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AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.10.04.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para a execução das 
obras de construção da Orla da Lagoa do Arão no Município de Farias Brito/CE, 
nos moldes do Contrato de Repasse nº 909454/2020/MTUR/CAIXA, celebrado 
com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado 
pela Caixa Econômica Federal, 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: 21 deOutubro 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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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.10.04.1 

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 2021.10.04.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 21 de Outubro de 2021 às 9h, para o OBIETO: Contratação de 

~! serviços de engenharia para a execução das obras de construção da Orla da Lagoa do 
Arão no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 
909454/2020/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do 
Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. ~ 

Farias Brito/CE, 04 de Outubro de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N• 2021.06.22.01 

O ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Infraestrutura do município de Caririaçu-Ceará, o Sr. Ricardo Santos Barros, no uso de 
suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de licitação cumprido todas as 
exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviços na construção de quadra poliesportiva no Sítio Monte 
município de Caririaçu-Ceará, vem, ADJUDICAR e HOMOLOGAR o presente Processo 
Administrativo de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N• 2021.06.22.01, para 
que produza os devidos efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, 
fica o presente processo ADJUDICADO e HOMOLOGADO em favor da empresa: G7 
COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELl-EPP, inscrita no CNPJ n.• 10.S72.609/0001-99, vencedora 
com o valor global corresponde a quantia de R$ 230.2SS,64 (Duzentos e Trinta Mil 
Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos). 

Caririaçu/CE, 4 de Outubro de 2021 
RICARDO SANTOS BARROS 

Gestor do Fundo Geral. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 1.032/2021-PE 

A Pregoeira Oficial do Município de Carnaubal/CE, torna público para 
conhecimento dos interessados, o recebimento das propostas virtuais no endereço 
www.licitacoes-e.com.br, ficando doravante estendido até dia 18 de Outubro de 2021 às 
08hOOm (horário de Brasília/DF), cujo o objeto é a aquisição de kit's de higiene destinados 
aos alunos da educação infantil junto à Secretaria de Educação de Carnaubal-CE. O referido 
edital está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Carnaubal/CE - Setor 
de licitações,. situada na Rua Presidente Médici, 167, Centro, nos dias úteis das 07h30min 
às llh30min, ou através dos sites TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, ou ainda 
através do site www.licitacoes-e.com.br. 

Carnaubal - CE, 4 de Outubro de 2021. 
ADRIANA PASSOS DE LIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO N9 2021.09.30.01 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caucaia - Ceará, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 20 de Outubro de 2021, às 08h:30min 
(oito horas e trinta minutos), através de endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br 
(Comprasnet), estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de 
julgamento menor preço por lote, tombado sob o n2 2021.09.30.01, com fins ao Registro 
de Preços visando para futuras e eventuais aquisições de brinquedos pedagógicos, de 
interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caucaia/CE, o qual 
encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia n!? 1073, 
Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações, no horário de 08:00h às 12:00h no 
endereço supracitado, ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. 

Caucaia/CE, 4 de Outubro de 2021. 
INGRID GOMES MOREIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 2021.09.16.01 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de caucaia - Ceará, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 21 de Outubro de 2021, às 08h:30min 
(oito haras e trinta minutos), através de endereço eletrônico www.comprasnetgov.br 
{Comprasnet}, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de 
julgamento menor preço por lote, tombado sob o n!? 2021.09.16.01, com fins ao Registro 
de Preços visando a futura e eventual aquisição de fardamentos para o setor de combate 
a endemias e vigilância sanitária, de interesse da Secretaria de Saúde de Caucaia/CE, o qual 
encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia "º 1073, 
Parque Sotedade, Caucaia/CE. Maiores informações, no horário de 08:00h às 12:00h no 
endereço supra citado, ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. 

Caucaia/CE, 4 de Outubro de 2021 
INGRID GOMES MOREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 

EXTRATO DE REGISíRO DE PREÇOS 

Extrato da Ata de Registro de Preços N' 3009.01/2021-04 decorrente do Pregão Eletrônico 
N• 0109.01/2021·04, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros 
alimentícios destinados à composição de cestas básicas para doações, junto a Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social do Município de Cedro/CE. Registrante: Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social. Registrada: YBP Comercial LTDA (YBP Distribuidora), com sede 
na Cidade de lguatu, Estado do Ceará à Rua Humberto Teixeira, S/N, Galpão A km OS, Sítio 
Varjota, inscrita no CNPJ/MF n• 26.970.227/0001-S3, CEP: 63.510-SOO, neste ato 
representada pelo Sr. Yulle Batista Pinheiro Teixeira, inscrito no CPF/MF "·º 071.225.833-
76. Valor Registrado: R$ 1.248.480,00 (hum milhão duzentos e quarenta e oito mil 
quatrocentos e oitenta reais); Da Vigência: A Ata terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. Ordenadora de Despesas: Luciana Vieira Marques Viana -
Secretária do Trabalho e Assistência Social. Data da Assinatura: 30 de setembro de 2021. 
Cedro - CE, 04 de outubro de 2021. Túlio lima Sales - Presidente da CPl/Pregoeiro. 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N• 1606.01/2021-03 

A Comissão Permanente de licitação do Município de Cedro/CE comunica aos 
interessados que no próximo dia 07 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na Sala da 
Comissão Pennanente de Licitações, localizada na Travessa Liberato Moacir de Aguiar, 
Bairro Centro, Cedro/CE, respeitando todas as determinações sanitárias estará abrindo os 
envelopes propostas de preços referente à Tomada de Preços N• 1606.01/2021-03, cujo 
objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de reforma e 
ampliação da Escola Gabriel Diniz, junto a Secretaria de Educação do Município de 
Cedro/CE. 

Cedro - CE, 4 de outubro de 2021 
TÚLIO LIMA SALES 

Presidente da Comissão 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021100500207 

ISSN 1677-7069 N• 189, terça-feira, 5 de outubro de :Zi~ 4 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 2709.01/2021-01 

A Comissão de Licitação, em cumprimento ao que determina as leis Federais nº 
8.666/93, 10.S20/02 e o Decreto n' 10.024 de 20 de Setembro de 2019 e suas posteriores 
alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/CE toma público para conhecimento 
dos interessados que realizará a Licitação na modaHdade Pregão Eletrônico Nº 
2709.01/2021-01, pelo critério menor preço por lote cujo objeto é o Registro de Preços 
visando futuras aquisições de materiais permanentes destinados as Escolas e Creches da 
Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação do Município de Cedro/CE, 
entrega das propostas a partir desta data e abertura das propostas dia 25 de outubro de 
2021 às 10:00 horas. Tudo conforme especificações contidas no edital, o qual encontra-se 
na íntegra na Sede da Comissão Permanente de licitação, no horário de 07:00h às 13:00h 
e nos sites www.tce.ce.gov.br e www.bllcompras.org.br. 

Cedro - CE, 4 de Outubro de 2021 
TÚLIO LIMA SALES 

Pregoeiro 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N• 1606.01/2021-03 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos 
interessados o resultado da Tomada de Preços Nº 1606.01/2021-03, cujo objeto é a 
contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de reforma dos banheiros e 
implantação de lavatórios nas escolas pertencentes ao Município, junto a Secretaria de 
Educação e reforma da cobertura, instalações elétricas e construção de um banheiro na 
garagem Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, declarando vencedoras as 
empresas: Riofe Serviços e Administrativo EIRELI, CNPJ N' 30.234.347/0001-60 com valor 
global de R$ 197.182,84 (cento e noventa e sete mil cento e oitenta e dois reais e oitenta 
e quatro centavos) para o Lote 1 e X7 Empreendimentos EIRELI - ME, CNPJ N' 
22.S94.1S2/0001-00 com o valor global de R$ 74.8S0,46 (setenta e quatro mil oitocentos 
e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) para o Lote li. A Comissão de Licitação 
declara aberto o prazo recursai conforme prevê o Art 109, inciso 1, alínea "b". 

Cedro - CE, 04 de outubro de 2021 
TÚLIO LIMA SALES 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNiCíPAL DE CHOROZiNHO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2021.10.04.061-PE-SEAGRI 

A Pregoeira do Município de Chorozinho-CE, torna público para conhecimento 
dos interessados o Edital do Pregão Eletrônico n' 2021.10.04.061-PE-SEAGRI. Tipo Menor 
Preço. Objeto: Contratação de Prestação de Serviços e Aquisição de Materiais diversos 
destinados a atender as exigências contidas no Convênio nº 879768/2018 firmado com o 
Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Município de Chorozinho-CE. O prazo de cadastramento das 
Propostas de Preços será até às 08h00min do dia 19 de outubro de 2021, com abertura 
para análise das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de Lances às 09h30min. 
(horários de Brasília). O Edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos 
www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na 
sede da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N -
Vila Requeijão - Chorozinho-CE ou (8S) 3319-1163. 

Chorozinho/CE, 4 de outubro de 2021 
ELAINE CRISTINA DE MORAIS COSTA SILVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N• 2021.10.04.1 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que 
será realizado Certame Licitatôrio na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o n9. 
2021.10.04.1. Objeto: contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de 
construção da Orla da Lagoa do Arão no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do 
Contrato de Repasse n• 9094S4/2020/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por 
intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal. Data e 
horário da abertura: 21 de Outubro 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) 3S441S69. 

Farias Brito/CE, 4 de Outubro de 2021 
ANTÕNIO CARDOSO DE LIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

AVISO 
RDC PRESENCIAL N• 4/2021 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza - CE 1 CPL, torna público para conhecimento dos 
licitantes e demais Interessados que, de acordo com os Ofícios Nº 
21092813/0F - /SEINF e N• 2110021/0F - /SEINF, encaminhado pelo Secretário 
Municipal da Infraestrutura - SEINF, Samuel Antonio Silva Dias, e pelo 
Secretário Executivo e Gestor da SEINF, José Roberto de Resende, 
respectivamente, o Edital nº 7789, referente ao Regime Diferenciado de 
Contratação nº 004/2021, ocorreram atecnias, motivo pelo qual se faz 
necessário a publicação de um INFORMATIVO corrigindo, nos mesmos meios de 
publicidade. o texto na íntegra encontra-se disponível no e-compras 
https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br. Processo: RDC Presencial N•. 
004/2021. ORIGEM: Secretaria Municipal Da Infraestrutura - SEINF. OBJETO: 
Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura e 
saneamento básico, nas comunidades Maria Tomásia, Sítio São João e Jagatá, 
no Bairro Jangurussu, Município de Fortaleza-CE, de acordo com as 
especificações contidas neste edital e seus anexos. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Maior Desconto. MODO DE DISPUTA: Aberto. REGIME DE EXECUÇÃO: 
Empreitada Por Preço Unitário. Ressalta-se que os demais itens do Edital 
permanecem inalterados. Maiores informações através do e-mail 
licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br ou pelo telefone (85) 34S2-3477. 

Fortaleza-CE, 4 de outubro de 2021. 
OTÁVIO CÉSAR LIMA DE MELO 

Documento assinado digitalmente confonne MP n! 2.200-2 de 24/0S/2001, 
que institl.li a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP..SrasiL 
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ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA 1\füNICIPAL DE ACARAÚ - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
3105.01/2021- CP -A Prefeitura Municipal de Acaraú-CE, através do seu Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Sr. Rogério Rios Silveira, 
no uso de suas atribuições legais torna público Extrato de Homologação da Licitação Concorrência Pública Nº 3105.01 /2021 - CP, cujo OBJETO: Serviços 
de pavimentação asfáltica da estrada que liga as Localidades de Baia à Lagoa do Carneiro no Município de Acaraú/CE. Assim vem HOMOLOGAR o 
presente processo em favor da empresa: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS L TDA, CNPJ: 72.432. 727/0001-59, pelo 
VALOR de R$ 4.274.185,88 (Quatro Milhões Duzentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos). Acaraú-CE, 28 
de Julho de 2021. Rogério Rios Silveira - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ -EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORMNCIA PÚBLICA Nº 
0405.01/2021 - CP-A Prefeitura Municipal de Acaraú através do seu Ordenador de Despesas da Secretaria de Tnftaestrutura, Sr. Rogério Rios Silveira, no 
uso de suas atribuições legais toma público o Extrato de Homologação da Licitação Concorrência Pública N". 0405.01/2021-CP, OBJETO: Pavimentação 
Asfií.ltica em Diversas Ruas no Municfpio de Acaraú-CE. Assim vem HOMOLOGAR o presente processo em favor da empresa: CONSTRAM -
CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 72.432. 727/0001-59, pelo VALOR de R$ 4.010.324,10 (Quatro Milhões Dez Mil 
Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Dez Centavos). Acaraú-CE, 22 de Julho de 2021. Rogério Rios Silveira - Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Recurso - Concorrência Pública Nº 3007.01/2021. A Comissão de Licitação do 
Município de Mucambo comunica aos interessados que as empresas: David Fernandes S Portela, Plataforma Construções Transporte e Serviços EIRELI, 
RVP Construções e Serviços EIRELI ME e Savires Iluminação e Construções EIRELI, apresentaram recursos contra as decisões desta comissão, referente 
ao Processo de Conco!Tência Pública Nº 3007.0112021. Objeto: contratação de empresa para execução de se1viços de pavimentação em pedra tosca em 
diversas localidades no Município de Mucambo-CE. Pelo exposto e nos termos do Art. 109 §3º, fica comunicado a todos os licitantes interessados que 
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O Recurso estará disponível nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público 
de 08:00h às 12:00h e pelos sites http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e http://www.mucambo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: (88) 3654-1133, ou 
no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo-Ce, 04 de outubro de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente da 
CPL. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ -AVISO DE CONVOCA CÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24118.111/2021 

U. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Baturité/CE convoca os participantes remanescente referente ~os Lotes 1 e 6 da licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2408.01/2021, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURA E EVENTUALAQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARAATENDERAS DEMM"'DAS DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIÓ DE BATURITÉ/CE, para lograrem-se, no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no próximo dia 
07 de outubro de 2021 às 9h, com a finalidade de prosseguirmos com a fase habilitatória visto que fora concluída o recebimento e as análises das amostras 
no prazo previsto solicitado. Maiores informações na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/ 
CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira -Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Padre Zacarias, 332, Centro, Quixeré-Ce, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação da 
Tomada de Preços Nº 1609.01/2021, cujo objeto é a Pavimentação asfáltica sobre base de pedra da Rua Mestre Felipe, Centro, Quixeré-Ceara, junto a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura, a saber empresas Habilitadas: Quatro T Construções L TDA-ME e Eletrocampo 
Serviços e Construções L TDA. A Ata da sessão do julgamento ora anunciado encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados, na sala da Comissão de 
Licitação, no endereço acima indicado. Fica aberto o prazo recursai previsto no art. 109, inciso T, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Caso não haja interposição de recmso, as propostas serão abertas em 15.10.2021, às 10:30 horas. Quixeré-Ce, 05 de outubro de 2021. José Eucimar de 
Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Contrato. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico 
do Município de Orós toma público o Extrato do Contrato Nº 2021.09.27.01 SAS, resultante da Contratação Direta, com base no Art. 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, juntamente com o Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junbo de 2018: Órgão Licitante: Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico. Dotação Orçamentária: 1002.08.244.0806.2.081. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. 
Objeto: contratação de prestação de serviços de organização, produção e realização do projeto festival da criança 2021, junto a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Desenvolvimento Econômico do Município de Orós-CE. Prazo de Execução do Contrato: OI de outubro de 2021 a 06 de outubro 
de 2021. Vigência do Contrato: da data de sua assinatura, até 31 de Dezembro de 2021. Contratado(a): Positiva Construções, Locações e Eventos LIDA 

\._)CNPJ Nº 14.970.014/0001-42. Assina pelo( a) Contratado( a): Diliano Alves de Sousa. Assina pelo( a) Contratante: Jesse Nunes Andrade. Valor Global: R$ 
9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Orós/CE, 27 de setembro de 2021. Jesse Nunes Andrade - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico 

*** *** *** 
Estado do Cea1·á - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N" 2021.10.04.1. O Presidente da Comissão 
Pe1manente de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.10.04.1. 
Objeto: contratação de se1viços de engenharia para a execução das obras de construção da Orla da Lagoa do Arão no Município de Farias Brito/CE, nos 
moldes do Contrato de Repasse nº 909454/2020/MTUR/CATXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado 
pela Caixa Econômica Federal. Data e horário da abertura: 21 de Outubro 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, 04 de 
Outubro de 2021. Antônio Cardoso de Lima- Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Prefeitura Municipal de Pindoretama -Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, através da Secretaria de Infraesuutura 
e Serviços Públicos, toma público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços nº 09.29.01/2021 que será realizado dia 
21110/2021, ás 09h, cujo Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, no Sítio Ema e Araújo I no 
Município. (Convênio nº 29/2021 ). Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 
221. Baiuo: Centro, Pindoretama/CE, no horáiio de 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura l\lnuicipal de Tauá - Aviso de Anulação. O Ordenador de Despesas da Secretaria da Educação, Gerenciador, toma público 
a Anulação do Pregão Eletrônico Nº 03.09.001/2021-GM, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais conu-atações de pessoa juridica para 
prestação de se1viços de dedetização nas áreas internas e externas dos edificios de responsabilidade das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal 
de Tauá-CE. O referido documento estará disponível no sítio eletrôníco https://licítacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Tauá-CE, 04 de outubro 
de 2021. Ordenador de Despesas da Secretaria da Educação (Órgão Gerenciador). 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura l\lunicipal de Ipaumirim - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2021.10.01.1. A CPL toma público que estará 
realizando Licitação, cujo objeto é a contratação de serviços especializados a serem prestados em serviços de auditoria junto aos serviços de saúde de 
Ipaumirim/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Abertura: 21 de outubro de 2021às9h00min. Maiores informações na sede da CPL, sito na 
Rua Cel. Gustavo Lima, 230, Centro, no horário das 8h às 12h. Ipaumirim/CE, 01 de outubro de 2021. José Jonas Bezerra Leite - Presidente da CPL. 
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Ceará, 05 de Outubro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XII 1N'2800 25G 
Aviso de HomologacãO E ADJUDICACÃO. Tomada de Preços nº 
2021.07.23.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a 
execução das obras de construção do Parque de Exposições no 
Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 
896526/2019/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por 
intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa 
Econômica Federal, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitante(s) Vencedor(es): a empresa M 
MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 
63.312.771/0001-34, localizada na Rua Trajano Nogueira, nº 123, 
Centro, Barro/CE, cujo valor total foi de R$ 1.500.653,13 (hum 
milhão quinhentos mil seiscentos e cinquenta e três reais e treze 
centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços 
acostado aos autos. Homologo e adjudico a presente Licitação na 
forma da Lei nº 8.666/93 - Samuel Linhares Maciel - Ordenador de 
Despesas do Fundo Geral. Data da Homologacão: 04 de Outubro de 
2021. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:4FC26069 

f!SETORDELICJt~ .. ÇQE$ .. 
''t,\ws~·YnÊÀLÍCITÃCÃÕ·d. 

A VISO DE LICITACÃO - TOMADA DE PRECOS Nº 
W21.10.04.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação -

\__)PL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.10.04.1. 
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a execução das 
obras de construção da Orla da Lagoa do Arão no Município de Farias 
Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 
909454/2020/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por 
intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa 
Econômica Federal. Data e horário da abertura: 21 de Outubro 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: 
wmv.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores 
informações: (88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 04 de Outubro de 2021. 

ANTÔNIO CARDOSO DE LIMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:309D77FD 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 887/2021, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 

Ratifica, no âmbito do Município de Fortim, o 
Decreto Estadual de nº 34.279, de 02 de outubro de 
2021, na forma que indica e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, no uso das 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 34.279, de 02 de 
outubro de 2021, o qual mantém as medidas isolamento contra a 
COVID-19 no Estado do Ceará, com a libéração das atividades; 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas de 
prevenção e combate à disseminação da COVID-19 bem como a 
reabertura responsável das atividades econômicas e afins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam ratificadas, até 18 de outubro de 2021, no âmbito do 
Município de Fortim, as disposições do Decreto Estadual de nº 
34.279, de 02 de outubro de 2021, cuja cópia é parte integrante deste 
Decreto. 
§ 1º. No período de isolamento social, continua sendo observado o 
seguinte: 

I - manutenção do dever especial de confinamento e do dever especial 
de proteção a pessoas do grupo de risco da Covid-19; 
II - recomendação para que as pessoas permanecem em suas 
residências, saindo somente em casos de real necessidade; 
m - proibição de aglomerações de pessoas em espaços públicos ou 
privados; 
IV - dever geral de proteção individual consistente no uso de máscara 
de proteção. 
§ 2º. Na fiscalização das medidas de controle estabelecidas neste 
artigo, as autoridades competentes adotarão, nos termos deste 
Decreto, as providências necessárias para fazer cessar eventual 
infração, devendo, prioritariamente, primar por condutas que busquem 
a conscientização quanto à importância das medidas de isolamento e 
distanciamento social, bem como da permanência domiciliar. 
§ 3°. Fica reforçada a recomendação para que as pessoas evitem 
reuniões, eventos ou encontros em ambientes domiciliares, exceto 
quando envolverem habitantes de uma mesma residência. 
Art. 2°. É permitido o uso de espaços públicos e privados abertos, 
inclusive "arenhinhas'', para a prática de atividade fisica e esportiva 
individual ou coletiva, desde que evitadas aglomerações e observado o 
disposto no art. 2º, deste Decreto. 
Parágrafo único. É permitido o acesso às praias, desde que 
preservado o distanciamento social e evitadas aglomerações. 
Art. 3º. A liberação de atividades econômicas e comportamentais no 
Estado ocorrerá sempre de forma técnica e responsável, observados os 
critérios de avaliação das autoridades da saúde. 
§ 1 º. O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar 
absoluta conformidade com as medidas sanitárias previstas nos 
correspondentes protocolos gerais e setona1s, devidamente 
homologados e divulgados no "site" oficial da Secretária da Saúde do 
Estado. 
§ 2º. As atividades e serviços que estavam liberadas nos termos do 
Decreto Estadual de nº 34.031, de 10 de abril de 2021, assim 
permanecerão na vigência e nos termos deste Decreto. 
§ 3º. As atividades autorizadas serão fiscalizadas rigorosamente pelos 
órgãos públicos competentes quanto ao atendimento das medidas 
sanitárias estabelecidas para funcionamento do setor, ficando a 
liberação de novas atividades condicionada à avaliação favorável dos 
dados epidemiológicas e assistenciais relativos à Covid-19. 
§ 4°. Verificada tendência de crescimento dos indicadores da 
pandemia após a publicação deste Decreto, as autoridades da saúde 
avaliarão o cenário, admitido, a qualquer tempo, se necessário, o 
restabelecimento das medidas restritivas originariamente previstas. 
Art. 3°. Permanecem liberadas, nos mesmos termos e condições, as 
atividades presenciais de ensino já anteriormente autorizadas, sem 
limite de capacidade de alunos por sala, observado o distanciamento 
mínimo previsto em protocolo sanitário. 
§ 1 º. Ficam as instituições de ensino autorizadas a proceder à 
transição da modalidade do ensino híbrido para o ensino presencial 
integral, inclusive para a realização de avaliações a serem aplicadas 
no horário normal definido para as aulas, assegurada, contudo, para 
todos os efeitos, a permanência no regime híbrido ou virtual aos 
alunos que, por razões médicas comprovadas mediante a apresentação 
de atestado ou relatório, não possam retornar integral ou parcialmente 
ao regime presencial. 
§ 2°. As atividades a que se refere este artigo deverão ser 
desenvolvidas preferencialmente em ambientes abertos, favoráveis à 
reciclagem do ar, além do que deverão respeitar o distanciamento, os 
limites de ocupação e as demais medidas sanitárias previstas em 
protocolo geral e setorial. 
Art. 4°. As atividades econômicas e religiosas, de segunda a domingo, 
funcionarão cm observância ao seguinte: 
I - o comércio de rua e serviços, envolvendo estabelecimentos 
situados fora de shoppings, inclusive escritórios em geral, funcionarão 
de 7h às 2lh, observada a limitação de 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade de atendimento simultâneo de clientes, com a ressalva 
para o disposto no § 4º, deste artigo; 
II - os shoppings poderão funcionar a partir das 07h, observada a 
limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento 
simultâneo de clientes, com a ressalva do disposto no § 4°, deste 
artigo; 
III - restaurantes poderão funcionar de 8h às 2h, exceto para aqueles 
estabelecimentos situados em shoppings, que funcionarão a partir de 
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Estado do Ceará~ Profoitura l\'lunlclpal de Cedro ~Aviso de Llcitaçã0.ACornlssilo dé Licitação. 
em êumprimenlo ao que determina as Leis Federais n• 8.686193 •. 10.520/02 <Hl Oecrelo n• 10.024 c;la 
20 de Setembro.de 2019 e suas posteriores alterações, oPreGoelro Qficial qo Município de Ce<:lrolCE 
toma p~blico para conhecimento dos Interessados que roali1:'1rá a Lléttaçiio na modalidade Pregão 
Ele1rônl1:9 N" 2709.0f 12021·01, pejo craório menor preço por lote cujo objeto é o Registro da Preços 
visando futuras aqulslg<)es de materiais permanentes destinados <is Escolas a Creches da Rede 
Municipal de EnsillO, junto a Secretaria de Educaç.!lc do. Município de Ccd.ro/CE, entrega das 
pr;opostas a partir dosta data e abertura das propost>is dia 25 de oul!Jbro de 2Ó21 âs 10:00 horas. 
Tudo conforme especificações con!ldas no. edl!al, o qual eneonka-se na Integra na $eda da 
Comlssdo Permanente de Úcl~1ç,'lo, no horàrlo dej)7:00h ês 13:00h e nos sites www.tc.e.ca.gov.bre 
www.bl/compi:as.org.br. Tídio Uma Sales- Pregoeiro. 

Esla<fo do Ceará· Câmara M11nlclpal do Scnàdor Pompeu ·Aviso deAnúfnj;ãó do Protesso 
de ~!citação. A Cilmara Municipal de Sanador Pompeu, oomunlcam a Anulação d.o Prooesto 
Admlnlstrafll/o n•. 00212021 na Modalidade Toinadâ de Preços nº. 002/20~1TP, deslh)~da a 
Licitação do fipo Téénldll e. Preço p~ra cOQlraÇl!o de se1ViÇos de organiioçll0 do llrquivc> e do 
processo de converl)llo de documentos Osicos em filrmaio di~ltai em coRi .ll:Jis como: processos 
contàbels, licit/Jtórios1 patrlmoníais o demais atos administrativos o legislativos de íntoroS<1e. da 
Cilinaro MunlrJRalde Senador Pompeu· CE. Motivo; vicio de ln.sanável ~o editai. Fundame111a.iião 
Legal: art !19 d<i Lei n" 8.(166/9'3, Da la; 04/1012021. Abidias Serafim do ó Filho : Presidente da 
Câmara Municf pai de,Son~dorPompeu. Sanador Pompeu /Ce, em 04 de outubro. da 2021. 

Estado do Céará -Consórcio Públíco de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Nofte-
CPSMLN. A Comissão Especial de Licitação, !orna público 0 Extrato da Ata de. Registro de 
Prjjço Nº 0101102021-CPSMLN. Contratante: Consórtjo Público ile Sa~<l!' da MicrOrl'\>gião 
de ,tlmdelro do Norte·._ Cp.$M~N-Jt1scrltano. CN[:'J N°'13,'3~8.(183/0001·52, CÇ>iit1atada: 
Medmaià ciimércio de PródiJtos' Médico$ LTOA; inscrita no CNP'J°'N' .13.$76.53410001::02: 
cóm o valor de R$ 213.134,67 (duzentos e treze mil, cento e trinta e·qualro reais e sessenta e 
séle centavos) e a Empresa: Superflo Comérch1 de P1·odutos.Médicos e Hrispitalares LTDA, 
inscrita no CNPJ Nº 05.675.71310001-79 com o valor de R$ 29.443,95 (vln\e e nove mil, 
quatrocentos e quarenta e três roais e noventa eclnr.Ocentavos), de acordo com a Lei Federal 
W 8.006 de 21 de Junllo dó 1993; de objete: seleção de' melhor proposta através de R(!)glstro 
de Preços para futura e eventual aquisição de materjal desinfectante;~stlnado ao 
funcionamento do Centro de Especialidades Odonloióglcas-CEO Dr. Jollc E. ardo Nela e 
da Pollclinlca Dra. Judite Chaves S;iraiVil. de responsabilidade do Consórcio Públicó de 
SoúdAda Mlcrorrooi~o do UmoeirodoNorte-CPSMLN 

l:stado do Ceará· Prefeitura Municipal de Farias Brllo. Aviso de Licitação. Tomada de 
Proços N°·202·1.10.oll.1. o Presidente do Comisslio Pormanonte de Llcitaçllo-CPL', torna 
público, que será realizado c.ertame Llcllatório na mo.daiidade Tomada de Preços, tombada 
sob o rf' 2021..10.04.1. Objeto: contraiação de serviços de engenharia para. a execução das 
Óbras de construção da Orla da Lagoa doArilo no Munlclpio de Farias Brilo/CE, nos íl)Oldes do 
Contrato de Repasse n• 90945412020/MTUR/CAIXA, celebrado com a U.niao Federal, por 
1.ntermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Económica Federal. Dala e 
hor!lrloda abertura: 21 do Outubro de 2021, às 9h, Os interessados poderão ler e obter o tr.xto 
integr<il do edílal e todas as Informações sobre a licitação na sede da CPL, sito ã Rua José 
/\lves Pimentel,. n• 87 +Centro, Farias Brito/CE, om horário normal da expediente, ou através 
dos endereços ·eletrõn!cos: www.fariasbrHo.ca.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores 
i'nformações pelo fone: (88) 35441S69. Farias Brito/CE, (14 da Outubro da 2021. Antônio 
Cardoso de Lima-Presidente da CPL 

Estaqo. do Coará • Profoltura Municipal de Fortim • Convocação -Tomada de Preços Nº 
1208.0112021-SMDLllTP. ACPL da Prefeitura de 1=ort1m vem convocar as e1n'presas habilitadas 
ii comparecerem nó dia 06 de outubro de 2Q21 às 09h:30mln, para a sessão de abertura do~ 
envelápes dé propostas de preços da Tomada de Preços acima mencionada. Objeto: 
contratação de empresa para construç5o de uma praça na comunld;\de de'Guajiru, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Municipio de Fortim-CE. ,04 de Outubro de :ao21. 
Aurelila l\llartlns da Silva Lima-Presidente. 

Estado do Ceará· Pmteilura Municipal de Hori.i:onta ·Extrato de Julgamento-Tomada dó 
Preços Nº 2021.07.28.1.AComissão Permahenrode Licltaçaodo Municiplo de Horizcintetorna 
publico o resultado do julgamento da fase de habilitaçilo da Tomada de.Preços N" 2021.01.28.1, 
cujo objeto é a contratação de empresa para o~ecutar serviços remanes~nJes de obra dQ 
construçllo de praça p(Jbllca na eritrada do Munlclpio de Horizonte/CE, de acordo com PT 
1015970·90 com e Minlstório do Turismo. conforme projeto bâsico dê engonharia.AComlssão 
analisou os documentos apresentados, frente às exigõnclaseditallciase frent;:.i às exigênolasda 
Lei Federal n• 8.6\)6193 e suas alterações, bem como frente às considerações dos pi.lreceres 
técnico.s do engenheiro do município, <;íecldindo por unanimidade pela habllitiçiiio da seguinte 
empresa: Le~on Serviços & Construtora EmpreendlmentosEIRELl-ME. se1ncomo, decidindo 
por unanimidade pela inabllitaçllo da seguinte empresa: Ferreira Santos Construções e Serviços 
EIRELl-ME (descumpriu item 3.7), estando todas as razões e fundamenlaç5e:• legais na ala da 
sess~o de Julgamento do dia 01/10/2021, a disposição dos ínlere5sado.s nos endereços 
eletrônicos www.ice.ee.9ov.J.lr e www.horlzonté.oe.gov.br, Fica aberto o prazo recursai, 
conforme Preceitua o artio:o 109. inr.foi;n 1 lf-l-lr;:\ ~ r1~ 1 ~: C'.n.-Jh ....... , ,...() o ca1::1"~ ,.. __ - - " - •- -' -

:. ( 

'E~1 .. ~k ~ c~ará • Prefoitura Municipal da A~~,;.... -Aviso de Adlam~nto - Pn19ão 
!;letrõ;nico N'01.027/2021 PERP..APregoelra da f:>refeiturá Municipal deAqulraztoin~ public6, 
pai:a conhecimento dos interessados que o reqebirrie~to. das propostas do Progõ,ó Eletrônico, 
cujo objeto é o Registro de Preços pll(ô contratação de empresa para prestação de servires de 
réserv~. emíss~o e e~trega de blll]etes de passagens àéreas .no ilmblto nacional dé Interesse 
das diversas Secretarias do Munlcl pio de AqiJ irat, rica adiado para o dia 20 de outubro de :20:1.1 
ás G:OPh (nove hqras), p9is <>0freu alteração. Ficam mantidas todas as demais Informações. 
Quaisquer lnfonmai;ões pode1ão, ser obti!1as no hQrárlo da 08:00h âs 12:00h na seda da 
Comls'sao ou através do telefone (65) 4062· sól:i() Ramal 9J84 .. 

Esta d!> do Ceai'<! ;-prefeitura M9ni~ipal do Assa ré ,.Aviso de Julgamento- Progão Eletrónico 
n' 2021.09,16.1. A Pregoeii:a Oficial da P~(el\ui:a MunlciÍJal de AssarélCE. toma póblico o 
julg~rrienlo do Pregão Eletrônico n•. 2021.09.16.1, do qual foram declaradas vencedoras as 
segulr1tes enwresas: E R tndostriQ e Comercio EJRELI vencedora junto ao Lote 01,W.L, Bolsas 
Dores'do Campos LTDA vencacioi<ijunto ao Lote02, \fGRSerylços Gr.ÍficnsL'fÓA-ME venced.ora 
junto aos Lotes. 03 e O~ por apresental"em os m$lhores preçós na disputa de· lances. As mesmii~ 
foraíi1 'declaradas h!ibllltadas por cumprlmento'lntegral ~s exi!iJlncl~s do Edital Convpcal:ório. 
Informações: &lia da Comiss5o de Licitação ou pelo telefone (.36) 3535·1613. Assarll/CE, 04 de 
eulobrodo 2021. Mickaelty Lohane Morais Trifi1Jtino,.rregóe.õra Oficial. 

Estado do Ceará~ Prefeitura Municipal de Barbalha ·Extraio do Contrato n• 04.10.2021/01 • 
referente à Dispensa de Licitação n• 2021.10.01.1. Partes: o Municlpio de Barbaiha. atra\lés da 
$ectotaria Municipal de Sauda "' a. empresa P.aoorama Comercio da Produtos Médicos .e 
Fa1T11acêutlcos LTDA. Objeio:AqUl$1çllode me<flcamentos dl~eroos para atender ~s nooessldades 
\la $q<;rat(lria Municipal do.Saúde cio Barbalha/CE:;, \/alor'fotal:T~ 14.4.999,95 (canlo e quarenta e 
qualmmll, novec;entos e nQ~nta.crnovo reais. o n~ve11\a fl'Clnc1>.cenlavos), Pra;ro de entrega: 05 
(él~ro):diàs.V191!1\cla do Contrato: •lé 31 de deidilibro do 202.1. $i911a1Mos: $helta MarlinsAlvos 
Francelino e José D'Almelda. BarbafhalCE, 04 de Outubro de 2021. , 

!;Sfadb do Co~rá', Prefeitura lVlunfçípal de Barbàlha ·Aviso da Licitação - Tomad~ do 
!.Preço$ n' 2021.10.04.1. O Presidente da Comissão Permane.nte de Licitação, torna público, 
que <JStará realizando. na sede da Prefeitura, certame llcltatórlo, na modalidadà Tomada de 
Preços n' 2021.10.04, 1, cujo objeto é a contrataÇllo de. empresa para prestação de serviços 
espac,l.aalliladós a serem prestados. exclusiv.amen·t·e na ª.ssessoria e consultor!~ técnica, na 
condu~o de rotinas nos serviços de controle de almoxarifado, combustiveis·, petrimonlal, 
doações (benellclos eventuais), compreendendo a orientaÇão, acompanhamento da execução, 
elaboraçfio e orientações técnicas em !llendlmehlo a consúltas, junto às diversas Secretarias 
do !vluniciplo de Barbalna/CE, conforme especificações. apresentadas junto ao Edital 
Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelope$ marcado para o dia 21 de 
Outubro ··de 2021, a pa,rtír das 09:00 haras. Maiores ínfonmações poderão ser obtidas pelo 
tefefo~e (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 04 da Outubro de 2021. José IEdnaldo da Silva -
Presilfe~teda()omi"i;.ãoP~rmanentedeUcitação._. 

Estadp do Ceará' • Prefuitlira Municipal de carnaubal • Aviso do Ucitação • Preg5o 
Efe\n~nico N• 01,03212021-PE. A Pregoeira Oficial do Munlclpi0 de Carnaubal/CE; toma pübnco 
para conhecimento dos lnternssados, O recebirnaoto· das prop~leS Virtuais no endereço 
www.l\citacoes-e.i;om.br, fiG;lndo doravante estendido até dia 18.de Outu~ro dê 2021 às 081100m 
(horário dé·Brasília/DF), cujo o objeto é a aquisição de kit's de higiene destinados aos alunos da 
educa~o Jnfántll junto à Secretaria de Educaçã(\;de Camaubal-CE. O referido edital está à 
dispoilção dós lnteressaqos, na Prefeitura Municipal de Carn:;ubal/CE - Setor de Licitações, 
sl\uada na Rua Presidente Médlcl, 167. Centro, nqs'dias úteis das 07h30mln és 11h30mln, ou 
através dos sites TCE: http://www.tce.ee.9ov,brilicilâooes, ou ainda atravós do site www.licilacoes-
e.comlbr. Carnaubal. CE. 04de Outubro de 2021 ~AdrlanaPa$sos de Llma-Preaoeira. 

1 '" '• 

Estad~ do Ceará ·Prefeltu"I Municipal !le Caueaiâi!,Avlso de Licitação· Pregão Efolrõriico N" 
2021.lj!l.16,01. A Pregoeira da Prefeitura Municl~~I de Caucala - Coará, torna público, para 
conhedmentodos interessados, que no pró~imociia2;! da Outubro de2021, ás 08h:30rnln (oito horas 
o trintiil mlnulos), através da enderaço eletrônioo iiiww.oomprasnet.gov.llr (Comprasnet), estará 
reaUzando llcilaçllo, na modalidade Pregão Eletrõnie.o, critério de Julgamento m.enor preço por lote, 
tombado sob o n• 2021.09.16.01, com fins ao R"f!lstro de Preços visando a futura e eventual 
aquisi!fio de f;lrqamenlos para o setor de combate a e1.1demlas e vlg!lãncla sanitária, ~e inleresse da 
Seelélaria daSeúdedeCaucaia'CE .• o qual encor\lra-sena integra na Sede da ComlS<láO, situada a 
Rua Coronel Correia nº 1073, Paique Soledade, Caucaia/CE. Maiores hiformações, no horário de 
08:00~ às 12:0011 no.endereço supra citado, ou pelo site hltp://rnunlclplos.tce.ce.gov.brnicllacoes. 
Cautiia/CE, ll4 de Outubro de 2021. fngrld Gomes Moreira ·Pregoeira. 

Estado do Ce11rá • P11!feitura Municipal de Cedro -Aviso <le Abertura das Propostas, A 
Coml~são Permanente de Llcltaç.'lo do Municlplo de Cedro/CE comunica aos interessaclos 
que n<? próximo dia 07 de outubro de 2021, às 1 ó:OO horas, na Sala da Comissilo Permanenle 
de Licitações, locallzada·na Travessa Uberato Moacir de Aguiar, Bairro Centro, Cedro/CE, 
respeha.ndo todas as determlnaçoes sanitárias estará abrln<lo os envelopes propostas de 
preços referente à Toniada de Preços N' 1606.0f/2021-03. cuin nhioln.;" rnnt~toran ~. 

WWW.OPOVO.COM.Bij 
TERÇA-FEIRA 

FORTALEZA• CEARÁ· 5 DE OUTUBRO OE 2021 

Esíadó !lo Ce~râ - Pref~ftura Mtin101pal de Mucambo - Aviso de Recursa • Concorrência , 
PÜbUcaW ª·º~7,0112021, A Comis'silo de Licitação do Municipio de Mucambo comunica ào~·: 
lnteress,ados que as empresas: David Femand/i"~ S Portela, Plataforma Construções Transporta~ ; 
· · · · · · · · RVP ConstruÇões e Serviços EIRELI ME e Savlres llumlmição e Construções ' 

, , .•ram re<jurs~ contra as decisões desla comissão, rafeivnte ao Preces.o d~. , 
(;oncqrrência Pób!ii:.a N~·3P07.Q1/2021. Objeto: contratação de empresa para execuç~o de 
seiviçcís iJé pavimentaçao em pedra tosca .em diven;as locaiidades no Munlclplo de Mucambo:CE:< ; 
Pelo exposto e n~S ltl1T11os. doArt.'10\l §3'. fica comunicado a todos os licitantes fnteressadoS qoê . 
piidemo impugnà:lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O Recur,;o estará disponível noo dias ótcls 
após esta publicaçOO, ~o hoi>írio de atendimento ao ptlbllcà de 08:00h >is. 12:00h e pelos sites 
htip:l/mu,nlçlpio~.\i;e.®.goy.blfllpitacoe$/ e htlp:l/www.mu~mbo.ce.gov.brl. lnfonnações pelo 
fone: (88) 3654,1133, ou noendere,çoà Rua Construtor Gonçalo llld/ll~ sln, Centro. Muc:ambo-Co, 
o4 de outubro.ilé 2021. Fr)inclsco Oróclo deAfmeidaAgúiar-Prosidonteda CPL. 

E.ornli:1odc;' Ct:;àrà ·Prefeitura Múiticipai de de Pentec<iste ·Aviso de Llcitaçlío.J\ComissOo de 
Úcltações do 1;1unlcipl0 :de Pentecoste ioma púbilco que se enconti:a à disposição dos 
int~sados, a licil;ição na m'Qdalldadé Prngão na fomia Eletrônica, n' 2912021..PE, Processo n~ 
2()21.09.21.49'PE·ADM, do Upo menor preço por g11.1po, cujo objelo é a aquisição de kifl! de 
r11ateriaf:; para alunos do berç.ário e kit para alimentação escolar, destinados a m~nutençao das 
e~C:õiards Rede.Municipal de EnslnoPúblícodo Município dePen!ecoste.Areallzar·se 119dia 19de 
Outubro de 2021, à$ 09:00hS (horário de Brasília), nô portal www.comprasgol/emam+:inl.als.gov.bi:J' 
maiores infonnações na sala da Comls,são de Licitação, situada na Rua Or;Morelra deAzevedo 
SIN, Centro -Pente{)OSte .:. Eslado do Cearli, mai'ores ir)formaÇl'ies pelos telefones (85) 3352-2617 
/ (85) 9169:2701 e nos, sites wv.:W.tce.!'0·9ºV·br / Portal W-.comprasgoveníamentals.gov.br. 
Pentocoste (CE), 01 de Outubro da 2021. lvlna l<âgifa Beze1Ta d• Almeida ·l'>regooira. . .. . . 

E~ta<l.o do Ceará " !>refeltu"'I Munfoípat di:I ,Pereira. A Secrelària cie Obras e Urbanisml'.i; 
a!favés da Comlss~o de Licitação, localizada. naAyenida João Terceiro de Souza, nº 4.21, Centro; 
Pereiro,CE, tel {88) 3527-1260, comunica àos l~lere~sado~ que no dia 21 de Outubro de2021; ás 
09:00 hoi:as, abrirá licitação na modalidade Tomada de. Preço N' 04.10.0112021. cujo objeto éa 
manútençaodo Sistema d~ llumina~o Publica <ío Munlclplo de Pereira/CE, conforme anexo). O 
edital pódeifi ser reUrado ri& Comissão de Ucl!aç;;o. no endereço acima, no hot"llrio dE> expedlentà 
ao públiéo ou pelo portal das LlcitaÇões (TCE:,CE). Pereiro-ce, 04 de outubro de 2021;· 
Ennilson dos Santos Queiroz· Presidente da CPL. · · " 

E$tado do Ceará ·• Prefeifura Municipal de Quixeré - Secretaria dé Desenvolvlmrinto 
Úrbano, Meio Ambiente e Infraestrutura. ACom,issão Permanente de Licitação, localizada na 
Rua P<idra Zacarias, 332; Centrá; Qüixeró-C<>, <:amunioa aos interessados o resultado da !à.sê 
'de habilitação da Tomada de Preços Nº 1609.0'i/2021, cujo objolo é a Pavlrnentaç~o asfáltlca 
sÓbre bÍlsé de pedra da Ru~ 'Mestre Felipe, Centio, Quixeré-Ceará,junto a Secretar1a d~. 
Desenvol.vlmento Urbano, Melo Ambiente e lnfraestrulura, a saber empresas Habililildas: 
Quatro 1 Co~struçõesLTDA·ME.e EtetroCl.lmpo Serviços e .Construções LTÇIA. AAla da sess~d 
do julgamento dra anunci~do·eneôntra-se, na inlegra, à disposição dos interes$ados, na sala da 
Comissão de Licitação, nq endereço áclma Indicado. Fica aberto o prazo recursai pl"evlsto no' 
ar(. 109, Inciso 1, ;ilinea "a", da Lei n' 8.666193 e s~as alterações posteriores. Caso n~o haja 
lnterpcÍsição de re0urso. ~s propostas s,erlioabtlrtàs em 15.10,2021. às 10:30 horas. qulxeré7 
Ce, 05 de outubro de 2021. Josó Euciifiardo Lima· Presidente da CPL. , 

Estado do Ceará· f>rnfoitura Municipal de. Santana do Cariri ·Avis.o de Licitaçlio. O Munlclplo 
dé Santana qo 'canrl, CEi p!lr lnteimédlo do seu Preiioelro, toma públlcó que fará licltaçlio na 
modàfldad.e. Pregão Eletrônico n• 16.09.2021.0+SRl'>E, tipo mençr preçci, para Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de 1)1aterlais esportivos oom intuito de. p1omoveia vivência 
o;sportlva para cnanças e ádólescentes do Muni<;ípiode santanadoCarlrl.CE, a reoeblmen.to das 
prop0stas através do site do _licitações-e dar,.s,e-â a partir do dia 0511QJZ021 às 17:00h, abertura 
das propostas: 1911012021. às o9:00h. o edllai 'esl!ml disponível nos sltoo:'www.llcltilcoes· 
e.c:om.br, wwlli.san,tanado:carin.ce.g?v.br e www.licilacbes.tce.ce.gov.bf. 'bem como: na safa da 
Cqmiss;Jo de Licltaçiío, na Rua Dr. Plãcldo Cidada Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri.CE, a 
partir da publíca<;M desie aviso, no horário de 08:0Óh às 14:00h. 04 de outubro (le 2021. Palilti 
Vinicius Ferreira Peixoto-Pregoeiro. . . . . . . . . · ,: 

Esládo do Ceará. Prefeitura MunlcJpàl de Santana do Cariri • Resultado da Abertura· das 
propostas do Preços - Tomada de Pl"QÇOS n• o~.07.2D21.Q2·TP. A Prefeitura Mu+ilcipél dá 
!?•~l<tria do Cerirt·Cll! tom.a pllqllco o Res~l.tado do J.ulgain~nt9 das proposla de preço$ da Tumada,, 
dé Preços n• 09.07 .2021 ;02· TP, cujo objeto é a conlratação de empresa especializad~ pari):' 
construçã.o do muro do c.emliério de Santa.na do Carlrl-Ce, proposta vencedora: Teles Soluçõei;' 
em)mõvels EIRELI. •· CNP1n•2M2(.169/0Q01-GO, o relalório compl~to do )ulg~ment~ poderá se<, 
cónsullado no site "licitaéoes,tca.ca.gov.br", Sllnt~nadocarlri.oe.gov.br, bem como na sala 'da 
Comissão dé Llcllaçmo. Fica aberto o prazo reCtirsal (art. 109, t, "a' da lei n' 8.666193). Santana dq 
Cariri, o.li do outubr<;> dc 2021.Mlchele Fetrelra Gonçahros-Presidont.,, " 

J!:s~do d~ c?â~á • Municiplo de São Gonçalo ~ro Amarante-Aviso de Roconvacaclin ..,,,~: 
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TP 2021.10.04.1 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número TP 2021.10.04.1 

Publicação 05/10/2021 

Abertura 21/10/2021 

Modalidade Tomada de Preços 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção da Orla da Lagoa do Arão no Município de Farias 

Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 909454/2020/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do 

Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal 

AROUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 
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