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GOVERNO MUNiCíPAl 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão Eletrônico 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.09.15.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de bebedouros destinados ao atendimento das 
necessidades das Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito comunica aos interessados que estará 
realizando Procedimento Licitatório cujo objeto e modalidade supracitados, com o seguinte 
cronograma: Início de acolhimento das propostas: 17 de Setembro de 2021 às. 17h, 
Abertura das propostas: 29 de Setembro de 2021 às llh, Início da sessão de disputa de 
preços: 29 de Setembro de 2021 às llh30min, através do site https://bll.compras.com. Os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, 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. www.tce.ce.gov.br e https://bll.compras.com. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (88)35441569. 

Farias Brito/CE, 15 de Setembro de 2021. 

~ 
Tiago de Araújo Leite 

Pregoeiro Oficial do Município 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

CERTIDÃO DE PUBLICÃÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº 2021.09.15.1 

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 Pregão Eletrônico Nº 2021.09.15.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 29 de Setembro de 2021 às 11h, para o Objeto: Aquisição de 
bebedouros destinados ao atendimento das necessidades das Escolas da Rede Pública 
de Ensino do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 15 de Setembro de 2021. 

~ 
Tiago de Araújo Leite 

Responsável·pelaPublicação 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 33/2021 

A Secretária de Educação do Município Cedro/CE, Sra. Regina Célia Cavalcante 
da Silva Leite no uso de suas atribuições legais e, considerando haver cumprido todas as 
exigências do Procedimento Administrativo cujo objeto é a aquisição de veículos zero km 
tipo ônibus executivo destinados a Secretaria de Educação do Município de cedro/CE, vêm 
Adjudicar e Homologar a presente Adesão a Ata de Registro de Preços N° 141/2021 do 
Pregão Eletrônico N• 033/2021 - Prefeitura Municipal de Guaratã do Norte/MT, para que 
produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente 
Processo Adjudicado e Homologado em favor da empresa Mascarello - Carrocerias e 
Ônibus LTDA, com sede a Avenida Aracy Tanaka Biazetto, nº 16450, Distrito Industrial, 
Bairro Santos Dumont, Odade de Cascavet Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 
05.440.065/0001-71, com o valor unitário de R$ 434.900,00 (quatrocentos e trinta e quatro 
mil e novecentos reais), perfazendo o montante global de R$ 1.304. 700,00 (Hum milháo 
trezentos e quatro mil e setecentos reais). Ao setor competente para providências 
cabíveis. 

Cedro/CE, 15 de setembro de 2021 
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE 

Secretâria de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS rJ• 9.001/2021 - TP 

Tomada de Preços Nº 09.001/2021 - TP. O Presidente da CPL de Chaval/CE, 
toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 04 de Outubro de 
2021 às 09h00min, na Sede da Comissão localizada na Rua Ten. Manoel Ollmpio, S/N, 
Centro, Chava! - CE, estará realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e 
ampliação de diversas Escolas do Município de Chaval/CE, conforme especificações do 
Anexo 1 do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, de segunda-feira a 
sexta-feira no horário de 07h30min às 13h30min. 

Chava! - CE, 15 de setembro de 2021 
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCO~NCIA N° 2021.08.30.1 

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crato/CE torna público 
para conhecimento dos interessados que, neste dia 18de outubro de 2021 às 08h30min, na 
Sede da Comissão de licitações localizada no largo Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro -
Crato/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com 
documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: Contratação dos serviços 
de engenharia para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de 
Crato/CE, de acordo com o MAPP 993 do Governo do Estado e convênio n2 41/2021 
celebrado entre a superintendência de obras públicas e o Município de Crato/CE. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima_, das 08h00min às 14h00min ou 
através do site: www.tce.ce.gov.br. 

Crato/CE, 15 de setembro de 2021 
VALÉRIA DO CARMO MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ni 2021.09.13.1-PE 

A Comissão de Licitação toma público que a partir das 12:00 horas do dia 16 de 
Setembro de 2021, estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços 
referentes ao Pregão Eletrônico N[J 2021.09.13.1-PE, cujo abjeto é a execução de serviços 

de transporte escolar de alunos da Rede Pública de Ensino no âmbito do Município de 
Deputado lrapuan Pinheiro, conforme especificações em anexo. Data de abertura das 
Propostas: 29 de setembro de 2021 das 08:00 às 08:30 horas (Horário de Brasília-DF). Data 
da disputa de preços: 29 de Setembro de 2021 às 09:00 horas (Horário de Brasília·DF). O 
edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Av. 
dos Três Poderes, 75, Centro, Deputado lrapuan Pinheiro/CE, ou através do site: 
www.bll.org.br. 

Deputado lrapuan Pinheiro-CE, 15 de Setembro de 2021 
LUCAS MOREIRA PINHEIRO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 2021.09.15.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será 
realizado Certame Ucitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob nQ 
2021.09.15.1. Objeto: Aquisição de bebedouros destinados ao atendimento das 
necessidades das Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE. Início 
de acolhimento das propostas: 17 de Setembro de 2021às17h, Abertura das propostas: 29 
de Setembro de 2021 às llh, Início da sessão de disputa de preços: 29 de Setembro de 
2021 às llh30min, através do site https://bllcompras,com. Os interessados poderão ler e 
obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da 
Comissão Permanente de licitação, 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.br1 www.tce.ce.gov.br e https://bllcompras.com. Informações pelo 
telefone: (88) 35441569. 

Farias Brito-CE, 15 de Setembro de 2021 
TIAGO DE ARAÚJO LEITE 

Pregoeiro 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
httpjfwv.w.in.ga.r.br/autentiddade.html, pelo código 05300.021091600232 

ISSN 1677-7069 N2 176, quinta-feira, 16 de setembro de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
EXTRATO DE CONTRATO N• 81/2021 

Extrato do Contrato N• 81/2021. Processo P217836/2021. CONTRATANTE: Município de 
Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.• 04.919.081/0001-89, com 
sede nesta Capital1 na Av. Desembargador Moreira1 n'º 28751 Bairro Dionísio Torres
CEP60.170-002, neste ato representado por sua titular Antonia Dalila Saldanha de 
Freitas,inscrito (a) no CPF/MF sob o n• 510.4n.503·06, portadora da cédula de identidade 
nº 205903390 SSP/CE, residente e domiciliada nesta capital. CONTRATADA: MEDICAL 
CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, com sede na Rua Ernesto Mariano 
de Lima, n• 231, Andar 1, Bairro: Manoela Valadares, CEP: 56.800.QOO,Afogados da 
lngazeira/PE, Fone: (87)3838-2262, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 23.706.033/0001-57, 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. Laise de Lima 
Peixoto, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n27097338 SDS/PE, e do CPF n• 
055.084.634-45.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento 
o Edital do Pregão Eletrônico nº 113/2021 e seus anexos, os preceitos do direito público, 
e lei Federal n• 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar n• 123, de 14 de 
dezembro de 2006; Decreto Federal n• 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei 
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto n• 13. 735, de 18 de janeiro de 2016; 
no Decreto Municipal n2 11.251 de 10 de setembro de 2002; subsidiariamente, na Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis 
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: o presente contrato tem 
por Objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPl'S), para suprir a 
necessidade do enfrentamento à pandemia da COVID-19, durante as aulas presenciais da 
Rede Municipal de Ensino. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões no volume do objeto deste contrato, nos termos 
da Lei Federal N• 8.666/93. DO VALOR: O valor contratual global importa na quantia de R$ 
49.949,10 (Quarenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Dez Centavos), 
sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da 
apresentação da proposta. No valor a ser pago para a execução do objeto deste contrato 
estão inclusos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a prestação dos serviços, 
encargos sociais, seguros (quando houver), custos de mão de obra, benefícios diversos, 
tributos ou quaisquer outros encargos que vierem a existir sobre os aludidos serviços, 
constituindo assim a única remuneração pelos serviços contratados. DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das dotações 
orçamentárias abaixo descriminadas, do orçamento da Secretaria Municipal da Educação -

SME.24901.12.361.0042.2124.0001 339030 O 1.111.0000.00.00; 
24901.12.361.0042.2124.0001- 339030 o -1.120.0000.00.00; 
24901.12.365.0052.2113.0001- 339030 o -1.111.0000.00.00; 
24901.12.365.0052.2113.0001- 339030 o -1.120.0000.00.00; 
24901.12.365.0052.2113.0001- 339030 o -1.124.0000.00.00; 
24901.12.365.0052.2113.0001 339030 1.125.0000.01.00; 
24901.12.361.0193.2109.0001- 339030 o -1.111.0000.00.00; 
24901.12.361.0193.2109.0001- 339030 - O -1.120.0000.00.00. DA VIGÊNCIA: O prazo de 
vigência e de execução do contrato, decorrente da ARP, será de 6 (seis) meses, contados 
da data da publicação, devendo o contrato ser publicado na forma do parágrafo único do 
artigo 61, prorrogável nas hipóteses do art. 57 e seguintes, todos da lei Federal nº 
8.666/1993.DA EXECUÇÃO DO OBJETO: A CONTRATADA deverá obedecer para execução do 
objeto deste contrato as especificações, os prazos e as condições estabelecidos neste 
instrumento e no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 
113/2021, o qual passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição. 
DATA: Fortaleza, 17 de agosto de 2021. ASSINAM: Antonia Dalila Saldanha de Freitas -
Secretaria Municipal da Educação - CONTRATANTE; l.aise de Lima Peixoto - MEDICAL 
CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CONTRATADA; Maria Conceição 
Silva Cavalcante ~ Gestora do Contrato ~ SME. 

EXTRATO DE CONTRATO N2 88/Zflll 

Extrato do Contrato N2 88/2021. Processo P227025/2021. Contratante: Município de 
Fortaleza, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal 
da Educ~ção - SME, inscrita no Cll!PJ/M!= sob o n• 04.919.081/0001-89, com sede nesta 
Capital, na Av. Desembargador Moreira, nº 2875, Bairro Dionísio Torres- CEP 60.170-002, 
neste ato representado por sua titular Sra. Secretaria Antonia Dalila Saldanha de Freitas, 
inscrita no CPF/MF sob o n• 510.472.503-06, portadora da cédula de identidade nº 
205903390 SSP/CE, residente e domiciliada nesta capital. CONTRATADA: EMPRESA R. 
CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME, com sede na Rua Afonso Braz, n• 369, bloco prédio 4, 
Bairro: Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04.511-011, Fone: (11) 4063-7964, inscrita 
no CNPJ sob o nº26.n8.117/0001-80, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pela Sra. Ariana Nasi Anes, brasileira, portadora da Carteira de Identidade 
n•26898394 SSP/SP, e do CPF nº 318.733.638-85,representada neste ato por seu 
procurador Sr. Roberto Magno de Jesus Xavier, brasileiro, portador da Carteira de 
Identidade n2 01.991.477-60 SSP/BA, e do CPF n• 404.305.375-49. DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico nº 
149/2020 e seus anexos, os preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho 2002; lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Municipal n• 10.350, 28 de maio de 2015; no 
Decreto nº 13. 735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal n• 11.251 de 10.09.2002; 
subsidiariamente, na lei Federal ne. 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações 
e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL E A PROPOSTA:O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do 
Edital do Pregão EJetrônico n2 149/2020 e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os 
quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição. DO OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto a Aquisição de material de higiene pessoal para crianças 
matriculadas nas Instituições de Educação Infantil da rede Municipal de Fortaleza. A 
CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões no volume do objeto deste contrato, nos termos da Lei Federal N2- 8.666/93. 
DO VALOR DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia 
de R$ 99.600,00 {noventa e nove mil e seiscentos reais), sujeito a reajustes, desde que 
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. 
Caso o prazo exceda a 12 {doze} meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando 
a variação do índice econômico TJlP - Taxa de Juros de longo Prazo ou outro equivalente1 

caso esta seja extinta. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta 
contratação correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo descriminadas, do 
orçamento da Secretaria Municipal da Educação- SME.24901.12.365.0052.2113.0001 -
339030 - o - 1.111.0000.00.00; 24901.12.365.0052.2113.0001 - 339030 - o -
1.120.0000.00.00; 24901.12.365.0052.2113.0001 - 339030 - o - 1.124.0000.00.00; 
24901.12.365.0052.2113.0001 - 339030 - 5 - 1.125.0000.01.00. DA VIGÊNCIA: O prazo de 
vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua 
publicação, devendo ser publicado na fonna do parágrafo único, do art 61, da lei Federal 
nº 8.666/93. Podendo ser prorrogado na forma do artigo 57 da Lei Federal n•. 8.666/93. 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA deverá obedecer para execução do objeto 
deste contrato as especificações, os prazos e as condições estabelecidos neste instrumento 
e no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 149/2020, o qual 
passa a jntegrar este jnstn.Jmimto independentemente de transc..riç..ã.o.. DATA; Fortaleza, 19 
de agosto de 2021. ASSINAM: Antonia Dalila Saldanha de Freitas - Secretaria Municipal da 
Educação -CONTRATANTE; Roberto Magno de Jesus Xavier (procurador)- R. CLEAN 
COMERCIAL EIRELI - ME - CONTRATADA; Maria Conceição Siíva Cavalcante - Gestora do 
Contrato - SME. 

Documento assinado digimlmente conforme MP n!! 2200·2 de 24/0S/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves PLiblicas Brasileira· !CP-Brasil 

42 



O humor 
de Carlltos 
ocorre de 
novo hoje, 16, 
nos trens e 
nas mes.mas 
estações 
visit!Jdas 
nesta quarta, 
15:José 
de Alencar, 
Parangaba, 
Papicu e 
Conjunto 
Esperança.A 
performance 
do a~tista 
,~mbém s.erá 
Jf!Vada. ao · 
l.Shoppmg. 
.tRiomar 
·fiortaleza, nos 
~las 1ÚJ8 
~fle setembro, 
tn·ª rn;;i da . 
.Yiacinação 
cimtra a. 
Càvid-19 que 

isci:mtece no 
!focal.. 

1,.f 

~- .. 

pal:'cet'ia ciom o Metrofor. Foram 
en~regqes centenas de cartas 
amarelas para os passageiros. 
·~ ca~ têm mensagens de 

aut<>&,!\1x1a para as pes~oas. Mui-
" ,t.W/:·l'~!atw-iyn,.q1.1,~e.~avam pre

clsando·receber e.ssa mensagem. 
E, a gente fala sobre essa ci.uestão 
da ansiedade e depressão, que $ão 
os principais fatores de risco que 
desencadeiam o suicldlo'; explica 
Marília Bessa, eufermeira, do Sesc. 

As éartas amarelas também 
traZiam o. telefone 188, do cen
tro de Valorização da Vida (CVV), 
que atende de forma gratuita 
pessoas que precisam convefaar 
sobre os sofrimentos psíquicos e . 
ideações suic~das: · · · 
· Sat?rina Gonzaga, 26, utiliza 
o metrô todos. os ~as para ir ao 
trábalho. Hoje, a mensagem que 
recebeu . em uma das cartirihas 
mudoÚ o semblante da joveró.. 
"Eu achei que foi pra ini,m, era o, 
que eu estava precisando. J.'orqlie 
neste momento que a gente está 

·vivendo, ninguém sabe ·o que a. 
gente está passandO'~ disse a nu
tricionista. 

Ela também gravou ví4eos da 
performance do "Chaplin' cea
rense'~ que. sentou ria cadeira de 

· frénte para a que ela estava e fez 
umaJior de balõe8 para presenteá 
"."la. "Deyeriam fazer (e8se tlpq de 
ações] mais vezes, com persona-
· gens .assim, que não falarp: nada, 
más q~e 'draemmuita coisa!' 

A ida para o tràbalho da técni
, ca de enfermagem Kélvia Lopes 
. Brito, 45, 'também foi ·tr;msfor
mada pela ciu:1:111ha amarela· que 
recebeu e pela performance • do 

. ;wúsm; /~Muita gente se escon-
'·de bar trás do medo de falar ai:le 

f.l;olàdo do «:i11arâ ' Pref'lllt11ria ~unlolp~f dll lp11u111trlm :AV'iêo de Julga111qnto Pln~f. o 
Pr·~sldantoda CPL da prefeltur~: Munlçlpal de lpaumlrlm/CE, toma p~bllca, que lbra concluldo o 
JUlsamento retorante IA fase dia propasla pe preÇQ~ do Certame Llcll~tórla n11 modalidade 
11lnim:tp do Proçoa n• ~.0~1;0a.oe.1 'ru!n~o ·o seguinte; Emprliila v()noooora • TA Fmnoa. 
senAcos, oom proposta no valorQlqbal da R$ 61.aoo,oo (ol11quenta o um mil e sels9enton tenlll). 
flo,.r sua vez as emprésas Ambiental Sôluc~óe ~ Setvl!lOs 1?.IREtl e Eolvando Evangelfotll de 
Lima ti\ll)f~m 6u11e propo~~~ consideradas deaclass1Ncada5. MalQres lnrtirmaÇ(lea na.0ed0 da 
CPL; 11!\ó no Rua Cól. Goshivo LlmQ, 230, Centro, nçi hom~o das. ah áu 12h, lpaumlrlm/ce, 14 
do 11elonÍtíro de2021. Josõ Jor1a11·iõe;z:e11Q Leito• PÍ'li11lde,nte da CPL. · 

l'!~1a<10 do ée1nâ • prófelt\!nt l~uitlclpal de F'ol!rólama - 1\vle.o do 1.lcltliçao • ModaU<lnd~: 
Pr.ilfllo Elqlr.$1114'0 llR.P Nº Pl!l·01112021, Objilto: seleçllo de roolh.or proposta atrav~ de fl.Cljliltro 
de Pro90,o p~ra futoro !iqUl$lçllo dil flftros valeuloros em geral, <:iléOS lubrlllcantaa f) oulro$'m~terlala 
d~ colUlumci, ~oatlnadou áo'atendlmento do6 velculos portenoentaa ou vlm;uledos do fl'Qta .dali 
diversas llnl.d~de~ Admlnl~trntlvcs (Sscratarlaa), do Munrorpra de PoUrotanm, de aco.rdo ~.om as 
eapaclllcaçõos e quantidades C!Qnstanles no l~rrno de relorénole. Tipo: Menor Proço por Lota. 
Forma d& Disputa: Aborto o .Fe<:Mdo, A Coml•fülío de Progllo comunica aos lntoreasa<loo que a 
entrega dlls propostas eomertl<ll$ dar-se-á até o dia 29.09,2021 as oa:oo· horas (horl!lrio d!1 
BraGflia), o edlt~I. e seus .anexos estarao dlsponlvels atr<'lvés dos sites: 
~ttps;//blJCOfl)pras,CIJ!Tl/Home/P11bllcAccess "Acesso ldentlfir:ado no link - acesso públlco'"e 
~v.too.oe.gov,br. Malof\J.S lnfonnaçõe& all'avéG do e·mall: s,otortlcltocaopotlrotama@gmall .• <:<;>m 
dasOS:OOàs 11 :30horas, AComtssllo. • 

· Estadó do Coará • Profoltum Municipal de Farlás Brito ~ Aviso de Llçf~\)11<> • Pregllo 
E.ls~r<l~lêo N°2021.09, 15.1.0 Pregoeiro Oficial do Munlclplo<le Farias Brito/CE, torna P'ilbll<;o, 
que s(lrà realizado Cerl<lme Licltatório na modalidade Pregao Eletrônico, tombado sob o• 
2021.09, 15.1. Objeto; Aquisição de bebedouros d(!stlnados ao atendimento das necessidades 
dar~ Esool.as da Re<!e Públrca de Ensino do Municlplo de Fatias Bfito/CE. tnfolo,de acolhimento 
das proj:lostaii; 17 de Setembro de 2021 às 17h, Abertura das propostas: 29 de Setembro de 
2021 âs 11 h, Inicio da sessão de disputa de preç9s: 29 d"! S~tembro de· 2021 as 11ha0mln, 

· atravé$ do. site nttps://bllcompri1s.com, Os Interessados pocler!lo klr e obter o texto lnte(lral do 
e~ilal e todas as Informações sobre a llcit<\çllo na sede da Comls$!1o Permanente de Llcit;;içao, 
s!toâ Rua José Alves Pimentel, n• 67, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, 
ou. através dos endereços eletrônicos: www.rarlasbritc.ce.gov.br, w.ww.tce.ce.gov.br a , 
https:Jlbllcompras.com. Informações polo .tel!Jfone: (88) 36441569. F11rías Brito/CE, 15 de 
Setembro de'2021. Tiago de Aruújo Loile-Pregoeiro Oficiai. 

Esl<ido do Ceará , Prefeitura Munfolpàl de. Deputado trapuan Pinf)eirOi. A Comissão de 
U<:ita!;<lo toma póbllco que a parHr das 12:00, horas do dia 16 de Setembro de 2021, estarâ 
dlsponlvel para o CadastfamentQ das Propostas de PreÇPS 1t1rerentes ao PregãO Eletrônico N<> 
202:1.09.13;1;PE, cujo objeto éa execução da setviços de transporte escolar de ah;nôS da Rede 
Póblica de Ensino no êmblto do Munlclpio· dé. Oeputadd lrapuan Plnh.elro, conl'orme 
espeélficações em anéxo. Data ele abertura das Propostas: 29 de SJ!!tembrô de 2021 dás os:OO 
às 08:30 horas.(Horárlo d.e Brasilia·DF)~ Oa,lá da dispul<l da Pl".ços: 29 de Sefombro de. 20:21 âs 
09:1)0 homs (Horário de l:iras(lla·OF). 'o edllf\I poderá ser adquirido oos dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas (Horário locàl), "ª Av. dôs Th\\s Podares; 15, Q(lnlro, Dopu!adó lmpuan 
Pinheiro/CE; ou através do site: www.bll,org.br, J)eput>ido ltapu~n Pinheiro, 15 de Setembro 
de ~021 •. Wcág Morelm·Plnhalro-Prasldonte da Ci>L, 

l!lit~do d9Coal'á 'Pl'Ofeltura Mu11tclpal d9Al>alara·Avlnod(• Llcltnçllo- Tomada do Pre~<:>i•rn• 
2021.~9.15.2. O Presldent.e da CPL da Preíeltuia Munlclp~I da Abalara, toma pllbl/oo, qus será 
mãfl:iado Certame Llcttatóno na n\odalldad&Tomada da Proços, Objeto' contratação da serviços 
dá. engenharia para oonstl'tlç!\t~ de terraplánagem, <X>ntençoo e dronagem do terreno. para 

· lmplantaç!\o de mini at'llh.lnha atrav~s da Sectatar!a de Obras, lnl\'aestrutura e rranaporte .de 
/llfolar;i/CE. Oata e H.orárlo <;la Abertura: 06 de outubro de 2021, às 08;$0 horas. lnforinaÇões: Sala 
<la <:PL, fone (88) 95136'6099. MalaraICE, 15 de Sotombrc de ;!021. Raul Dante$ Gomos da 
Silva ·Prostdente da Comissão l'ermanont<J de LICl!Qçlio-CPL ' · 

Estudo do Ceanl ·Prefeitura Munfclpa! de Jljoca de ,,ierlcoallolll'• ·/\viso de Adjudlcaçllo e 
Homologação. o MQniclp(o de Jljoca de ~~rlcoacoara, ))or Intermédio da sua Ordenadora de 
Despesas da secretaria.de Ed~ca~o. to/na ptlbtloo, no u~o de suas altlbulções lega/a em 
consónéncla d.a Lal n' .1 O:S20/2002, torna, público a adjudléação e l1omologaçãó do Pregão 
Efetiôrlh» N• 2021.03.15.01PE, tipo 'menor'preço global por ltóní:' cujo objeto é a conlrataç!lo de 
empresa e~peclalll!Bda para pres\al)llo de seNlços de lransporl.e escorar para atender os ~lilntls do 
Munlclplo de Jljoca de JericoacoaralCE, s<lnd~ vencedorá a$ empresas: Global Empreendlm<intos 
LTDNCNPJ: 01 ;633,600/000Hi0, valor glob~l: R$ 2.674.308,:lO(dols milhões, trêzentos eselllnte 
e qwitrO md; trezentos e oito 'real& 1> trinta oon!Jlvos). e a empl'ellaÂlloora Construções & Loc~çõl)l; 
EIRJ!':LI ICNPJ: 27.e4t317/0001-01; com ovalotglobal: R$ 780.791,63 (setecentos e oitenta mil, 
satii0<1nws e novenla é um reais e :!essemJli três centavos), pela proposta mais, vanl<!Josa P!lra 
essa IJ~ldadeJ\dmlnlstraUva.JIJoca de Jorl3f:\*Ílllra (CE), 15 de setembro de 2021.Ana f'lâvla 
Tolr.,lra•Ol'donadomdeDas o•asdaSeerotarladeEdUt:açllo. · , 

. . "J'i ', 

E11t~do do Cearâ " Pl"l)leltul'!I Munlclp~I d'1 Deputado fmpu~1f Pinheiro • Extrátc;del 
Julsa.mento Fase de Hab.IUtn~ao • Tr1111~da de Preços ,M' 2021.08.17.i•TP. A Coml~saol ... __ ,._.;. .............. ' .· ..... ~.. . . . . ..., . . . -· ' . ·~- .. " ' ' 

&$!~dó.do Cílal'á • Prnfóltutí:l'.Múfd~lpal d~.Novo Orlli . Mµnlolpló 
d~ Novo Orlenl!il, tol'llll público quo no próxl1119 di(ll 05 de . oras, 11!1tar;\ 
mbrlndo lloltilel'lo na mQ\ia/fdade Tomada de Preçoe·N• o obJeto v11l'lla liobre 
càntratl!ç/A11 r;fe eorvlço~ p$rlil constl'tlçl!o de coberta de quadr11 na CrQc li! 1n1111 F'0llz nci Munlcf pl\l 
de Ni:mi O~ent' •CE, fltlra atender.ao MCl!~Sld~dóe da Seilr01~rl~ d& lnfra~l! . , .d<l 
Munlolplo do.f\lóvo Oflonte • çie:o edital 00111p!etC1 p!ld!')rf.\ aorndqulrldç 011 sillà do e~; 
nos dlo$ Otels após eoliJ publl~çilo; no horárlc de 11tcndlm11nto ao p~blloo das G7:0()h às . óli 
e ainda nos s<!Qulntes Gll!oa eletrllnlC!OS\' hl!ps://WWW,novoor!eilte.oe,gov.brntciltácaQ.pf1p. <I 
httpu:/nltiltacoes.tce .• ce'gov,brJ, N11vo 91'l~nt~•CGerá, 15duot~mbro d1'2021. Palilll ~rgfo 
Atldradeecmflm.Pr$sld~"tàdacPi;, . ' · , · · · · ·. · .. 

' .. ' ., .... IH!'! ... !!=:( "..l. :i ~ ~. ,f ,.. ,,,, ..... " ' ' . ' ' ' " ·. ' < ' '. :' 't, 

~~lado .do Ci.ar~,, Prófeltura Munlcll)al d'1Ual1J~9e • lilxíra\ll <tu Ata ~11 11!eglatro de Progtia; 
. Ata.de ~lll$1ro de Pre!IOI'! r-i• 00.21.08.12..001 •. Partes: Prefelwl'à Mur11~p0I deJt~/~nga; 

alr!lYf)S da S.ecrolart11. de lnfrae&lrOIUra e a. l:mpro~a: Aderno V1J,sr.oncelo~ C111 OllV(ll!'ll elRELli 
CNPJ: 1 D.973.6.W/0001-01; Qb)eto: Registro de P.r~ços vi sendo a ~q~hllçáo de equlp~mél\l9a 

· do !lel'ldomla .a playground, mobll!Mo urbmno pem atender aa necesoldad~S da~ .dlvomás 
sei:retaHas do MuniC:lj)lo tle lt\llUíigEí. F:undarnentaçao Legal:·conforine Pregao EletrôólÇ(i. N' 
Q0.21.08.12.001 PERP; a lei F~deral N,º 8.006/93 •Lei das Licitações Pll~1llcae, C/Coo Termos 
da Lei Fed~tal r~· 10.~20; de 17/07/2002, Lote 01, 02, 03, 04, 06 e oa C\'.!11'1 valor glob!ll .R$ 
4.775.000,00 (qu'\t~ O'illhoes setéc.intoe e s,etenta e cinco mil reais). Vigência: 12 (doze) 
meses. Oata: ltaltlnga·CE, 1,4 de Setembro da 2021. Signatários: José lnâclo Siiva Parente e , 
Ada mo Vaaconcalos de Ollvel Re reseniante Le àl • · · · 

Eo;tado do Cea,rà • PJ'llfeitura Munlclpal do Aurora. A Comlss~o de Ucltaçl!lo; loc;al!zada na 
,!\venldaAntônlo Ricardo, n• 43-' Cenlro-Aurof'.i ·CE, r::omunl.ca aoà lnterel'Sadotique no dia 2S 
da setembl'O di:! 2021 âs 09:00hs, estará .abrindo llcttação na modalldad11 Pregao Eletrônloo n• 
2021.09, 15.01..SRP. Objeto: Registro iie Prews déstlnàdo â aquisição de,matenare· esPof\lvos; 
Jurito a Se.oretarla ,Municipal da Juventude a E$p9rte do Munlclplo de' AUl'Ors/CE, confo11Tie 
anexo 1. O edital llompleto estará dlsponlval no endereço·acrma, a 1mrtli .da data desta 
publlÇação, nó 'horário de .àlendlmento ao pübllco1 de oe:OOh às 12:0Qh, ou peló o site: 
wwwbll.org,br ou pelo o Portar. dás Í.lcltaçõe$: hlfPi//murilclploslca.ce.gqv,br/tce-munlclpfosic 
Aurora/CE, 15de·setembrode2021. Francisco RamalhoMelrofo$,,-F'ro oell'O. · · 

Estado do ,Ceará • Profilitura M1.1nlclp~I de l\fovo OrlOnte ·Aviso de Llcltaçllo. O Munlclplo 
de Novo Oriente, tom;;i público que no próximo dia 04 de OtJtubro de 2021 as 09:00 horas, estara 
abrindo llcltação na. modalidade Toma d.a de Preços fllº 05.00812021, cújo objeto versa sobre á 
contrataçâó de Benii9os para execu~o do projeto' de pavlmen1açâo em pedra to~ca · njl 
Munlclplo de fllovo Oru!mte • ÇE, para atender as necasslda<les da Secre~irla de l11fraestrutura 
doMunlclplo de Novo Oriente:. O edltaf.cómpleto poderá.soradq4irido na ~la de llcttações, nos 
dia$ úte.is após ~s13 publlc;aç!!o, no horário de atendimento ao público das 07:00h' as 1 a:ooh & 
f!lnd<1. nq.; seguintes s.ltlos elj!trõnlcos: https://www.novooneille,ca,g\lV.brAlcltacaó.p~p e 
l\ttps:l/lfcltac~~,tç:e.ce,gov.brl. Novo Oriente ·Ceará, 1 S. de setembro dG 2021. Paulo Sergld 
MdrmleBonflm·PresidenttldaCF'L: . ·· " · , 

e..tado do Ceará • ~rllfoltur,1 M~!llclpàf d11 MaracanaCI ,. Aviso de Llçltaçã();., Tomada do 
Pro9os N° 10.00912021-TP. A CQmlssã'o Permanente de Llcllaçao (!a Prarelfüf'll Municipal d~ 
Maiat:anM 1om~, pilblloo que às 09:00. (n~w) horas· do dia 07 (sete) da. outubro do 2021 1 na 
sala da Comlsallo Plltln;inenta d'! Lloltaçao,. localizada na Avenida li, o• 150, Conjunto 
Jerelsooti 1, nesflt Cidada, recaberá dociJmllrtto·cla tialifllt~ç<io e proposti.s dti'praço~, pilm a 
roollza9ão de lloltltç!lo na modalidade Tomada de. proços, tipo m~nor proço global, iorrib.àdá 
sob à n• 10.Q0912021· TP, quo ver.ea acefrla da contràtaÇllo de empresa visando.~ reforme dq · 
marcado 11ntlgo, situado na Rua Manuel Pereira, S/fll, Bairro Centro, ám Maràeanal'.l/CE tudo 
conforme espeelllcaçlle's oontfd.as no Anexo li() Edltill, podando ser o mesmo 'ldqul~do JUnW~ 
C9mls,s.ao Pennanent~ de Llclm~o no endereço J.â cl!ado, a p<1rtlrda pub!lc;a_Ç!lo de&,te Mfoo~ 
no l\O!")~o de os:oo ~s 14;00 ~oms. Me/ora-.~ r11lorma9õe1l na sedo do Comlssãó ou: pelo 

, telefone (8S) 3521.5168. Andersón Gamtta de Sousa- Presidente dQ CPL MQrllollna~; 
Ct1ará, em 15 do uetembro de%021, · ' · 

Eet;ido do coam·-Pmfettura Muofl;)pàl de lhlitinga. AComl$$Ao ile LlcllaÇ!lo • CPL d1f Prere1tu~ 
· Municipal d.º. ltaltlnga toma·pil·bllco .. ·para conheclmen. lo· dàll rntareSOO<!Os,, qt .. '.ª apôS an .. all\le doo 

doou mantos da habllltação de .romsda de Preços Nº 2021.0TJ>10 TP, cujo obja!O é Crinlrjttaçtto dã 
empresa para obra .de Pavlrrienlaçilci em Piso lnterbf!V~do a slnsllzaç(lo Oo b,'lÍf!O ./àbUll, Múrilclplo da 
ltalijnga/CE. (PT 11l288714e). OPUl!llMlfl qUll as empresasl P(1) ~M&M En9111l"'1rls LTOA; P(2) LOKOti 
Se!Vlços & Cons!Mora Empreendimento$ EIRELI Íl P(S) Beuiira Ffllite& Engenharia LTDA-' ME, 1\lr;;im 
cooslderadas Habili1adas, haja vista tar cumpri(:( o. todas as 'exlgêriclas edltallcloo. No. çÓntlnuo foi 
<X>.nsldell!da lnabllllada, a empresa: P(4)Slntm En11anharl~ ª. Consultorta LTOA; d~sctJmpr!iJ olte.m 4A.: 
em eub ltam 4A,:2, em $SU s~b Item, 4A.6. a omp1'0ea apresentou deçlarai)l\c do pr~ll,l!lonal lndl(;lldO 
~cm firma re<:qihaciqa estandp em desi:bnfOll)llliao;ie oom .o.edital. em seu ~ub Item 4,4,7, N(loanexau 
comprovação, lbmeofda pel<> órg~o lla'tente (através do Ordenador de Dol!P<l'l!l) conforme o edilal, 
descumpriu o l.lem 4,5. em seu sub item 4.(), 1.2, ~llnea"'b' oonforme edllli\(. ASslrn, apõs a publl~, 
flcaebertoopMZO recur.sllf para 2presentaç!lod1111 posslvels~s a'conl1'11illlZlloo, r,onfo'11]0art. 109 
da Lei 8.666193, esfl1ndo os autos â dlspoalçao dcs lnterossedos pafl! vistas. Comlss!lo da UcilaÇllo. 
CPL. liaf!lnga, Ceara, em 15de Setembro de 2021. FrancfeçC.Amaldo Braslkif110-A Comf&lJão. "' 
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classificada no Lote 03, com valor global de R$ 690,00 (seiscentos e 
noventa reais), 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 H11mologacão: 15 de Setembro de 2021. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:42D27CD4 

SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato do Contrato referente à Processo de Dispensa de Licitação nº 
2021.05.12.1. Partes: o Município de Farias Brito, através do(a) 
S~cretaria Municipal de Administração e Finanças e a pessoa física 
CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA. Objeto: Locação de 01 
(um) imóvel localizado na Rua Duques Pereira, nº 200, destinado ao 
funcionamento da Agência dos Correios no Distrito de Quincuncá, 
Município de Farias Brito/CE. Valor Total: R$ 4.400,00 (quatro mil 
e quatrocentos reais). Vigência do Contrato: até 31 de Dezembro de 
2021. Signatários: Samuel Linbares Maciel e CÍCERO 
FERNANDES DE OLIVEIRA. Farias Brito/CE, 13 de Maio de 2021. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identifkador:FB2C4A 70 

SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato do Contrato referente à Processo de Dispensa de Licitação nº 
2021.08.06.2. Pruies: o Município de Farias Brito, através do(a) 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e a pessoa física 
!O~~AS GO~ÇALVES DE SOUSA Objeto: Locação de 01 (um) 
unovel localizado na Rua João Pereira de Araújo, nº 214, Bairro Nova 
Esperança, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio à Banda de 
Música Padre David Moreira no Município de Farias Brito/CE. Valor 
Total: R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais). Vigênci; 
do Contrato: até 31 de Dezembro de 2021. SignatáI·ios: Samuel 
Linhares Maciel e Jonas Gonçalves de Sousa. 

Farias Brito/CE, 11 de Agosto de 2021. 
Publicado por: 

Tiago de Araújo Leite 
Código Identificador:40FOD4E5 
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:SJttõitDE'UctrA~ÕES 
~Mis_õ:fü~'J:1íêmc41> · 

A VISO DE LICITACÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 
2021.09.15.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE 
toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidad~ 
Pregão Eletrônico, tombado sob nº 2021.09.15.1. Objeto: Aquisição 
de bebedouros destinados ao atendimento das necessidades das 
Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE. 
Inicio de acolhimento das propostas: 17 de Setembro de 2021 às 
l 7h, Abertura das propostas: 29 de Setembro de 2021 às llh, Início 
da sessão de disputa de preços: 29 de Setembro de 2021 às 
llh30min, através do site https://bll.compras.com. Os interessados 
poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações 
sobre a licitação na sede da Comissão Permanente de Licitacão sito à 
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, e~ horário 
normal de expediente, ou através dos enderecos eletrônicos· 
www.fariasbrito.ce.gov.br, www.tce.ce.g~v.br ~ 
https://bll.compras.com. Informações pelo telefone: (88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 15 de Setembro de 2021. 

TIAGO DE ARAÚJO LEITE 
Pregoeiro Oficial. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:9680453F 

COMISSAO DE LICITACAO 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRECHEIRINHA - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - A 
Ordenadora de Despesa do Município de Frecheirinha/CE, no uso de 
suas atribuições legais, HOMOLOGA o processo licitatório nº 
2021.06.29.002, sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº PMF-
090821/PEOl, cujo objeto é o REGISTRO DE PRECOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, 
ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
FRECHEIRlNHA/CECÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE, para que 
~roduza os efeitos legais e jurídicos em favor de: SAN MARINO 
ONIBUS LTDA, pelo valor global de R$ 377.700,00 (trezentos e 
setenta e sete mil e setecentos reais). 

ANA CÉLIA OLIVEIRA SILVA 
Ordenadora de Despesas 

Publicado por: 
Benedito Lusinete Siqueira Loiola 
Código Identificador:83F071E8 

COMISSAO DE LICITACAO 
A VISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRECHEIRINHA - A VISO DE LICITAÇÃO - O Presidente da 
CPL da Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA toma público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitacão na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS,tombado sob o n.°. PMF-
140901-TP, tendo como objeto a CONTRATACÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE. PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS 
RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE. A 
sessão de abertura será realizada às 09hOOmin do dia 01 de outubro 
de 2021, na Sala de Sessões da Comissão situada a Av. Joaqnim 
Pereira, nº 855, Bairro Centro, CEP.: 62.340-000, Município de 
Frecheirinha-CE. O Edital na integra poderá ser adquirido no 
endereço acima mencionado, no horário de 08:00 às 12:00 hs. Fone: 
OXX(88) 3655-1200. 
BENEDITO LUSINETE SIQUEIRA LOIOLA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Benedito Lusinete Siqueira Loiola 
Código Identificador:E8915D5C 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 495/2021 

NOMEIA O CANDIDATO APROVADO EM 
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
GROAÍRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O P~FEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO 
CEARA. 

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere 
o art. 54, inciso V e IX da Lei Orgânica do Município de Groaíras 
proclamada em 05 de Abril de 1990; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear, TAMIRES MATOS LIMA, CPF Nº 020.529.303-
45, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de Auxiliar de Sala -
Cnidador de PNE para o qual foi aprovado em virtude do concurso 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 10 



CORONAVÍRUS ·ORIENTAÇÕES E MEDIDAS PREVENTIVAS (HTTPS:/IWWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/CORONAVIRUS·MEDIDAS-PARA·O-COMBATE/] 

NOTÍCIAS ( HTTPS://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/NOTICIAS/] FALE CONOSCO [ HTTPS:/ IWWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/FALE-CONOSCO/] 

WEBMAIL (HTTP:/ IWWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/WEBMAIL] 

PE 2021.09.15.1 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número PE 20?1.09.15.1 

Publicação 16/09/2021 

Abertura 29/09/2021 

Modalidade Pregão 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Aquisição de bebedouros destinados ao atendimento das necessidades das Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de 

Farias Brito/CE 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

EDITAL E ANEXOS 2021.09.15.1 [https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/EDITAL-E·ANEXOS·2021.09.15.1.pdf] l 


