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Modalidade - Pregão Eletrônico 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.10~25.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento 
das necessidades do Fundo l\ilunidpal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme 
especificações constantes llo. EditalConvocatório. 

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: 27 de Outubro de 2021 às 17h, 
Abertura das propostas: 10 de Novembro de 2021 às 9h, Início da sessão de disputa de 
preços: 10 de Novembro de 2021 às lOh, através do site https: //bll.compras.com .. Os 
interessados poderão ler e obter o texto. integral do edital e todas as. informações sohre>a 
licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito àRuaJo~é Alv~s 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, 25 de Outubro de 2021. 

~~~ -
Tiago de Araújo Leite 

Pregoeiro Oficialdo Município 



GOVERNO MUNiCtPAl 

FARIAS BRl 
Uma Farias Brno para todos 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO .. AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº 2021.10.25.1 

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 2021.10.25.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 10 de Novembro de 2021 às 9h, para o Objeto: Aquisição de 
materiais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Fatias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

Farias Brito/CE, 25 de Outubro de 2021. 

~··· Tiago de Araújo Leite 
Responsável pela Publicação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO SRP N!? 6.013/2021 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson 
Pinheiro, 150, Autódromo, toma público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados que dia 26 de outubro de 2021,, estará recebendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nl! 06.013/2021, tipo menor 
preço global por item tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de tablets para os alunos da Rede de Ensino do Município de Eusébio/CE. A 
abertura das propostas acontecerá no dia 11 de novembro de 2021, às 13h. (Horário de 
Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 14h do dia 11 de 
novembro de 2021 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico 
acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacao. Quaisquer 
informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. 

Eusébio - CE, 25 de outubro de 2021. 
RAYLSE RAFAELLE JERÔNIMO UMA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N!! 2021.10.25.2 

Tomada de Preços Nl! 2021.10.25.2. 
O Presidente da Comissão Permanente de licitação - CPL, torna público, que 

será realizado Certame licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o n!l 
2021.10.25.2. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e acompanhamento dos 
instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e projetos 
e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e treinamento aos gestores e 
profissionais da saúde na alimentação de sistemas de informação inerentes ao Fundo 
Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. Data e Horário da Abertura (Recebimento dos 
Envelopes): 11 de Novembro 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 pelo fone: (88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 25 de outubro de 2021. 
ANTÔNIO CARDOSO DE UMA 

Presidente da CPL 

AVl.SO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.10.25.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será 
realizado Certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob n!l 
2021.10.2S.1. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. Início de acolhimento das 
propostas: 27 de Outubro de 2021 às 17h, Abertura das propostas: 10 de Novembro de 
2021 às 9h, Início da sessão de disputa de preços: 10 de Novembro de 2021 às 10h, 
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. Informações pelo 
telefone: {88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 25 de outubro de 2021. 
TIAGO DE ARAÚJO LEITE 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
CONCORR~NCIA PÚBLICA N2 2/2021 

Resultado de Habilitação/Inabilitação. 
O Presidente da Comissão Especial de licitações da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza - CE 1 CEL torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, 
o Resultado de Habilitação/Inabilitação, referente à Concorrência Pública N2 002/2021 -
SEGER, que tem como Objeto a Contratação de empresa para execução de obras de 
reforma do Mercado São Sebastião, Bairro Centro, no Município de Fortaleza - CE, nos 
seguintes termos: HABILITADAS: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUTORA ASTRAL 
EIREU; INABILITADAS: FHS CONSTRUTORA EIREU-EPP. ORIGEM: Secretaria da Gestão 
Regional - SEGER. OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de reformaNdo 
Mercado São Sebastião, Bairro Ce11tro, no Município de Fortaleza - CE. TIPO DE UCITAÇAO: 
Menor Preço. REGIME DE EXECUÇAO: Empreitada Por Preço Unitário. Maiores informações 
encontram-se à disposição na Avenida Heráclito Graça, nQ 750, Centro - CEP: 60.140-060 -
Fortaleza (CE) ou através do e-mail licita.cel@clfor.fortaleza.ce.gov.br 1 CEL. 

Fortaleza - CE, 25 de outubro de 2021. 

AVISO 

HAMER SOARES RIOS 
Presidente da CEL 

SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR - SQC N2 1/2021 

Informativo. Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC Nº 001/2021 -
Contratação de empresa consultora para a implantação do observatório da 
juventude. 

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude torna pública a 
retificação do Aviso de Resultado Final, publicado no Diário Oficial do Município de 
Fortaleza, no dia 20 de outubro de 2021, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: "com 
valor total da proposta de preços de R$ 1.336.696,03 (um milhão, trezentos e trinta 
e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e três centavos) o qual será dividido em 
03 parcelas, sendo a primeira de R$ 554.678,41 {quinhentos e cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e setenl:<I e oito reais e quarenta e um centavos); a segunda parcela no 
valor de R$ 401.008,81 (quatrocentos e um mil, oito reais e oitenta e um centavos}; 
a terceira parcela no valor de R$ 401.008,81 {quatrocentos e um mil, oito reais e 
oitenta e um centavos)." LEIA-SE: "com valor total da proposta de preços de R$ 
1.336.696,03 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais 
e três centavos) o qual será dividido em 03 parcelas, sendo a primeira de R$ 
534.678,41 {quinhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e 

quarenta e um centavos); a segunda parcela no valor de R$ 401.008,81 (quatrocentos 
e um mil, oito reais e oitenta e um centavos) e a terceira parcela no valor de R$ 
401.008,81 (quatrocentos e um mil, oito reais e oitenta e um centavos)." 

Fortaleza/CE, 22 de outubro de 2021. 
DAVI GOMES BARROSO 

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de 
Juventude Secretário 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021102600214 

ISSN 1677-7069 N!! 202, terça-feira, 26 de outubro de 2021 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO N!l 367 /2021 

O Pregoeiro da Central de licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR torna 
público para conhecimento dos lícítantes e demais interessados, que do dia 26 de outubro 
de 2021 a 11 de novembro de 2021 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 367/2021, no Endereço Eletrônico www.comprasnet.gov.br. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 11 de novembro de 2021, às lOhOOmin. (Horário de Brasília) 
e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min. do dia 11 de 
novembro de 2021. ORIGEM: Secretaria Municipal da Saúde - SMS. OBJETO: Constitui 
Objeto da presente licitação a Seleção de empresa para o Registro de Preços visando 
Aquisições Futuras e Eventuais de Mobiliário administrativo e outros - Parte 11, para 
atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza - SMS, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Anexo 1 - Termo de Referência deste Edital. 
DO TIPO: Menor Preço. DO REGIME DE EXECUÇÃO: Por Demanda. O Edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Central de Licitações 1 Avenida 
Heráclito Graça, 750, CEP: 60.140-060 - Centro - Fortaleza-CE, no e-compras: 
https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no www.comprasnet.gov.br, 
assim como no Portal de licitações do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores 
informações pelo telefone: (85) 3452.34 77 1 CLFOR. 

Fortaleza-CE, 25 de outubro de 2021. 
CARLOS HENRIQUE ROCHA ALMEIDA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO N2 13.002/2021 - PERP 

A Comissão de Licitações do município de lcó toma público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 13.002/2021 -

PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é O Registro De Preços Para Futuras E 
Eventuais Aquisições De Material Didático E Paradidátiw, Para Atender A Demanda De 
Alunos E Professores Das Creches, Educação Infantil E Ensino Fundamental Da Rede 
Municipal De Ensino, Junto A Secretaria Da Educação De lcó-Ce. Datas e Horários: 1. Início 
de recebimento das propostas: das 08hs:OOmin do dia 27/10/2021; 2. Fim do recebimento 
de propostas: ás 08hs00min do dia 10/11/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08hs01min ás 08h59min do dia 10/11/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: 
ás 09hs00min do dia 10/11/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, lQ andar, Gerência, lcó-Ce, das 07:30 ás 
11:30 ou pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

lcó-CE, 25 de outubro de 2021. 
PETRUS BARBOSA DE LIMA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 7 /2021/TP 

A Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de lracema-CE torna público, 
para conhecimento dos interessados que no dia 10 de Novembro de 2021, às 07h, no Setor 
de licitação da Prefeitura, localizada à Rua Delta Holanda, N2 19, Centro, lracema-CE, 
estará realizando licitação na Modalidade Tomada de Preço Nº 007/2021(rP, com o 
seguinte Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia Especializado para prestação de 
Assessoria Jurídica ao Município nas áreas de Direito Financeiro, Administrativo e Civil, 
atuando nas instâncias administrativa e judicial, com ênfase no suporte jurídico consultivo 
a Secretaria de Governo e Articulação, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria 
de Educação e Secretaria de Saúde do Município, bem como podendo executar os serviços 
jurídicos em caráter complementar aos realizados pela Procuradoria. JUSTIFICATIVA: 
Atuando nas instâncias administrativa e judicial. E estima-se no Valor de R$ 335.400,00. O 
qual encontra-se na íntegra no Setor da Comissão Permanente de licitação, no endereço 
acima citado, e no Site do TCE: https://www.tce.ce.gov.br/. 

lracema-CE, 25 de outubro de 2021. 
KARIZIA LUZIA COSTA SERPA MORAES 

Presidente da Comissão Permanente de licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N!! 3.06/2021 

A Secretaria de Educação Básica do Município de ltapipoca, torna público aos 
interessados a Chamada Pública Nº 003.06/2021, objetivando a Chamada Pública para 
Inscrição de Editoras, Titulares de Direito Autoral e/ou Representantes Legais, com fins a 
Seleção de Obras literárias para atender a Rede Municipal de Ensino de ltapipocA/CE., e 
que a inscrição, a entrega da documentação e do material para análise, será de forma 
presencial na Secretaria de Educação Básica, localizada na Rua Inocêncio Braga, 301, Bairro 
Centro, CEP 62.500-007, no período compreendido entre 27/10 a 04/11/2021 das 8h às 
12h, (Com horário pré-agendado), seguindo todos os protocolos de segurança ao combate 
da COVID-19. O Edital poderá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de ltapipoca. -

ltapipoca-CE, 25 de outubro de 2021. 
HELOILSON OLIVEIRA BARBOSA 

Ordenador de Despesas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

AVISO OE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!! 42/2021-PE 

AVISO ABERTURA 
O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico n!! 

042/2021-PE, cujo objeto: Aquisição de 03 (três) veículos para atender as 
necessidades da Secretaria de Assistência Social Cidadania Empreendedorismo 
do Município de Jaguaretama-Ce. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: ;?&/10/2021 
as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas; 10/11/2021, as 08h00mim; 
data de abertura das propostas: 10/11/2021, ;lis OShôS; início de disputa de 
preços: 10/11/2021, às 09hOOmin, horário de Brasília, o edital se encontra na 
sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.jaguaretama.ce.gov.br. 

Jaguaretama-CE, 25 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAUJO 

Pregoeiro 

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2 de 24/08/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ~ ICP..arasil. 
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~Outubr<.ide 2021.A11s!,lnça0Navara Silva de llllelo.;..Preuoelm; 

$fatio do Ceârâ- Ptéfeifüíi Munltlipal de Potíret~ma .., Avíli<i d~ l.lcltaçàQ - Mo•lida(ie: 
romed.~ de Pre~s n °. 'TP..fl16/202t. ObJato: · contrata~o de empresa para executar obras· e 
$ef'\ll~ engenharia para ,areçpnfotnlaÇãq mecânk:a,de lliubleito, abaularrtenfQ .Ili wnsb'u~ de 
bueiros dort'é$b'ada carroçavel de acE!ssq a localidade de Capuel'lo, Zona Rural, (leste Murilclplo; de 
~spónsábillciàde da Se~ilad~ Jnfraestruh.rra, oonlbrme planllha1;1 de al'Çarnento, cr®grama 

finl!lnc.eltot memorial de Câlcuto, compo$lção de . S:O.J, c'.l()lflposl~o de p~ços unltãrlos, 
;islção ·de énC<lf{lOS ~clalíl, memorial <:leserl!Jvo; projlilk>s (pel(l:'l:s g~fie&s). e Anof);lçl;\o de 

~~~ilid~ Têaolt:.fi ~ Art, ~. ª11e/(Q. Tipo da LicltaÇão: menor preço global.• Regime de 
exe,Qu~: indireta.AC()mh?~ão !feLlcfta~o CQmuri~ aos lntel'll1S$ad6s que no ella 11 de rtovembro 
~ 2021, à$ 08:00 horas; na.saia da Comissão de.Li~o. \')sf.;!!J'á rEk:ebendQ os.envelopes Qé 
habililla~o e ?roeosta de preço~. paraallc!taç!lo (;lo objeto <i<:lma ciWdp, A Çomi!õ;são. 

11!sticrodCI Oear<'i~·Pritel'fúfa.M1.1nicll:i-ilf deTu,fuÇü®a;;Avl$oi:feAdl1Jme11t0 d~.l..iclt<19ão.A 
CQmiss~o.Pf!rmanenw.diíl ~i()itaçqes de IeJl.\Qt.tOQa,torna.públiC~, que a Llclta'l;ão na mO(iaHdade 
Tomecta .de Preç9s n" 2021.09.24~01. ~ TP • FME do'tlpo Meoor p~ço global cujo objeto é a 
conb'tiltéçao .t:IEl empn!lill':I espoolafi:aada em Sfllrvlços de efl.Qenharla para reforma das ~~colas: 
llíElF Joaquim Chagas Barreto (Monte Carmelo), SEFTl. JQsé Mo.reira L;opes (Bamil}, EEIF 

_,Raimundo Silva Mola (l.,Ogfa®uro). no Munlclplo dê Tejuçu()Ca/Ce, a tealiZar-se no dia 26 di!I 
outubro de 2021, â$ 09:00hs {horário 4E!' Srasma), será aelía(!o para o dia 11 l'.;le novembro df.I 
:ao21 i'!ls 0.9:0o. Os document(;s li! decisôe~ que.motivaram o adiamento e demais .lhfõrtn$Çfjiit$ 
e~tão ~nexo:s S.Qi autos do processe<. Maiores il"lforrnações na ~ala d~ Coml$são de Llelta9ili(), 
f'l(l ~ede da Pref~itura Municipal; pelo telefone (85) 9. 9299•231$, .e no site: www.tciç.ee.9011.l;;ir. 
J9lie5 Marcos Pinhc>. Brlto-Pr~sldente da Çf'Lde Tejuç:uoça. 

!:!$do <io eearã ..:~aiiíwr.1-Munle!?al l.ie iii'lâ.;,. $$ê.ret-;l'kl · 4a ·. Eúluca~~º ~ Av1~õ tte 
UcltaS'ão. A Proíeitura Muólclplilf d(;) Tauá, por meio de séu Pregoeiro, torna p(ll;;illcG:! aos 
lro1<>~""""1"t'l"'<i."' "'"<i>rl.,..,, rlfl P•ti>l"<il" l:k.1,,.,,.,1,.,., M~ q.i:; 1.fl 0011?1'1'11 .• <;lMC ,..,:" ""!At"' <. ~ li>""'"'""' 

éii;til(fo do éé~râ:Pr~lii:i'iiiii)TI!Cipal de Tlà'hgúã. ÃPrefertura Múnfül?ií€ie Tianguâ·CE, 
por meiotjo Preso~iro Oficial, tomapiíbllco o Aviso ~~licitação do Pre~o elét~nico N., PE 
1$/2021~$ESA, lD go4040, o qual tem oomo objeto a Contrata9ão.dos $ervfço~ de 
Manoten~~ em Equipamentos OdontowMêdíco~Hospitalares e auxlliar1*, de dhrersas 
marcas e Modeloa, de form;a preventiva~ corretiva, eom apllca911io de pt;1çash:1(les!>órlos (i;:om 
v$lor eq1.,dvalente até 40.% do valor. contratado) e serviços especializ~d<:is, qvando 
necessários,. oalibração e testes de ~gurança e14trica, dos equipamentos lnstaladi;>s, 
confc;iriyie descrlt<> rio Termo de Referânci(;I, para at~nder as· necessidades da Secre~rilll 
l\lluni(lipal de Saóde di;l TianQuá ~CE: O !!:ditai poderitl ser obtido no siw do Banço dq liltasil 
atravê$ dos eri:dete!fl'.l!i eli;itrônioos: http:/{WWW,licitaoo.es-e.com.br, httP$Zl!tlangua.ce.gov.br/ 
e https~/lllcltacQeiMee.c~.l)ov.br/, O reoebimi:mto das propostas através d<> site 4<> Saooo do 
Bfa1>il dar-se-á at~ às 0Sh3Qmin® dia 10/1112021. Abertur;;i das Propostas: 10111 /20~1. às 
08h30mln. ln h:::io da Ois pula de laneesàs 08h45mín di;.ldía 10!1112()21 (horátlode Bra&ília). 
Solicitações d.e tselarecunento.acerca d,6 edital deviólrilll;l Sér arivlad<ris ao eMere~eletri)nlco 

ail.c:om. Deld J~l'liór do Naacimerito ... ~reglQeiro Ofi<:lal. 
llâ, 25 de outubro d.e 20?1~ 

E$t~d11 d!). c~~~;;·Pij.fei~nüViiJnicf fi~i'éiii'!l/l~.íJijti .. ~ ~üiia<i~<ícf Jül9~rneri~o. da$ 
Propo~t~s de Preço~ tf::t!;'; 'Êtt1Pr~sas fl~l!ill~dóll~ na Tl;)mada d& Pteço~ ~~ 

"·1~),01rrP, Q~jet(); Reçuper~~o d~ f~lr~ d9 ~ado, lpcaHzad(!I na eé(tf~ dq MynJc~pl(;) ~e 
roe. A Presidente da ComlS!l~CI Pe111'1<t~nte. d!,\. LJi:;itaçâo da. Prefeitura Municipal de 

Me.uríti/CI: ~ publiolilr o· re:;;ultad9 do Juls~rriento das Pn:;ipostas de Preços. Empresas 

lcla.sslflca. d.as: ... • .. 1i> l.uug .à·r.·:· C.·.ons.tru.to.· ra Con~ .. t.Em.pr.IJ.~ ... n ... d.·.·.l·m··. ento .. ~ E.IR.ELl .. (.R$,7M··.ºª.· ,23): 2" lugar: Real $eNIÇos EIReLI (R$ 75 .• 563,23); 3° lug<ir: $eft.ilp Ci:instr.u(;:ões, Se!Vlt;l)$ !il LO~l[:ÔE!S l TOA' 
(R$ 7U29,4~);,411 1u9ar:AR Srnpreeridimentoa. S~i~s. e ~oçações EIRELI (R$a0.034,05); 5° 
lugar: TSL !Zmpr(:endim(:llflt(!!i> t:lRELI (R$ so.:m ,fül): 6" ll:!r;Jar: Eeps EdillcaçõEJs Construçl5es e 
$eTViÇQS LTÇJA• MEl (R$ S0.757,~4); 7"' lug;!ir: Va,ou$ $\;!rvlços e Eo~retenlmento L.TOA (R$ 
8°'874,79}; S" lu!iJ!iU'! MMlnervino Nêto l!:mpreen~ime!'ltQs (R$81.015191); 9~ 1u9er: Ar:ai;;uaia 
Empr~endimentos EIRC:l,J(R$ l,l1.102,~S); 10~, 1u9~r: AJ$;P !i;dlfiea91)ql# Construç~s e 
em·p· r~end.lt'll~llt.os. LTO ... A.(I fl$ ª. 1. -.~ .. 5if .. º~; .. 11 ... º lu. gar .. ~.:. F. P.; E(m .•. ~.·.f·lil· ª. ·.ºd.ím··· entoo é $ervlç.o$ L TOA(. R$ a1.sa1,9e); 12º lugar: M~Enget1hana .~. lmob!O;;iriâ~11r11içost;TQA· ME {R$ 81.445,59) e 13" 
lug~r, Momentu.m ConslMora .t,;tCiA •. (R$ $1;7Q4,95}~ fliçg ~bêrto o prazo reour~a! previsto 
lneiso l, alfMa •11• do Art 109, da l,ei n~ a;e6~/9~,·~tµa!lii:ada. Mtturltl/C!, is de i:.Ytubr~ dé 
2021. Cii;ieraArr,~lda l..eite-Pre$!dente .~~ÇiiolfiJS:~li!>; 

E!>tado <10 c~~tã · • Pre"ltúrãMi.liíleíliíi~Téliflfas(;avei ·;A.viiC><i~ Adlamõfífo ~ Pre9ã<> 
ialetrõnle.o N" 01,01.1o.zo21~PE. A Pregoelra Oficiial4a Préf(.')iWra Municlpa! d~ Ciiiscavel toma 
público o adiamen!Q do Pregão ~letrôorco, tomb$® sob o W 01.or.1 o.2021~PE, oufC!I obfelb é o 
RE!glstto•de Pr* para CQntrataçãode $ei.'ViÇà$ de estrutura, s.Qrn:ir1ui9ão, llurnln~ção, Joeação 
de geradores, atraçl5é5 m1,11;>lcals; looaç!lo de banheirQS qtllml~s. serviÇPe, de equipe de apolo, 
serviços de deru:>râçôes e prod1JçlilQ çrganlzadora, d!llslinaçloa a r~a!l~ação de eventos •. 
promovidQs atravésdasdlversl!!s Sectetarias tjo Municiplode Gas(!avel/Úfi).~im fica definido o 
novo prazo pata eadastramento das propo$tase documento$ de habilitação que passa a S!ar até 
és OShOOmin do.dia 03 de novembro de 2021 .• abertura das propcistas às 0Sh01 mine a fase d~ 
dfsp1lta dé laMfilS à$ 09h30min (Horarlo de Sr:esillà). Maiores informações no er1dereçocita1*:1 ou 
pelo. F~l'lé: (86} 3~34•2840. Malores lnforrl'!$Ç~s 110 endereçó citado ou pélO Fone; (85} .$3$4 
2640. Caseav~ ":'CE; 25 êe<lutu~r<> de 2021: Vânia d$ SouiiaPlnheiro ~ Prefioelra ôfü::l~J. 

- • ·· 'o db ceara...; P(Ofelturade Ml)raeai'laü.;.A'VliJó d'1! Corwocação paraAl!lafhatufl.ii daAti tje 
tro,deP~j';oado Pl'l')gáo El~rõfllccNº 14.07:212-021.APregoelrade Marf,\Cmaúamparai:Ja 

na L$i <!e l,lclt111çeles e nos t~f!'l'los do item 11, sullíte11s 11.2.1, 11,2.2 $11.2.3 do íl!dltal, éQn110~ as 
empre13a11: Comercia de equlpamenlc$ e Pl'ód1JIO$ Allm!lnticl<»i Souza EIR!:.LI (R I..· de Sou:<:a) -
CNPJ: 05.974,93710001·$1; e PN:lff$sa ()lslrlb1.llcl1Jra ElR!El.J- ME .. CNPJ: 20.~65.$5310001-70, 
atr<.11t~$ de seus repl'esentanteisJegai$, a sé l'ila:etem presentes na Camissi':l~de Preg!lo nº 02 da 
Pteféilur;:i de Maràoanaú/(lE,aitL1adaàA11. li, nº :t~o ... CoolroAdmlr\lslrativo, CQrij,Je~isi,;ati t, .até o 
dia o,s de oovembroi'l~aoi 1, no horário cteóa:oo tis 1 a:ooooras. para .assíooturada Ata de R.eg!stro 
de Preç{>S orliJncla.do'Pregao l;!tettõ11leo n" 1~.072/2021;.cujo o~Jeto é o RéglsttodePreço~ tendç 
Q;)mt> obje:!o a aqµ\$i9ãode aparéll'.los/equipamenros(9elAdeira, 9elã9ua e ventilador); de interesse 
da Secretaria de Saüefe1Fu11clo Munielf*ll de Saóde·HospltillMunldpal Dr. JoM Eilslo de Holanda e 
/1.fi.JrY.tinfll':tN;tf"'Õi'\("IOnf~1 rlf'"<I a.Jht.-:'!f,..,;n'* "m· ~4;~_..t°'l""~""~'~•/f"t::· ·f...~~ ""1.,....~,"'~,.,. ...,"""""'1'1:-lf,,.""'~""''"' ~ ... ,~ ...... ~jl'io ""'"'°' 

WWW.OPovo.coJwi.BR. 
. . .... TERÇA·FEIRA 

FORTA~.E:ZA ~CEARA· 26 OE OUTUBRO Oli: 20lt1 
~~ ............. ,.~ .... ~IV~W I ~."!."~ !~~.W'1.ç..•.t·~,.;r.~.çrl· ·.~~~t;;~· ;,.,,-.ir.).·~-.·. ~-1'\~f! .·,ói;t'""l·t~ ':~.;..,. ~!o-'..,..-'W:1'•,.;..·.,.~;,., ...... ~~~~·>~• 

ic:onoe!Os. ~tlata Cristina Vasecmoelo$ ~ Qrde!'lado~al de Desp!i;;~. . . . .. · ... :: 

t;stado do C~arli • Prefé~r•. Mun,ie!~I i;fl'I lrau91.1b\1 .~ Rêstiltado de Julgam~nto d~ 
Habilita~o. A Presidente .dl\I CCL da Prefeitura Municipal de lrauçuba faz pµbliqaro i:tesl,Íll:ado 
do Julgall'lentci d111 hábilil$ção i:laTomadade P~ços ri<>20~ 1.Q9.28;01, cujo objeto é Con~taçãç 
de Pa$soa Jurídica para.presl01ros servir® de.Rafo~ da qµadra comoob!ilrtura <la Esecifa dlil! 
Ensino Infantil e Ful'ldarnent~l Afltonlo Vida! n;a Locallcl;ade de Mandaóarú no Munic(piô de 
trauçub~ - CE, de l'é$ponsabilidads da Secretarta da E;;dueação. · EmPfe$as Habl!ltada$: A 1) 
C:otistryç;ões. e Serviços l:!!~~U; WU Co~try,içl)es e Serviços ~IReU; ~êrtão Co(ls.truçõ.e~ 
SeNlços e Locações LTPA; Feed ·Empreendimentos e Serviços· LTDA .. ME; M ~, 
t:ntreten!m$ntos As$e$$C!rla e Serviços ElRELI .: Mi'i; Apl;;'l (;Qmérc!o, Serviços, ProJetçs. .~1 
Construções SIRfW • ME;. AR Cons!rUçõe$. e Obras de. Instalações. EIREL!; Exp~Õ'. 
Cen$1ruçi5es L;TOA; WM de Vasllonce!Qs l:n9enharia • ME; Umpax Construçõe~.e $$rvl(iÍ~. 
LTOA; Pro L!mpe:z<il .serviços e C(.?nstruÇôes E!!RELI; .E!IU$ Serviços LiDA; Aleb. Ccnstrutf)ra ·~ 
Lo~dora de AutQmovei~ LTDA '- ME; R S M Pessoa EIREtl; ltapajé Construção e ~el'Vlç<:i~.i 
EIREll; Prlme.Con$truÇõe.se LQÇSção EIRSLI. Empresas Inabilitadas: Real $erv1çosSlRELl.e 
em1110 Mal'O:>$ Frahco Alves· MEL ~o Ríí1$uftacto. ·Fica a~rto o prazo reeursall previsto no ai'tfg{;l 
109, inciso l .af!nea ''a'' da Lei N", 8.66$/$36 suaulte~çôe$ Í)osteriorl!ls. Maiores t11fol'l"Ol:l9õ~ · 
na R,ua walmar Sraga, nQ 507, Ce~ro, lr~~çuba/CE, lrauçuba/CE, 25 de outubro dê 202 
'Reria~ Mffqul~ Ferreim~t?re~i(fent.<til'.!~ ÇcL. 

sti~oaíicea?.i·=fffflhi!iíifãM~"n1ÇiliafdíiH!lri~óm~ -ãxfr.ãfa;JoJuigamê~to:Fa~e"de er9~, 
d41 Preços."' Tom;:i~ de P~ços N~ ,?.021.07.23.1 •. A Coml$st'lo Pe1T11anente ~ Licitação do M 
d~ H()lil!:onte toma p()btléo Q ReSU!tado do JUIQaroento da fese de proposita de preços da 'íl 
Pt~$ W 2021.o? .23, 1 cuJO obj@to éa pa111me1'1tag!lú em p$<fra tos~ em dlver.sa 
Horl;Ofite/ée. de acordo oom PT 1 Q7411l~~20 çorn ll/llnfstérlo do OesenvoMmen 
Projelo 13ás!eo dlí !:Engenharia. A Cornissáo an<1Jfsou ~s p.roPQr:;ta.s <11;1 preçcis das 
fre!'te â~ extgêneiaudital!e{as ~frenle às el(igêrH:::ias da Lei Federal rf 8,66~/93 ~ ·.. . · .... , , .. · 
cgmo frente às conl!lideraÇOelil dos pareceres .téC11icos <1a Gh9flll1helra do Munlefpio, decidindo PÇlr 
um.1nlmldade p;;ila Classltlcação das seguintesempre~s: SoU$EI a 1.lma Construç!ies Elru5ll corn vat(ir 
çi!!! R$ 2,22&.7Q9,!l4:. Con$trutor~ tmpae!() c;<>:mérclo e S1:lrviços EIRELI cqm. valor .de R$ f(~. 
2.772~e·s4.71: Ele!!'ocampQ Sli!MQO!il e Conttruçisés lTDAcom o valor .;!e Ri$ ?,789.53EM~:AAN 
a11ganharla êll.R.ELI fl!>l'!'I o.Válordi: ~ 2:(93.0$6;86; LC ProjetoseCoostruçõas L1'0Acom r;i~h:i(® ~· · 
2J$64.1~1.~~: Çon~tra!l'J- CJ)ns1r11ções.eAlgt:1f!i cfl\!.Máq1 · -- · · 
P11astro Çbn:>lrução e Serv!9Õ$ EIRSLI - ME oom .:: 
Ol(l.$ela~silieação cjas empresas: Mol'll!'l $ll19:i'::f11P.f,eM1dirr .. . ...... . . . . , . . . .. . . . . . . . _ .... . 
!Ef'FI; . VAP Construções LTDA e Lexor $~IV~. & . Col\$tMOl'l'í Empr-=eni:fimantos. E:HBll:LI, ·~r 
desçumprlr ltei:n 4 d.o edllal, oo1andçi todos.Oll 1'1'\0ilvos re91$1radps na ata da se$$ão de jutgarnento 
reallz~da no dll.l 2211012021. à d1$posíção <las. inlere$$ados. nos sites oficiais, Fica desde jã, aberto o 
pra~ reC1,Jrsal conforme pl'eeeltua Q artigo 1.oa, Inciso I, felr.i/l "b", da 1.,el Federal Nº a.atia/9.3 e 1'i1JaS 
<fl!!mal$ alterações. Maiores lnfoni1ações doma CPL pelo telefonl;l (85)3336.1434. Horizonte/CES, 2:Jde 
OUWb111.>«e 2021~ Rosllãndltt~lbetrc> da Sllll;l-' Pri,asldente da CPI..; 

.- -· ... ... ~-veiilra ·~ l"nmm:u~ Mun1c1p.a1. ·1:1e• 1rauçílllir~ Reiiultado.de Julgattletjt<.'I ~i;! 
, AF'res.ld~nta (la CCL da Pré.fettura Municipal de trau~ba faz publlc;lro Re$ul.tad(j 

do J1,119ainento de habilitação ti~Toi:nada de flraçps n° 2021.09.24,01,eujo objeto é OonlrallJi;:ão 
dli!I Pessoa Jllrldiea para pref!,tar eis serviços dfi' <:ons!rução ~e. quadra esportiva eoberta 110. 
C.entro d11i Educação hlfârrtil ii? Nege, loca!Jzai;la na SedEI do Munlcfplci de lrauçuba .~ CE, de . 
responsabUklade d;;i $ecretaría qa Educa~<>. EmpreS$$ H.ablfltadas: A $ Cons!ruçõ~ e 

EIRELI: V'JU Construções e Servlçôs EIR!::U; SertãQ Construçõ1ÇS $er.vlÇ?S ia,. 
• .. .l.'l'DA; Apta CP!'!"érci<:>, ·Servi~. pn:,jet()s. e .Qon$!ruçõea EIR!l!iLI • ME; E>q)rf:1$SO 

CQi'1$truções LTOA; AR. Conl:llruçõe$ e Obras. de ln!$11i1ÇÕe$ .EIRELI;. WM de \,'asco11~l?i> 
ens12nharia • ME; Food Empreendimentos e ~rvlçQS 1,,.1'0A • ME; M L. f.intretenfma.ntos 
A$s~ssoria a Serviços EEIRl!l!.,l • ME; l,,impax Cõns!n.içõ~s e SeM.ç,;0$ lTqA; Pr9 limpeza 
SeNi~s ~ OonstruçlSes SIRfL.I: li:llus $íiUVlçqs LTOA; Aleb (:<:instrutora .& · Lóeadorà de., 
IAu~movefs LTOA .. ME; R. $ M. Pessoa ElRELI: ConWutora Impacto Comércio e Servl.çps'I, 
El .. ru':.. L.1.; lt.apajê Cons.tru·ç. ão e S~Níço1 ... EJREL· 1···. Etn .. presas. ln•a·b·Jlita. das: Real Servl'ÇôS··· , E .. 1 .. R .. E.·.·.L·I. ª .. · , Emi!ic; Ma!'OQs Franco ALVES ,. ME. ç o Resultado. Fica aberto o prazo recursai previsto no'· 
arllso 109, Inciso. 1 ~li11ea •a• da Lei. N°. $.66(7193 e suas: alterações p9steriores, Maiores 
lnfQrrnaçOes na Rua Wat;iiar Bl'llS,a. nº !501._ Centro, lrauçubalCE. lr.iw;ube/CE!, 25 de ol,lt.._b~1 de ~(121; Aenata Mesq1.uta Ferreira-, Pres1del'lte daCCl., . · . . . <-' 

EstadQ do Coorâ - Prnfuitu~ Munlcipàl d~ ,Anti;>nlna do Norte ~Aviso de Lll::1kç.ão .. • Tom~d~· 
d~ Preç~ 111~ 20~1.10.20,0~. A Presidente .Oficial toma pClbflco Pfira conneclroento <ios. 
Interessados que no dia 12 de Novembro da 2ó:21, às 0911, na sede da Comissão de L.lclt~9ã~ 
loc;;il!zada nâ Rua ..Jtião Ela!isla Ar~is n" 08, C11Jntro - Antonina do Norte/CE; estará rea~izanr.1Çrl 
ses$ão para recebimento e abertur111 (los envel.:;ipes CX,lm do!lom.~ntos de. habilitação e propo~ d~ 
preços par~ o obJiõto: contrataQl.!o de pessoajor!Ç!lca esPeêlallzlada i'lâ área de engetihatla çl11a~: 
eng<ainharia e!(?tri<:a e topografia par.a ~te!'lder as nece$sldadeil de Projeto Base, orçamento$ 
finalizações, laudos técnicos,. a!lllessor!a em licitações e leval'ltamentçs seorrra'ferenoladoi> <.IÓ 
Muni<:lplo de Antonina do Norte/C!J). O edital e seusaneli'.t;)s e$füoi;llsponiveis no enderaw citadl'); 
<las ~:00#.Is12:00.· 13;00 ãi; 17:00 horas, bem Gorno no Pórtal de Ucltações dos Munlcfplas no si~ 
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PE 2021.10.25.1 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número PE 2021.10.25.1 

Publicação 26/10/2021 

Abertura 10/11/2021 

Modalidade Pregão 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE 

ARO UIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

EDITAL E ANEXOS 2021.10.25.1 ( https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/EDITAL-E-ANEXOS-2021.10.25.1.pdf) 


