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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 2021.08.30.1 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços de assessoria em contabilidade pública e escrituração contábil e 
serviços técnicos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, Lei 
Orçamentária Anual - LOA e revisão do Plano Plurianual - PPA, destinados ao 
atendimento das necessidades das 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: 16 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) 35441569. 
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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
!Jma Farias Brito para todas 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.08.30.1 

' ,, ··, 
'· . 

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 2021.08.30.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 16 de Setembro de 2021 às 9h, para o OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria em contabilidade 
pública e escrituração contábil e serviços técnicos para elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentária - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e revisão do Plano Plurianual -
PPA, destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Gestoras do Município 
de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital.Convocatório. 

Farias Brito/CE, 30 de Agosto de 2021. 

Antôni~ar 
Responyavel pela 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANO XIII Nº200 1FORTALEZA,31 DE AGOSTO DE 2021 7 2 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.08.30.1. A Pregoeira Oficial do Município de 
Assaré/CE toma público que será realizado Certame Licitatórío na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços no abastecimento de água, abrangendo carrada correspondente a 8m3 de água cada, para suprir as necessidades das Comunidades Rurais do 
Município de Assaré/CE. Inícío de acolhimento das propostas: O 1 de setembro de 2021 a partir das 17:00 horas. Abertura das propostas: 14 de setembro de 
2021 às 0'/:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 14 de setembro de 2021 às G9:30 horas - através do site http://bllcompras.com. Os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços eletrônicos: www.bllcompras.com e www.tce.ce.gov.br, ou no Setor de Licitações da Prefeitura 
situada à Rua Dr. Paiva nº. 415, Vila Mota, no horário de 08:00 às 12:00hrs. Informações pelo telefone (88) 3535-1613. Assaré/CE, 30 de agosto de 2021. 
Mickaelly Lohane Morais Tributino - Pregoeira Oficial do Município. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim - CPSMCAM - Resultado do Julgamento de Habilitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, toma público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2021.07.30.01-TP, 
cujo objeto é a contratação de empresa-para- prestação de serviços técnicos-especializados- cm assessoria-e consultoria cm gestão-de I:iscosnas- cDntratações 
públicas, de interesse do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim - CPSMCAM. Licitante Habilitada: Font Assessoria em Licitações e 
Gestão Pública LTDA. Licitantes Inabilitadas: D Sousa Rios por descumprir os itens 3.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.6, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4.1 e 3.7 do edital; N Landy Boto 
Portela por descumprir os itens 3.1, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.7, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4.1 e 3.7 do edital. Francisco Alisson Zuza do Nascimento por descumprir os itens 3.1, 
3.4, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.6, 3.6 e 3.7 do edital; Francisco Anderson Lucio 05880849309 por descumprir os itens 3.1, 3.4.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 
3.6 e 3.7 do edital. Fica aberto o prazo recursai, previsto no art. J 09, inciso T, alínea "a" da Lei de Licitações. Maiores informações na sala da Comissão de 
Licitações, localizada na Rua Paissandú, S!N, Centro. Camocim--CE, 30 de agosto de 2021. Juan Klisman Lima Pereira -Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Câmara Municipal de Caucaia-Aviso de Julgamento de Habilitação-Tomada de Preços Nº 006/2021 TP. Objeto: Contratação dos 
serviços especializados de assessoria e consultoria na área de controle externo, previsto nos Artigos 31 e 70 da CF /88, objetivando assegurar a fiscalização 
por parte do Poder Executivo Municipal, junto a Câmara Municipal de Caucaia/Ceará. A Presidente da CPL comunica aos interessados o ato de julgamento 
da Fase de Habilitação: Foram Inabilitados: C L Menezes Pereira ME e R & A Assessoria Contabil, Servicos e Infonnatica S/S LTDA. Habilitado: F S de 
M Junior Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo ETRELT. A Ata de julgamento poderá ser solicitada no endereço eletrônico:licitacao@ 
cmcaucaia.ce.gov.br. Desse modo fica estabelecido o prazo do art. 109, I, "a" da Lei nº 8.666/93 - fase de recursos. Caucaia/CE, 30 de agosto de 2021. 
Juliana Jamilly Pessoa Sátiro - Presidente da CPL. 

**'Í!C~:;t~níc** 

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Porteiras -Aviso de Licitação -Tomada de Preços Nº 2021.08.30.1. A Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob nº 2021.08.30.1, cujo objeto é 
a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento e pavimentação em 
concreto armado em estradas vicinais do Município de Porteiras/CE, nos Termo do Convênio nº 33/2021, celebrado com o Estado do Ceará, por intermédio 
da Superintendência de Obras Públicas - SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocató1io. Data e horário da abertura: Dia 16 de setembro 
de 2021, às 09h00min. Em virtude do estado de calamidade pública diante da pandemia de Covid-19, o recebimento será feito 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 téXto integral do edital dodàs as infol"màções sobre a licitação através dos endereÇós eletrônicos: porteitas.ce:gov.bt e--www.tce:ce:gov.br. Maiores 
informações: (88) 3557-1254 (R-211). Porteiras/CE, 30 de agosto de 2021. Maria Edna Tavares de Lavôr -Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Potengi -A viso de Licitação -Tomada de Preços nº 2021.08.26-DIV. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação do Município de Potengi, Estado do Ceará, toma público, que estará realizando certame licitatórío, na modalidade Tomada de Preços nº 
2021.08.26-DIV, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consult01ia em governança e 
gestão de riscos nas contratações públicas, de interesse das diversas Secretarias do Município de Potengi, Estado do Ceará. O certame acontecerá na sede da 
Prefeitura, na Rua José-EdmilsonRocha, nº BS, Centro, ;;onforme-especificações-apresentadasjunto.ao Edital Convocatório e-seus anexos, com abertura 
marcada para o dia 16 de setembro de 2021, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3538-1562. Potengi-CE, 
30 de agosto de 2021. Edno Leite Moraes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chaval-Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 10.006/2021- SRP. O Pregoeiro do Município de 
Chaval/CE, torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital do Pregão Eletrônico Nº. 10.006/2021- SRP que tem como objeto a seleção 
de melhor proposta para o Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal para atender 
as necessidades do Hospital Municipal Elizete Cardoso Passos Pacheco, junto a Secretaria de Saúde do Município de Chaval/CE, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência constante no Edital, sendo o cadastramento das Propostas até o dia 13.09.2021, às 09h00min (horário de Brasília); Abertura 
das Propostas no dia 13.09.2021, a partir das 09h00min (horário de Brasília) e a fase da Disputa de Lances no dia 13.09.2021 a partir das l0h30min (horário 
de Brasília). O referido edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/, a partir da data desta publicação. Chaval/CE, 
30 de agosto de 2021. And1·é Gomes de Araújo - Pregoeiro do Município de Chaval. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Tianguá- Concorrência Pública nº 01 /2021-DIV -Aviso de Interposição de Recurso Administrativo. A 
Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz constar que no dia 30/08/2021, foram impetrados recursos administrativos pelas 
empresas R.A Construtora ETREtT- EPP' e Brita Engenharia ETREU - ME, referentes ao julgamento de habilitação da Concorrência Publica nº O l/202-f-úTV 
- Registro de Preços para futuras e eventuais contratações e serviços de manutenção predial, sob demanda, por maior desconto sobre a tabela da SEINFRA 
27.1 desonerada, a serem executados nas dependências dos imóveis pertencentes ou ocupados por este Município, confmme especificações no projeto básico 
em anexo, para atender as diversas Secretarias do Município de Tianguá. Dada à ciência, fica aberto o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme 
Lei nº 8.666/93. Tianguá-CE, 30 de Agosto de 2021. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos- Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - A viso de Licitação - Pregão Presencial N" 2021.08.17 .01 - PP - FMS. A Comissão de Pregão da 
Pteteituta Municipal de Tejuçuo-ca; localizada na Rua Alti'edo Pinto de Mesquità, 635-, Centro, torna-púbf·ico-o-Editai de'f'regãu Presendàl N° 2021.08.17.0J 
- PP - FMS, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de combustível, para atender as demandas da Secretaria de Saúde, no 
perímetro do Distrito de Retiro e demais localidades da Ribeira do Rio Caxitoré do Município de Tejuçuoca-CE, conforme projeto básico/termo de referência 
em anexo do edital. O referido edital estará à disposição dos interessados e poderá ser adquirido através do site do TCE https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ a 
partir da data desta publicação. A sessão pública se realizará no dia 13 de Setembro de 2021 às 09 horas. Tejuçuoca/CE, 30 de Agosto de 2021. Francisco 
David Mendes Pinto - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará ~ Prefeitura Munici-pal de Farfas Brito- Aviso de Licitação- Tomada. de Preçm N.º 24}21..os.3~.J. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.08.30.1. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessmia em contabilidade pública e escrituração contábil e serviços técnicos 
para elaboração da Lei de Direuizes Orçamentária- LDO, Lei Orçamentária Anual -LOA e revisão do Plano Plurianual -PPA, destinados ao atendimento 
das necessidades das Unidades Gestoras do Município de Farias Btito/CE. Data e horário da abertura: 16 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 eletrõnicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações: (88) 
3544-1569. Farias Brito/CE, 30 de Agosto de 2021. Antônio Cardoso de Lima- Presidente da CPL. 

*** *** *** 
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Disputaªª Larices ocorrêfáa pârtfr(l~f1p;oolidó oiâYSCíe seteÍTibró clê':!'o:H. OeaíláiPôdei;!i 
ser oblido.no endereço eletrônlcp acima mencionado. Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira, qurante o expediente normaf (CIÍ:OO às 16:00 horas), e pçdertlo ser sôlicltildas 
através do telefone (8!'i)98105-2457. À Pregoeira. · 

Estàdo do Cearil • Prefoitura Munlcipál de ltaitlil!Ja - Aviso da licitação - P'!'gão 
Presencial N' 00.21.06.24.00.1PPRP. A Pregcielra Oficial do Munlcipio de ltaitíngalCE, ~orna 
público para conhecimento dos interessacios que, no próximo dia 15 de setembro de 2021; às 
~h, na seda da Comissão de Llcítaç~o da Prefeitura de ltaltlnga, localizada naAv. Cal. Vhgillo 
Távora, 1710, Centro, ltaltlnga·CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão 
Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação dos serviços de publicàç6es 
legais de dlvulgaçiio e publicldades dos atos ofi.cials do Diário Oficial de interesse da Prefeitura 
Municip.!jf de ltaitlnoa·CE, o qual se encontra disponível no endereço·acima, no horário de8h és 
12h. ltaitinga, 30 de agosto de 2021. A Pregoelr.i. 

Ei;tado do Ceará -Prefeitura Municipal do lpuelras ·Extrato do Contrato.A Prefeitura Municipal 
·. 1 i!o Jpuelras torna público o Extmtode Contrato, Resullantedq lnstrumentoPartic~larde Comod~to e 
outta.s,.ave~!\5 que entre.si C<;llé.br,amo Munic,fpiqde lpuelr~s. E~adqdo Ceará e a J:mpresa f:l,ISY 
Conslg SoluçQes e Tenólogra LTDA. Objeto: direitos· de uso. em regime de comodato; do sistema 
easyconsiQ. - software de gestão de averbàç.§o eletrônica de consignação para administração d~ 
margem financeira consignável em folha de pagamento dos servld.ores do Munlolplo de !poeiras, 
Vlg~ncla: 60 (sessenta) me5es. Assina pelo Conlratado(a): André Achutti. Assina pelo(a) 
Contratante: Ff!lncloco Souto de Vasconcelos Junior- PMelto Municipal, \l.llor Total: O presente 
Termo será inteiramente gratuito e sem nenhum ónus ou encargo de qualquer natureza para o 
Comodatárioe seus servidores públicos. Datade/\sslnatura: 12 de maio de 2021, Francisco Souto 
de VesooncelosJunlor-PrefeltoMunlclÍlal de lpueiras. lpuolras·CE,30 de Agosto de 2021. 

Es•ado do Ceará • Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Ll<>ltaçâo - Pregã~ 
Eletrônico N' 2021.os.10.1 - SRP. Julgamento: Menor' Preço por Item (menor taxa·de 

.. admlnistraç.~o). Seleção. de fT1Elfh,or proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações de empresa especializada, tendo como finalidade promover a 
implantaçao e operação de sistema Informatizado Ilia internet e tecnologia de pagamer1to por 
meio de·cartao magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para a manutenção 
preventiva e corr~tiva, incluindo o IOmecimento de peças e ecess6rlos, serviços d<! mecânica 
geral, funilaria, ~intura, eletricidade. ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de 
direção, balanceamento, reparos dos pneus, lavagem e aspiração geral dos velculos,.l'évisão 
geral, e outros serviços para os veiculas pertencentes à frota da Prefetlura Municipal de 
Horizonte/CE, conforma espocificações contidas no. Termo de Referência:' o prazo dé 
cadastramento das Cartas Propostas será até às 09~00min do dia 14 de setembro de 2021, cqm 
abertura parq análise das propostas às09h30mln e Sessão de Disputa de Lances às 10h00mln. 
O edital poderá ser adquirido nos endereços elelrõnicos www.comprasnet.gov.br, 
www.horizonte.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br.a parti~ d<:i data desta publlcacão. Informações: 
Na sede dll Comlssl\\o Permane.nte de pregão, na Av: Presidente Càstelo"Branco, rí• 51ao, 
Centro, Horizonte/CE ou pelo fone; (85)3336.1434. Horizonte/CE, 30 de agosto de 2021, 
Fràncisca .:lorang<>Ja Barbosa Almeida • Ptegoelra Oficial. 

Estado do Ceará • Prefelt'uia Municipal de Guahíba • Extrato de Julgamento • Fase de 
Habilitação· Tomada de Preços n• 00.00112021. A Comissão CénlJl!I de l.lcitaçffio e Pregões 
do Município de Guaiúba/CE torna público o resultado do julgamento da fase de habilitação da 
Tomada de Preços n' 00.00112021, cujo objeto é a contratação de oorvlços iécnlcos 
especializados de assessoria. a consultoria na área de llcltaç6es públicas e oontratos 
administrativos e elabora~o/acompanhamento de rotina de todo o proCQsso de compras 
públicas para.e atender as necessldades. d<1s Unidades ·Administrativas do Munlcipio de 
GúalúbalCE, A Comissão an~líso~ , os d.ocumentos apresentados, frente às exigências 
edltallcias, e diante da analise, apresentou res.ullado nos seguintes termos: Esta habilitada, a 
&mprasa Claudyanna Bastos de .Oliveira Schatz Sociedada Individual de.Advocac(a, por ter 
cumprido às. normas editalfclas e as normas da Lei Fedêral nº 8:666/93, est~10 Inabilitadas. as 
empresas: R &AAssessona Contabil Serviços e Informática SIS Ll'DA; T, Sousa de Olivelra
ME; Oliveira & Pinheiro SotJedade de Advogados; Geplam Assessoria LTDA; f' M Cruz de 
Sousa-,ME; Alfa Locação de Equipárnentos LTDA'- EPP; Oliveira Nogueira castro e Silva 
l\dliogadQ~/).ssociado estan~o .. tod~s as razõe.s fundamentadas na Atada ses.são de julgamento 
acosta aos autos do processo llcitat6rlo que.se encontra a dlsposiç6o dos interessados. Fica 
aberto o prazo recursai, conforme preceitua o Migo 109, inciso l, letra 'a", da Lei Federal n' 
e.666193 .. Maiores Informações co.m a CCLP. Guaiúba/CE, 30 do agosto cio 2021. Haroldo 
Sousa Gomes- Presidente e Pregoeiro da CCLP. · 

Estàdo do Ceará - Câmara Municipal de Cauc;iía-Aviso de Juf~amento de Habilitação· 
Tomàda do Preços N" 006/2021 TP. Objeto: Contratação dos serviços especializados de 
assessoria e r.on'\ultoria na área de c:qntrolé externo, previsto nos Arlig~s 31 e 70 da CF /88, 
objetivando assegurar a ffscallza~o por parte do Poder Executivo Municipal, junto a Câmara 
Municipal de Caucala/Ce•rá. A Presidente da CPL çomunlca aos Interessados o ato .de 
julgamento da Faso de Habilitação: Foram lnabilit.ados: C L Menezes Pereira ME e R & A 
A:ssessorla Contabll, Services e lnformallca $IS lTDA. Habilitado: .F S de M Junior Serviços 
Combinados de Escritório e Apolo AdminlstraUvo EIRELI. A Ata de julgarnento poderá ser 
soll.cltada no endereço elelrõnico:lioitacao@cmcaucaia.ca.góv.br. Desse modo fica 
eslabêlecidoo pra~odo art. 109, l,"a'da Lei n• 8.666/93-fasederecursos. C,.ucaia/CE, 30 de 
a~osto de 2021. Juliana Janillly Pessoa Sátiro- Presidente da CPL 

estado do Ceara •Município do. dau.çafa ~ Aví5ode Adlam•nto -Preg~~EÍetrõniCQ N' 2021.08.05.02-1 
SMS. O Pteooeim da Comiss::'io de Preoões 03. toma 0C1hlicn·ni:ir.<1 mnhP.r:imAn!n dn._q lr1t.:-n:>~l"lrln~ n11A .:iom 

, presiiioâffieiii f>regóeirií,.durarite o expooi~iite iioriilartoa:boã$14:odliôras): e.pôâefüô ser 
solicitadas atra\/Ós do téiefone (85)3521-5159. À Pl)lgoelra.. . 

1 EstadQ do Ceará.· Prefeitura MunlcJpal de Mautiti ·Avl~o de Ucilação ·Pregão Eletrônico 1 

N' 2021.08.26.02/PE. Objeto: Aqu1$lç.ão de Equipamentos CompJement..,.es para atender as 
neceSl!ldades do Matadouro Público Municipal de Mauriti1C.E.Aberturada$ Propostas <!e Pr,eços: 
13/Cl912021ãs14h00min. Local: Av. Senhor Marlins, stn°. Bela Vista, Maurili/CE. O Edlllll poderâ 
ser obtida através dos sl!es http://www.tce.ca.gov:brlliollacoes e WwW.maurill.ce.gov.br ou junto 
a.o Pre~óelro na Comissão de Licitllçl!O, no endereço mencionado, nos dias ~tels das OS:Ooh às 
12:00h. Maurltf/CE, 28 de agosto de 2021. José Williao Cruz ·Figueiredo• Progl'leiro. 
(republicado pQr incorrei;âo). 

Estado do ceará - Prefeitura !Vlunlctpat de ltaltinga •Aviso dé Licitação - Tomada de .. 
Preços N' 2021.07.011-TP. O Presidente da Comissfilo de 1.lcitação •. CPL da Prefeitura 
Munlclp~I de ltllllnga - CE, torna público para conheci.manto dos Interessados quo; no 
prá~lmo di~ 1.6 de Setembro de 20~1. às 08h:30mln, naAv. Cel; Vlrgllio Tâvora, 171 O-Centro 
~ltaitlnga-Ceará estara re.allzando llcltação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é 
a Çontrataçllo de empresa para pavimentação em paralelepípedo do acesso a BR 11q. no 
Mu11lc!plo de ltaltlnga/Ce. O Edital e seu~ anexos já se enc0ntran:i dlsponlvels no .endereço 
acima no horário de Sh às 12h. ltaillnga-Ce, 30 de Agosto de 2021. Francisco Arnaldo 
Brasllolro -Presldonto da Comissão. 

Estado d.o cearã ·Prefeitura Municipal de ltaltinga -Av.iso de Adjudicação • Modalidadi>: 
Pregão Eletrô!lico/Reglstro de Preço N' 12.01.03.0912021- PEflP. Objeto: Registro de 
Pre~os para aquisição de gêneros alimentlclos destinados a merenél.à escolar Pllra atender as 
neeessldàdes da Secrotarla de Educação do Munlclplo de ltaitlnga/CE, Empresa Vencedora: 
Lote 01 Provix Comércio Varejísta de Generos Alim. e Serv. EIRELI; inscrita no CNPJ: 
17.328:748/000HO. com o valor global de R$ 964.730,50 (novecentos e oitenta quatro mil 
selá centos o trinta reais e cinquenta centavo$), vencedora dó lote 02 Provlx Comércio Varejista 
de GenerosAlim. e Serv. EIRELl, lnscrlta no CNPJ: 17.328.74?10001-101 com o Valor global de 
R$ 409.088,51 (quatrocentos o noWJ mil oitenta o oito reais e clnqUMta o um centavos), 
vencedora do lote 03 A Empresa: R N Dilrlbuldora de Alimentos l..TDA, Inscrita no CNPJ: 
12.622.231/0001-16, com o valor global de R$ 52.741,00, (cinquentii e dois mil setecentos e 
quarenta" um reais), vencedora do lote 04 A Empresa: Provlx Comércio Varejista de Goneros 
Alim, e Serv. EIRELI, inscrita no CNPJ: 17.328.74810001-10 com o valor global de R$ 
1.149.259.90 (tium mllão cento e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e nove reais e 
noventa centavos): Lote 05 A Empresa: Francisco Gutemberg Silva Gomes ME 
22.076.39510001-49 com o valor global de R$ 80,59$,20 (ottenra mil qqlhhentos e noven1;l e 
nove reais e vinte centavos): Lote 06 A Empresit:A S Rodrigues lnd:.e Com. de Polpa de Frutas 
ME. CNPJ: OB.74S.714/0001-30 com o valor global d~ R$ 83"600,00 (oitenta e tres mil e 
seiscentos reais). AdJ\ídícoa Licitaçao na lqrma d~ .L~I N' 8666/93 em' 25 de maio de 2021. 
EduàrdaAlmeidaSilvestré-Pr~~oeíra. ' • · · 

Estado do Ceará - Prefeitura MúniCIJ!l)I de tpaumirim 'Avrs~ de. Licitação. O Muniolplo de 
,.lpaumlrim/CE, realizará .ce(lame Hcitatório na· modallda.de Preg~o n.'. 2021.08.30.1, do tlpo 
Eletrônico, cújo objeto lo a, aAulslção de 01 (um) velei.do automotor, tipo passeio, destinado ao 
atendimento das ne<:<1ssldades da Unidade Básica do Saúde.do Bairro. Faiendlnha, conforme 
Proposta n' 12003.262000/1.20().03, celebrado com o Ministério dá Sailde.:por Intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúcie ~e lpaumilin)ICE. Aberlµra; .14 de setembro d~ 2021, a partir das 
9h00min. Inicio de acolhimento das propostas: 01 de.se~erilbro dé 2021, ãs 9h00rnln. Maiores 
informações e açesso 80 edital 09'l sftios eletróniCO,S'. )icltaooes,iça.ce.gov.br e/OU bllcompras.com. 
lnforrnaçlles poderiio ser obtidas ainda polo ·telefoi1e (S8t3567-1525. tpaumlrlm/CE, 30 ·de 
aqostodo2021.JosóJonasBo~erraLelte-PragoriiÍi:><ilftclal. :. . . · 

Estado do Ceará· Cons6icfo Píibiloo de Saúdl>t/a Mlc\'Orreglãiide Camotlm -CPSMCAM • 
Resultado doJulgameotodo Hali>ilitaçãó. A Comissão Piirrnanen.te de Licitação, toma púbílco 
o resultado do julgamento da faso de habilitação da llcltaçl\ó na rnódàlfdade Tomada de Preços n" 
2021.07.30;01-TP, cujo objeto é a comratação de empresa para préstaçlio de serviços técnicos 
especializados em asse<isoria e con$ultorla em gestão de ri$cos nas cóntratações ptlbllcas, de 
Interesse do Cons6rdo Público de S.ailde da Microrregião de Camoclm - CPSMCAM. Ucll1itnle 
Habilitada: Font Assessoria em llcitaç(les e Gestlio Públltl'I LTOf.; Llcitaptes Inabilitadas: D 
Soµsa Rio~ por descumprir os itens 3.1, 3'.5.3;.3.5.4, 3.5,6, 3.6.1, 3,6.3, 3:6.4, 1 e 3.7 do edita.!; N 
Land1• Boto Portela por descumprir os Itens 3.1, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.7, 3:6.1, 3.6.3, 3.6.4.1 e 3. 7 do 
edital, FranciscoAlisson Zuza do Nasçlmento por descumprir os Itens 3, 1, 3.4, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5, 
3.5.6, 3.6 e 3.7 do edital; Francisco Andersen Luoio 05880849309 por descumprir os itens 3.1, 
3.4.1, 3.5,3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.6 e 3.7 do edital. Fica aberto o prazo recursai, previsto no 
art 109, lncls.o I, alínea "a" da.Uii de LicitaÇÕ<ls, Melares Informações na sala da Cqmiss1Jo. da 
Llcita9ões, locallzapa na Rua Palssandú, SIN, Çentro. C~mocim,..CE, 30 de agosto de 2021. 
Juan Kllsrnan.Llma Pereira· Presidente da CPL · · 

Esla<lo do Cearú ·Prefeitura Municipal de Chaval-~vlso llc Licitação-Pregão Eletrônico 
N' 1 o ,00612021-SRP. O Pregoeiro do Munlcl pio de Cllaval/CE, torna público que se encontra a 
disposição dos interessados o Edital do Preg!loEletrõnico N'. 10.006/2021 • SRP que tem como 
objeto a seleção de. meíhor proposta para e Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações de empresa pará o fornecimento de. oxigênio medicinal para atender as 
necessidades do Hospital Municipal Ellzete Cardoso Passos Pacheoo. junto a Secrelõria de 
Saude do Município de Chaval/CE, conforme especifi<;ações conlldas noTermo de Referência 
constante no Edlllil. sendo Q cadastramento das Propostas afõ o dia 13.09.2021, as 09hOOmin 
S~º~~~~.~~. ~~s}~i~J·~-b~~".'ª,~~': ~~p_ostas_ n~ d~~ 1:~ºJ~~~21. a ~a~lr d~~.º-9.hO?~in (~o.riirlo 
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Estado do Ceará - Prefeitura M11nlclpal de Jardim • Aviso de Julgamento Fil1al '.1 
Concorrência nº 2021.05.31, 1. A CPL dá P!<iifeítura Municipal de Jardli'n/CE, torna pôblico, que 
fora r.oncluido o julgamento referente à (ase de prop?sta cte preços do Certame Licltatóii~ ~.~ 
modalidade Concorrência n• 2021.0S.31.11 se~do a seguinte: Empresa Venceqora: JAO 
ConstruÇ<les e Serviços LTDA: ME po( apresentar preços compatlvels com o orçamertto báslcii 
e com os praticados no mercado. [lestacotl·se qué a empresa RanulfQ Tomaz da Siiva teve su~ 
proposta desclas$i0cada Por aplicàr a porcentagem de custos das Leis ei;claJs dos horisla:s na~ 
composições dos mensaüstasvlndo a descumprir o Item 4.2.2 do Edital Convocatório.Aempt'ls~ 
Projemçiq Construçlles e Serviços LTDA teve sua proposra desclai;silicada por apresentar·ui;rt 
orçamento diferente do Projeto Básico, vindo a descumprira l1em4.2.1 do Edital Convocatório.Pi 
empresa Vislon ~nslruções e Serviços LTDA ,- ME teve sua proposta desclassificada pçi 
apresenllir proposta com o item 2.2·,37 da planilha orçamentárta com V<llor superior ao coristanli:! 
no Projetei B~slco, vindo a descumprir o Item 4.2.2.2 do Edital Convocatório. A empre~~ 
Momentum Construtor;i LTDA teve sµa proposm desclassificada por apresentã,.la .sem a; 
cornposiç;.>o do BOI dos materiais, vindo a descumprir o item 4.2.2 do Edital Convocalórlo. A 
empresa, Ecos Edificações C()nstruções e Serviços LTDA - ME teve sua proposta: 
desclassificada por apresentar proposta com os lte~.s 2.1. 1 e 2.2 .2 da planl!ha orçamentária com 
valór iiuperiór ao constante no Projeto Básioo, vindo a descumprir o fiem 4.2.2.2 do ~itâ( 
Convocatório.A ernpresaA& P Edificaooes Constr e Empreendimentos LTDA oove sua propos(~· 
desclassificadaporapresenrarproposllicom os Itens 1.3, 2.3 e 2.7 da planllhaorça(l1<lntáriacom~' 
valor superior ao constante· no f'rojeto Básico, vlndó a desoumprfr o ltem 4.2.2.2 do Editai·• 
Convocatórlo.AémpresaA!encar Callou construtora EIRELI teve sua proposta desclassiflcada 
por apresenlâ·la sem assinatura, víndo a descumprir o ilem 4.2 do Edital cx:invocatórlo. MaloreS:I 
í~formaçõe$ na \lede da Comlssl!o de Licltaçáo, síto na Rua Leonel Alencar, nº 347 - Centc~r< 
Jardím/CE, ou pelo telefone (88) 3555-1772, no horário de 08:00âs12:00hs, Jardim/CE, 25de: 
agoStode2021.AlbertoPlnhelroTorresN.elo-Pre.;identedaCPL. -: 

Estado do Cearú •Prefeitura Munici1pal de Jtaitinga -Aviso de Ho,lillologaç41b. ModaUdad<i.1 
Pregão Eletrônico/Registro dê Preço N' ·12.01.o~.09/2021- PERP. Objeto: Registro dá 
Preços para aquisição de gêneros al.imenticios deStln·ados a merenda escolar para .atender as 
nece:;sidades da Secretaria de Educação do Munlclplo de llai!ing;i/CI::, Empresa Vencedora~ 
Lote 01 Provix Coméreio Varejista de Generos Afim. e Serv. EIRELI, insortia no CNPJ,! 
17.326.74810001-10, com o valor global de R$ 984.730.50 (novecentos e.oitenta quatro mil 
setecentos e .trinta reais e cinquenta cen.tavos), vencedora do Lote 02 Provlx Comércio Varejistli •· 
de GenerosAlim.e Serv. EIRELI, Inscrita no CNPJ: 17.328.748/0001-10,com o valor global dii 
R$ 409.081l,S1 (quatrocentos o noye mil oitenta· e oito reais e cinquen1a e um centavos), 
vencedora do lote 03 A Empresa: R N Dilrlbuldo.!1! de Alimentos LTDA, Inscrita no CNPJ: 
i 2.622.231/0001-16, com o valor global de R$ 52.? 4 j ,oo. (cinquenta e tlols mil setecenios e 
quarenta e um reais), vencedora do lote 04 a Empresa: Provix Coniéroio Varej!Sta de General;., 
Afim. e Serv. EIRELI, lnscríla no CNPJ: 17.328.748/0001-10 c~m o \talor global de iR$ 
1.149.259,90 (hum millio cento e quarenta e noite mil duzêniOs ê clnquénta e hove reiiis ii 
noventa centavos); Lote 05 a Empresa: .Françísco ·Gutemberg Silva Golneà M~ 
22.076.395/000H9 com o valor global de R$ B0.599,20 (oitenta mil quinhentos .e noventa e 
nove reais e vinte ~,entavos): Lote 06 ~Empresa: AS Rpil~gues lnd. e Com. de Polpa de Fruta~ 
ME 08.745.714/0001-30 com o V<1ior global de R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e .seiscent~ 
reais) Homologo a UCllação na forma da Lei Nº 8666193 em 02 dejunhode 2021, Maria Gorettl. 
Martins Frota· Ordenadora de Despesa da Secretaria de Educ;:ição. 

Estado-i.fo Ceara =rie.feitür.i Miinli:ipai <1eiil<iepéii<iência, A Comissão F'ennanenfo dfl 
Lloltaçlio, localizada na Rua do Cruzeiro, n" 244, Centro, comunica aos Interessados aAbàrtuNJ 
dos Envelopes 'Propostas dá Preços" da licitação· na modalidade Tomada de Preços Nº SF., 
TP003/21, cujo objeto ó a conlrataçiio de empresa especializada nos serviços 1$()fllcos para a 
estruturação e implanta~o de cadastro l\lcnlco municipal, compreendendo a atuallzai;ão da 
base· cartográfica urbana. objetlV<1ndo a modernização da GestllQ Tributária ,Municipal, de 
Interesse da Prefeitura Municipal dê lndepenoencia/CE:. a sessão sera realizada no díii 02 dei 
Setembro de 2021 às 09hs. Maiores lnforrna~es no end~reço acima, M horário de expediente 
ao publico, de 98:00 às 12:00 horas, ou pelo lelefone:(88) 3875.1219. lndependêncla/CE, 3" 
de Agosto de 2021. Jullana Loiola Barros· Presidente da CPL · . , 

Estado· do Cearâ • Preféitura Municip:ll de Fariàs Brito. Aviso de Liclt>JÇão ··Tomada d!i ' 
P~~os Nº 2021.0B.30, 1. O Presfden.te da .ComJ~são Permanente de Llcllação - CPL, torna : 
pubhc9, que ser à realizado Certame !-•citatMo na_ modaydade Tomada de Preços, tombada so9 , 
o n' 2021.08.30. 1. Objeto: Contratação de em pi asa especializada para prestação dos serviços 
de assessoria em contabllida.de pública e escrituração contábil e serviços técnico~. par'i' 
elaboração da Lei de Direbizes Orçamentária - LOO, Lei Orçamentária Anual - LOA e reyiSãcí 
do Plano Plurianual - P,PA, destinados ao atendimento das ·necessidades das Unid.ade's 
Gestoras do Munlolpio de Farias BrflolCE, Data e horârl.o da abortura: 16 da Set1>mbrode 2021; 
às 9h. Os intel'éssados poderão ler e obtera te>1to integral do edital e todas as Informações sobre 
a licitação na sede da CPL, sito â Rua Jo.só Alves Pimentel, 11° 87, Centro, Fa.rias Brito/CE, ei'\1 
horário normal de e~pediente, ou liitravés dos ende'reços eletrélnicoa: l/iWW,fáriasbrito.ce.gov.br 
e www.tce.ce.gov.br. Maiores lriformà9aes: (ea) 3544-1569. Farias Brito/CE, 30 d.a Agosto de' 
2021.AntônioCardoso de Lima-Presidente da CPL, 

Estado <10 c;oara •Prere11ura Municipal de Çec;lro ·Termo d<1 l'latiflcaçllo. Os Ordenadores de 
Despesas da Secretaria de Educaçõo, Seeretarla de Saúde; Gabinete do PrefeH9 .e Secretaria dó 
Trabalho e Asslstõr1cia Social do Município de Cedro/CE, abaixo Identificada no uso de suas 

;,~~%~,,S,l~9"a~~.~1~; ;~o:~~;~~"~ ~~~~~!~~m!~~~j':.,'._à_s~~f~ ~.~'.~.~~~rt'.~º. ~~.~a ~el Feder'!l 1 
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Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria em contabilidade pública e escrituração contábil e 

serviços técnicos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e revisão do Plano 
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