, CoiisJruiora LiDA·f'i!E, 
Clin$lrurora Exlto EIRELI, AR Empreendimentos Servicos e Locacoes EIRELI. Llcilantes 

FF Empreendlmenros e Serviços L TOA, Exata ServJçoi1 ConWuções e Locações, 
rutora EIRELI, Barbosa Constrúcóes e Servicos LTDA, Sedna Engenharia LTOA, 

'"''- "_ .. stru91les Serviços, e. Loçaçã9, LTDA· ME. Cont~cnica Cariri - Organização 
E111pr0sarial EIRELI, Momentum Construtora Limitada. O relatório complet() do julgamento 
R!Íd~rá s~rcoós~ltado no slte'llcitaco0s. tqa.c0.go1ebr', santanadoe<lriri.çe.go•br. bem como na 
s~)~da Comlss!lo de Liéllação. Fica ab~rto o prazo recursai (Art. 109, 1, "a" da Lei Nº a.66619:}). 
Sántana do carlri,26 de Agosto de 2Q21.Michc\a .Ferreira Gonçalves-Presidente. 
, .. t ----

·o Ceará " Prereitura Murilcipat do QulxelÇ> • Aviso de Rotttlcação - Pregão 
911•2021.oa.2s.1; APregoeira Oficial do Munlciplo de QulxalôlCE, torna público para 
l!TWlnlo dos inlaressados que fica retificado a .daià de abertura referente a·o Pregão' 
~· n• 20:.:i1.os.2s.1, constante nas ediçiles de 26 de agosto tje 2021 do. Diário Oficial da 

Urii!lo e Jornal o Povo, na seguln1e forma: Onde se lê: Abertura das propostas: 06 de setembro 
'de:2021 â$0Q:ÓO hOras. lnfcloda sessão de dispula de preços! oa i;le setembro de 2021 à.s 10:00 
hdn;ls. Leia-si!: Abertura das piopootas: ()9 de setembro de 2021 às 09:00 horas. Inicio da 
sessão d~ disputa de preços: 09 de set.mliro de 2021 às 10:00 horas. Informações, na seda dá 
CPL, Rut1 Pedro Gomes de Aroójo; S/N, Centro ou pelo.lel'ltone {88) 3579·1210. Quixefõ/CE, 
26 de agosto de 2021. Francisca Raquel de Oliveira-Pregoeira Oficial. · 1 , 
''.!" ' ' ,, ' > 

gstildó do Ce~rã'-Prefeltura Municipal de Potengl ·AvfSo.de Licitação· Pregão Eletrônica 
'''-""no21.os.19-AS. o Pregdeiróóliclal do Munlclplo i:fe Potengl, Estado do Ceará, torna público, 

estará realiziindo oe.rtame licltat6rio. na modalidade Pregão Eletrônico n' 2021.00.19-AS, 
,.. Objeto é a e laboração de registro formal de preços relallvQS à aquisição de kils para atllnder 

.6.;'Programa Potengl Solidário' com lornecimên!o pároelado !l' sucessivo, conforme a Lei 
·•ii!!unlcipa,I nº41!)120Z1 de 01 de julho da 2021 ide Interesse do MuniciP,io de Potengi, no .Estado 
~6 Cearâ, o oortame acontecerâ na sala da e.omissão Permanente de Llcitação1 locaiizada na 
Rúa José Edmilson Rocha, nº 135, Centro, PatengllCE, coílforme especlflcações apre$enladas 
J6htoao Edital Coiwocel6rlo e seus anexos, com abertura niarcada para o dia 03 de setembio 
da.2021,a partirdas-09:00 horas, uttllzando-sedo prazo previsto noArt.s•, da Medida Provisória 
ÍÍ?·1.047, de.o3 ele maio de 2021. "'1alotes informações poder!lo ser obtidas pelo telefone (88) 
.1~538-1662 eloú no endereço eletf\'lnico: llcitacao@poten9i.ce.gov.br. Potengt..CE, 26 de 
!Jí!osto d1>2021, Vaezlo NeresFerreim-PregoelroOfli:lal tio Município. 
,.,\,,, ' '. 

o do Cearâ • Prefcltutíi-Munlelpal d& Palhano. ·Aviso ~:e Llcitaçãq. A Prefeitura 
:!pai de Paihano, através de. sua Pregoeira, torna pQblli:o, que larâ realizar llcltaçao1 na 

. . llda~e Pregãç Presencial n• 2e.oa,2021,02-PP, tipo Menor preço Por Lote, cujoobjatoãa 
.,ÇPntrataÇão de serviços de 'assessoria e consultotia técnico'.Jurldica voltadas para 
il"'Pl~mentação de procedlqientos de contratação pilblica, lriclulndo a anéllse e emissão de 
~iireceret, l)~m como elaboração de delesas em. ,açõ~s ju~ic~a!s e ad!J'lnistr~tivas 

, . ~..:: .:~ 

·•ESlado.do CQal'á • Prefellura Mun!Cipal de AsSllré ~ A\riso de Julgamento de Prop<;>sla de 
'Fireços -·Tomada de l're~o'S n• 2021.07.02.1. A Comissão Petmanente ·de Ll~ilaçllo da 
P.releitura Municipal de Assa~é/CE, no uso de suas atribuições legais, tor.na público, para 
<;0nheclmen.10 do~ lnteres~ados, que co.ncluiu o julgamento da fase.da propostas de preços 
refe"lnte ao Cerlàrn• Llcitatório, ria modalidade TCJma.da de Preços n• 2021-07.02.1, sendo o 
seguinte, a empresa: AR Empreendimentos, Serviços é tocaçõe~ Ei.RELI sagrou-se vencedora 
<la' presente 11cltá.\ião, por ápresentar melhor. 'preço. Fora ragistradó que algumas empresas 
tiveram súa~., Pto'postas desclassificadas na seguinte forma: Ampàiô Serviços e 
E111preendimentos EIRELl, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, Tola Serviços e 
Evenlos LTDA, Antonio Akixandre Ferreira Xavier EIRELI, JAO Construções e Serviços LTDA, 
Momentull') Cons\rutora Limitada e l P N Construções e Serviços EIRELI por descurnprtinento 
ao item 4.2. do Edital Convocatório, Millores Informações: Sala da Comissão de Licitação, sito 
na Rua Dr; Paiva, n' 415, Vila Mota, no hol'ârlél de 08:00às12:00 horas ou ainda pelo telefono: 
(88) 3535·1613: Assara/CE, 26 de agosto de 2021. Mlckaelly 1,ohano Morais Tributino • 
Presidente da Comissão PermanuntedeL!cltação • CPL. 

Estado do Cea~á. Prefeitura.Mullíclpal de .Al:saiâ ~ AviSoile Julgamento - Pregãà 
Ele!rQnico 11•2021.os.11.1. APregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Assaré/CE, torna 
pliblico o julgamento do Pregllo Eietrõnico n• .. 2021.oa.~1.1, ·do: qual foram declarad<is 
venoecioras as seguintes omprasas: Cralab Saóde Atacado EIRELl:ME vencedora junto aos 
Loles 01, 05 e. OS, Hand Shop Suprimentos MedicCJs e Teraputlcos LTOAvencedora junt<:> aos 
Lotes 02,e 04, PromiK Comercio e Representações LTDA vence9ora junto ao Lote 03, por 
apresentarem os melhores priiços na disputa d• lances, AS mesmas foram declaradas 
habíliladas porcumprhnanto inlegrel às llxigênolas do Editai Convocatõrlo. Informações: Sala 
da Comissão de Licitação ou pelo telefQne (88) 3535-1613. Assaré/CE, 26 de agosto de 2021. 
MickaeOy Lohàne Moral!ff ributh!o • Prago~ira Oflciiil. . 

Estado do· Ceará • Pref<iituia Municipal lle Cedro - Declaração de. lnexigibllldade de 
Licitação. Os Ordenadores· de De$J!esas da Seeretarta de Educação. Secretaria de Saúde, 
Gabinete do Prefeito eSecrewria do Trabolho e Assistência So~ial do Mlmiclpio de CedroJCE, 
abaixo assinados, i;onsl~erando tudo o que consta do Proéesso Administrativo de 
lneJ<igibilidade. de Ucltaçao n• 3007.01/2021·03, vem emitir a preseme C:leclaraçâo de 
lneXigiblildade de Licitação, amparada na Lei Federal Nº 8.666/93 e no Artigo 30 - A da Lei n' 
14.039120, contratação da prestação de serviços de assesso.na e tonsultoria jurldica, junto às 
Unidad.esAdmlnistrativas do Municlpio de Ce.dro/CE. Ve1J1 comunicar da presenle declaração, 
nos termos do ar!. 26 do Est.alutodas Licitações P~bllcas e suas alleràções posteriores para que 
proceda a.devida ratiílcação. Cedro.CE, 26 de agosto de 2021. Antônia Norma Teolane 
Marques Llmà •Secretária de Saúde. Regina CéUa Ca~al.~a.n.te da Silva Leite - SilCretárla 
de EducaçãQ, Manoel BGzarra filho • Ordenador d.e Desposas do Fundo .GQl'al. Luciana 
Vieira Mar.<iuesVi.ana ·Secretária do Trabalho e Assistência Social. 

I.,.._..__,_. _ _._ ,.. __ . ..!. n.-.ll:~u .. -.:.. u .. -~:...~--f ..a- ur;.:t:::~-.:::l.:-~-:_Ã~~i;;.-;. ... ·1 i,;.i·~:,.-;~--Al 

25· 
Estado do .ceará· Prefeitura. Munlclp'al .de Farl~s Brifo ·Aviso de'Llçltiição • Tomada'de 
Preços N• 2021.(18.ZG,1. o 'Presidente ·d~ ComisSão Permanente da Licilaçllo - CPL, toma 
público. que:será realizado Çertame Licltatório nam°"alida<;le Tomada do Pteços, tomliada sob 
o. n" 2021.08.26.1. Objeto: ContralaÇão de SêrviÇos a serem presladôS na inanÚtenção 
preventiva e corretiva de bombàs, mergulhão, ç~pve conractora e quad~ -Oe <:0nsumo 
p,ertencentes ao Municlpio de Farias 9rlto/CE. Data e horárlo d;1abertura: 14 de Setembr.o de 
2021, à$ 9h. Os lnterossados poderão ler e obtei'<itexto Integral do edital á iodas as informações 
sobre a licitação na sede·da CPL, sito à Rua José Alves Pimental, n' 87,.Centro, Fari~s Brito/CE, 
em ho.rárlo normal de expediente, ou através dos. en'dere,ços ele)rônicqs: 
www.lariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce,go~.br. Malares lnfonnações: (68) 35.j4.:1569. Far.ias 
BrltolCE,26 deAgostode2021.AntõnioCard!)Sodo Lima-.P<esidentà da CPL '. 

Estado. do Ceará • Prefeitura Municipal de Farias Brito " Aviso de Ucttação ~ Pmgão 
Eletrônico N• 2021 ,QS.25.1. O PregoelroOPcia.ldó My~lclp\o de Fatj~s Elrilo/CE, toma pllbHco, 
que serâ realizado Cert<ime Lfclta16rlo·na niodaiidáde Pregão Eletrónico; tombado sob'n~ 
~021.08.25.1. Objeto: aquisição de materiais elé\iicos, hl?r;íullcos e de. construção, desli~ados 
ao atendimento das necessidades de diversas S,ecretarias do M~nlclpio de faria~ Brilo/CE. 
Inicio de.acolhimento das propi>slàs: 27 de agciStode 2021 às 17h. Abertura das propostas: 10 
de. s.e,tembro <Je 2021 ~~ Bh. Inicio da sessão de dispura, de preços:•10. de selenib.ro de 202,1 às 
8h30min, atraVés óo site h\!ps://bllcompras.com. Os inreressados poderão ler e obter o 1exlo 
integral do edital 6'todas as informações sobre a licllàção na sede da Comi$1li!O Permanente de 
Llcllação, sito à Rua José Alves Pimen.tel, n' 87, Ca~tro, Fanas Brito/CE, em hOrário hormal,de 
expediente, ou através dos endereços eletrõhic9s; ÍllWW.fafiasbrito.ce,.goy.br, 
iNww.lne,co.gov.br e https:/lbllcompras.co111. lntormações pelo telefone: (86) 3544-1569. Farias 
Brito/CE, 25 ~e agosto de 20.21. Tiago do Araújo Lelte-PregoeiroOfi~lal. ' 

est<ido do C'llarâ ·Prefeitura Municipal <le, Cedro.'-Res~ltado da Haqilitação. A Ooin1ssl!o 
de Licitação do ~unlclplo de cedro/CE comunica acíS' l!J(eressados o· resultado da fàse de 
habilitação referente à Tomada de Preços N• 1so1.0112021-05, cujo objalo lt a contratação <la 
pessoa jurldica para prestação dos serviços d~ recuperação e. m~nutenção de vias póbiibas. 
envolvendo urbanização de modo gorai, junto a. Secretaria, de lnfraestrutura. Ei)1pres~~ 
Mabllitada,s: 1. AR Empreendimentos, Serviços e Locaçô"ls EIRELI, 2. Corifécnlca pa~rl ...
C)rganizaç.'lo:E:mpresactal EtRELl,, ME, ;3. C:R.P.Costa.ConsITTIÇões e Prestadora de§lefl/IÇ'ôs 
EIRELI, 4. F4 Construções, locaçõese·Pror,iuçaó de Eventos EIRECl-'ME;:s,·A:l,L ()ons'trufüra 
LTDA~ ME, 6. José Urias Filho EIRELl,'7.·s. & T'CbnStruÇ5es e loeitções de Maó'ae Qbra 
EIRELI - ME, 8. Riofa $erviÇQS e Administrativo EIRELl, 9. MalOS & Almeida LTDA, 10. Méta 
Empreandlmenlos e Serviços de Loaaçllo de Mão de Obra EIRELI - ME, 11. !'J3 
EnJPreendimen1os e Participações, 12. Prima 'franspi)rtes EtRELi - EPP. Empresas 
lnabílitadas: 1. M Minbrvlno Noto Ernprocndimenlcis, 2iM.A.dos San!às. e.ordeiro EIRELI.,. M.E, 
3. Kleber Landlm d11 Franca EIRELI (KLF .serviços); 4. Sádna Engenharia LTôA, 5. Amblenµil 
Soluções e Sorvlços EIRELI - ME, 6. Ecos Edificaçõ.~s;Construções e Serviços LTDA. 7. X7 
Empreendlmenlos EIR!"LI '-ME, 6. Saulo Marjorle Gonçalves Silva Bezerra (SM Engenharia). 
9. MJM Construçõe~ e Imobiliária LTDA- ME, 10. Vênus ServiÇQs e Entretenimentos LTDA. A 
Comissão qe t.iclra<(ilo daciara abeito o prazo recursai con.forme prevll· o Ati. ·109, Inciso 1, ellnea 
"a". Cedrp·CE, 17de agoslode2021. Túlio LlmaSales"PresldentedaCPL.. · 

Estado dô C<iaf.f; Consórcio Piibllco d•. Saúde da Mtcrorregíão de Canindé.:. C::PSMc;>..:. 
Resolução (:PSMCAn' 012/2021 de 24 de agosto de2021.11Presldente do Copsórclo Púbilcode 
Saúde.da Mlcrorregi~O dé canlndé-CPSMCA, no uso de suas atrfbUições, resolve nomeár nos 
termos da Seleção Pübllc;;/Edital n• 027/2019/ESP/CE o Sr. Raimundo José Alves Ar'141o Cf'F: 
696.961.043'.72 cargo de Secietá~o E><ecuttvodo CPSMCA. Em cúmprlmenioeos preceitos legais. 
Carílndé, 24 de agosto de 2021. MarlaSonta de Oliveira Costa-Presidente do CPSMCA. 

Estado do Ceaiâ-::-i>refeJtura Mtintcip~I do r:iâ!:'atilba 'Resultado da Fase de HábllítaÇão::. 
Tomada de Preço N' 04.013/2021 TP. A Pras.idente da Comlssão·Perrrurnente de Licitação da 
Prefel.lura Municipal de Pac,atuba - CE, torna públleo para i:onheclmento dos, Interessados o 
Resultado da Fase d11 Habilitação da To"!ada ile Preço N" 04.01312921 TP, cujo objeto ê à 
contraraçl\0 <:ie serviços ·especializados para a .execu(lão do Piano de Desenvolvimento 
Sociolerrllorlai • PÔST o do Piano ctà Gestão e Condomlnial e Património do Residencial 
Paeatub~\ no ãmtiito do Programa Minha Casa Minha Vida; compreendendo: serviços de 
capacilaçllo e treinamentos com forneclment9 de mater]ais: Empresa Habilitiida: lzaura 
Gomes do Nascimento de Oliveira -ASSESSUS -Assess~iii! Consultoria e t:;vantos. Empresa 
Inabilitada: M11rco Assessoria e Consultoria Social - MACS, confonne Ala Compiemoritar, 
disponíveis no site www.tce.ce.gov.br/llcl1<1coes e no Setor de Licilações. Fica aberto o prazo 
racu~al, com base riaalrnea "a', Inciso! do~rt.10.9da Lei n' 6.66G/199~. Maiores informações 
serão obildas junto à Comissão de OShOOmln às 1~h00mln .. sito â Rua Coronel João Carlos, 345 
-Centro. Iara Lopes de Aquino -Presidente. Pacatuba·CE, 26deagosto de 2~1. 

Estado do· ceara :·piií!elliim-Mun1cipa1 de. Aqoiraz AVlso iie Llcitaçilo - Pregão 
Elotr6nlcoN• 13,024/2021PERP. Objeto: Registro de preço para aquisição de plaqas em aço 
inox, para u~o em inauguraçõe$ e reinaugurações qa ob.ras ou reformas realizadas pela 
Secretaria de E:ducação DO Munlcf pio de Aqulraz/CE. tipo de llciração: Menor Preço per lote.A 
Pregoeira dci Prefeitura Municipal de Aquiraz torna p~bllco, para conhecimento dos 
Interessados que até ês09;ô0h (nove hôríl$} ·(horário de Braslila)do dia 13 da setembro de 

cn ...... 
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TP 2021.08.26.1 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número TP 2021.08.26.1 

Publicação 27/08/2021 

Abertura 14/09/2021 

Modalidade Tomada de Preços 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de bombas, mergulhão, chave contactara e 

quadro de consumo pertencentes ao Município de Farias Brito/CE 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

EDITAL E ANEXOS 2021.08.26.1 {https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/EDITAL:E-ANEXOS-2021.08.26.1.pdf) 
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