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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.10.06.1. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.10.06.1. 
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de Quincuncá, Vila 
Lamaju e Vila Umari, no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio N° 036/CIDADES/2021, celebrado com o Estado do Ceará, através da 
Secretaria das Cidades. Data e Horário da Abertura (Recebimento dos Envelopes): 25 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, 06 de Outubro de 2021. Antônio Cardoso de Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - A viso de Julgamento Final. O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Ipaumirirn/ 
CE, toma público, que fora concluído o julgamento referente à fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 
2021.07.16.1, sendo o seguinte: Empresa vencedora - A L S Construcoes, Servicos e Eventos BIRELI, com proposta no valor global de R$ 172.032,54 (cento 
e setenta e dois mil trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Por sua vez tiveram suas propostas consideradas desclassificadas as seguintes empresas: 
PV Engenharia, Serviços e Locações L TDA, Real Servicos BIRELI, Maxicasa Comercio Construções e Serviços L TDA e Momentum Construtora Limitada. 
Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua Cel. Gustavo Lima, 230, Centro, no horário das 8h às 12h. Ipaumirirn/CE, 05 de outubro de 2021. José 
Jonas Bezerra Leite - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante-Aviso de Julgamento de Habilitação-Tomada de Preços Nº 020.2021-TP. A Comissão 
Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados para a licitação acima referida. A CPL declara inabilitada as seguintes licitantes: R&A Assessoria Contábil, Serviços 
e Informática S/S L TDA, por descumprir os subi tens do edital: 2.1; 3.6.5; Aguiar Serviços & Assessoria L TDA ME, por descumprir o subitem do edital: 2.1; 
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial BIRELI, por descumprir o subitem do edital: 2.1. Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo 
para a interposição de recursos referente a decisão de julgamento dos documentos de habilitação no dia útil seguinte. São Gonçalo do Amarante/CE, 05 de 
Outubro de 2021. Anderson Augusto da Silva Rocha - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 
\ Í Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante - Tomada de Preços Nº 022.2021- TP. A Comissão Permanente de Licitação do Município 
'-.../ de São Gonçalo do Amarante/CE, toma público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 08 de Novembro de 2021, às 09h00min (nove 

horas), estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços N° 022.2021 - TP, critério de julgamento Técnica e Preço, com fins a contratação de 
serviços de assistência técnica e cientifica I empresa especializada em elaboração de diagnóstico de Gestão Municipal, referente ao exercício de 2021 e 
capacitação de gestores nas áreas de gestão pública e controle interno, a fim de contribuir nos aspectos da transparência e responsabilidade fiscal e social, 
possibilitando a evidenciação de informações necessárias à melhoria dos processos organizacionais do Município. A cópia do edital e seus anexos encontra
se a disposição dos interessados no seguinte endereço: Rua !vete Alcântara, 120, São Gonçalo do Amarante/CE, sempre de segunda-feira à sexta-feira, das 
08h00min às 12h00min, ou ainda pelos sítios eletrônicos: www.tce.ce.gov.br e www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br. São Gonçalo do Amarante/CE, 05 
de Outubro de 2021. Anderson Augusto da Silva Rocha - Presidente. 
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*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole -Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.10.05.01-TP. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 25 de Outubro de 2021, às 
08h30min, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, tombado sob o nº 2021.l 0.05.01-TP, critério de julgamento menor preço global, 
com fins a contratação de empresa apta a prestar serviços de reforma do Estádio Municipal do Município de Solonópole/CE, tudo conforme especificações 
contidas no projeto básico/termo de referência em anexo, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro 
- Solonópole - Ceará, assim como no portal do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Maiores informações no endereço citado ou pelo fone 88. 3518.1387 
ou e-mail: licita.solonopole@gmail.com, no horário de 07:30h às 11 :30h. Solonópole-CE, 06 de Outubro de 2021. Gerusa Dantas Vieira - Presidente 
daCPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, toma público, que fará realizar 
licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, autuada sob o N° 2021.09.27.0lSRP, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de material permanente, equipamentos e acessórios de informática, para suprir as necessidades das diversas Secretarias do Município de Salitre/CE, conforme 
especificações contidas no termo de referência e edital, tipo menor preço, com abertura marcada para o dia 21 de outubro de 2021, a partir das 09:00 
horas, através da plataforma eletrônica www.bli.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). Os interessados poderão obter informações 
detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal, ou, através do telefone (88) 3537-1082. Salitre/CE, 06 de Outubro de 2021. 
João Adoniran Fialho Cavalcante - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré -Aviso de Julgamento - Pregão Eletrônico nº 2021.09.17.1. A Pregoeira Oficial da Prefeitura 
Municipal de Assaré/CE, torna público o julgamento do Pregão Eletrônico nº 2021.09.17.1, do qual foram declaradas vencedoras as seguintes empresas: J. 
M. V. Santana Comercial L TDA vencedora junto aos Lotes 02 e 1 O, Assum Preto Produções Culturais e Comercio de Materiais Para Uso Medico BIRELI 
vencedora junto aos Lotes 03, 06 e 08, Josafa Sobral Filgueira vencedora junto ao Lote 04, Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira e CIA LTDA vencedora 
junto aos Lotes 05 e 07, por apresentarem os melhores preços na disputa de lances. As mesmas foram declaradas habilitadas por cumprimento integral às 
exigências do Edital Convocatório restando fracassados os lotes 01 e 09. Informações: Sala da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3535-1613. 
Assaré/CE, 06 de outubro de 2021. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.09.29.01. A Pregoeira da Prefeitura Municipal 
de Caucaia - Ceará torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 25 de Outubro de 2021, às 09h (nove horas), através de 
endereço eletrônico www.comprasgovemamentais.gov.br (Comprasnet), estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 2021.09.29.01, 
critério de julgamento menor preço por lote, com fins a contratação de empresa especializada em desenvolvimento, manutenção e customização de sistema 
informatizado na plataforma web, compreendendo os módulos integrados no âmbito fiscal, contábil, atuarial de gestão e consultoria previdenciária, para 
suprir as necessidades do Instituto de Previdência do Município de Caucaia/CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital, o qual 
encontra-se na íntegra na sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no endereço 
citado no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICI_PAL DE MERUOCA -A Comissão de Pregão, localizada na Av. Pedro Sampaio, nº 385, Bairro 
Divino Salvador, toma público o EDITAL DE PREGAO ELETRÔNICO PARAREGISTRQ DE PREÇOS Nº 2909.02/2021, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇAO DO EVENTp/CAMPEONATO l ª COPA BABA,ÇU, A 
PARTIR DA TERCEIRA RODADA DE JOGOS, SEGUINDO DESDE AS FASES DE GRUPO ATE OS JOGOS DE FINAL, ATRAVES DA 
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE, que realizar-se-á no dia 22.10.2021, 
às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 14:00 horas ou nos sítios Yi.Y!:ii., 
bll.org.br e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Meruoca-Ce, 07 de outubro de 2021. Clauber Vmicius Ricardo Coelho - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Meruoca. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Secretaria de Infraestrutura, torna público o Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 
decorrente do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preço Nº IN-TP006/20, cujo objeto é a pavimentação asfáltica em diversas ruas da sede do 
Município de Independência-CE. Contratada: A T L Construções e Serviços BIRELI. Valor Global: 1.200.485,44 (hum milhão e duzentos mil quatrocentos 
e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos); Prazo de Duração: até 05.10.2021. Assina pela Contratada: Anderson Fernandes Costa. Assina pela 
Contratante: Pethulia Almeida Gomes. Independência-CE, 05 de Outubro de 2021. 
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! 1 i;irtad~ do Ceará· ~(efe:jt!Í)"a MjJriiçipal dé Lim0<>iro do Norte -Aviso de Lié!t!lçtio ·f'~o 1 
Estado'do.Ceàrã ·PiefeiltlraMuniclpal de Cilmoc!m•Aviso,de UcltaçiiofTomada <le Preços N" 

, ,~021~10.0,,001.ACPLda f"téfe!lUr'\ Municipal de c~ll10clmiCE. lornapO~nco.Pilra conhli>ciinento.dos 
l~ltireSsadàs, ~ye ·no próximo dill 25 de ouwbro d.e ·2021. às 09h00mín, .na Sede,.da Prefeitura, 
19"."iJZada~·pf3çasevooano Môrel, Cerfü9, Caf11?ci,m1CE, estará reàlizàndo llclta~o n~.modal\dade 
Tomada,de,Pieços, do Upo menor preço por'empre1tada global, tombada sob o Nº2021.10.01.001,, 
cpm fli]i,a,ob)eto:'contral.;ç!lci de empresa para execu~ dos,serVlçoS d<i payimehtaç~o·~srálU,"'! ~ai; 
Ruas Palssandú (lrecho entre a rua Alclndo Rocha e loteamento Prata Ma() e Rua Rul'Barbosa, na 
~~ dá .Ciõáqe \:!e CamocimiCE, de·iicotdo oom as oondlçõei é especifieaÇileillóc\rilca<; contidas rio. 
P,rojeh> Básiqi e anexos. lnrorrnações ra Seó~ da li:PL, tocarizada à Praça ::;eve~ano M?ítil; Centro, 
Gamocím/CE, no holádo de 08:00h·âs 12:00h. camoclm/CE,.06,de outubro .. d<> 2021, Francisca 
Iilllurlr.~1dé:ca.Vá1tir:ideAtaüia-Pres1<1etrte cta cpi.: .· · . · · 

~stitil<).do'Çeará •Prefetforii fylunicipat de c;,,moc;m ~Aviso deÜ<iit~Ção•·Tomada
0

d~ 
1i'reçósN~2021.10.01.002.ACPLda Prefeitora Municipal deCamocimJGE, lema público pare 
tjanhecifiierifu dos i,ntére5sados, que no próximo' dia 25 de outubro de 2621, #·11 hOQiniri, na 
Sede da Prefeitura, lo<:alizada à Praça. Severlano· Morei. Centro, ·camocim/CE, estara 
~a.liiando Hdiaçãó na màdalidade Tomapa de Preços, iló tipo rn<>nor preço por é!ripreitacia 
global/tombf3da sob d N' 2021.10.-01.uo2,. com fi~s a objetó: conlratação 'de empresa para 
<\J<ecu~q doa serviços de refolllla da pf<lça Jonas Marqyes da' Sllvejra, ri:i· !"'unfclplo. dii 
c!:amocim:-CE, de acordo com: as condições e especificações .técniC11s:'conticlas no Projeto 
Sásioo e anexos. Informações na .Sede da. CPL, localizada ,à ('raça severiaoo, Morei,. Céhíro, 
CamociOÍ/CE\ no líorário de OS:OOh às 12:00h. C'amocim/CEi 06 d.e' óutubl'O de 20~1; 
F.ranélscaMaurinoÍdÔCarlralhodeAraúio-PresiilentedaCPL · · ' · 

i;:stado do cearf.fil'.l'feitura Municipal deBarba1iia:.cEi<trato!teQispensaileTiC!t3ção. 
o Preside,nte' d~ CoiniS<;i!ô Per:man~nté. da LiéitaÇãodáPrejeítur.iMuf1l~lp~t <1eJ:to/!Jalha;.air. 
qum~rimerltô <la .. ralif!caÇão:procedída pela ·Secretária Adjunta .da Secr~ria Municipal .de 
$atlde, a Srà,Sheila Ma.ítiri~Al\les f ranpeUnô, fâz Jl~blii;aro ~1<tràto res41)iid,cí iJq Pfajlsso,tje 
ll!ispensa Clúi,citaçãO n• 2021.10.06.1, Objeto: Aquisição .de medi<:<1merit~ di~e~os para 
l~~~~.e; ~'\.~S~~sid?.Çl~,.d;>..~ecretana:~uh\?íeal de Saúqe de. Barb~!~~9E• y~y9reqlp9: 
llasmine Soares' Bezerra, inscnta no CNPJ sob o n•. 20.653.373/0001-79 cO!ll. vàlilrtota! deR$ 
1Sn777;S~'(qi.tlnh(!'nt~.~ e.setenta e ~te_rlii!; se~ec:entose set~nta es);t~ reàis'I): SéS.~ta e 

Eletrônico ,N' 2021,290lH!01/SEMAS. O Munfcipio de Limoeiro do Norte, através da· seu 
Pregoeiro, toma público aos Interessados que realizará pregão' Ele)rõníc0 f>!' .~92'1 ,2lJQ9-
001/SEMAs; pera aquisição de .velcoh> d.e 07 lugafes; :para atender air necessi~a~es c,lo 
cónselho tutelar, de responsabilidad~.da Secretaria Municlpaj de Assistência Social, Poiíficas 
Públicas pera Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoàséom Deficiênci~s do Munii:lpio de 
Limoeiro do None/CE.Apartirda data 08 de oulúbro de 2021, :ls09:00mjn, noráriô. de Brasifia; 
está abert,o q prá.z:o para,' ca,dastram.ent9 de. proP()S:ta no ·siíe: 
www.portald\'('Oll)pr~spu~llcas.oom.br,. l?f"Zº. de encerramento pa~ cadastro de. propasta: 
2611012021, às 09h;00min. tnfclo de Sessão de Disputa;.26110/2021, às 10lí:00íl)Ín, pa~ 
maiores lnfomiaçi)es proouràr'n"1 sala dé r~unfões da.Cômissao, Rua Cel; Antônlo'~qaqu]m;n• 
~121. Cenb'() - Lim~i"? ~o Nort~ - Ceará1 nos ,hor>lrios de 08h00mln áS 1~liOÓmin, em dias 
úteis; ou através do site: TCE '-Tribunal de Contas do Estado <lo.Ceará. L,imoelra do Norte/CE; 
06deou!<Jbro.de2021, PautoVletO(farias Pinheirà-'.Pres1dehte/Prego<lfro .• , 

- ~réfelltlra'.MJ!"l<;it>1'1 de'Jí!rdlm•Avlso de Licitação •PregãoElet..õnlco 
• O. Pregoeiro Oficial do Munlcipio dê .Ja[dlm/CE toma públlci:í q(!i; ,será 
1e Uci~tpfjO' na, modàlidade·Pregão Eletlõoico. Objeto: Aquisit(ão: de ~íoulo 

tjpo passeio Okm.0 motori~ação 1.Q <1 j ,3; bicombusti.vel, 04 portas. capacidade djl Q?(cinco) 
lugares destinado ·ao uso do· Centro:de Referência. da ASslstência Social -. CRÀS; )unlo··ã 
Secretaria Municipal de AsSlstên~ia Soclatde JardiJllZCE; conforme especlfl<iações coryst;:mtes 
no Edital Conv0calório. lnído ~e Bpólhime'\to..das P'l'JX!Sla~: pra o~ dª oµtubro d!' 2021, apartjr 
das 17:00 horas. Abertura. das proJlOsJas; Dia. 22 de out~~~ de 2021.: às 09:00 ho~ Inicio .;ia 
ses;:iio de <;lisputa de pr~Ços: Dia 22 d.e ou~bro d.e 2021 às, 09:30 horas. - alillv'*'· d~ .site 
http://bUoompras.cooLbslnteréssados txxteráo obtel o·texto integral'dó,Editat através dos 
~nÇereÇos e]etrõnlcos;~~Jlcoi:np"1s.çocii ~ ,~.lce,fi>.go~.br, ou .no Siitor de. i:rciia<XJes da 
P~ltura sj!U~da à Rua 1-.eont>l:Ak/n"i'r' rf,. :f/O• Centro,· n<i"1orano de os:oo às· 12:00hts, 
Informações pelo telefone (88) 3555-1'~72:, J;11:diní/PE, ~6: de 0/4ubio' de :i.o;z1, JM!iei!O. 
PÍíihelio. Torr~.Nil!O-Pregoeiro'OliC!aldà Mutiicípto. 

' 21 
flâracoiü-ce; ~nlôim~ proJêtôbásidiiiermo dê rhl~rê.ôcla em anexd iJÓ ééi1iá1; o qÚ;il enronb\lb~4 :: ' 
na.lnteg1;1 na ::;ade da, Comis~o •. sill:m<la a Rua C-Olonel Melrelos;·nº.07, Ceníro-Paraouru/CE.;. e 
CEf>: 6Üi80~.ooo. Maiores lnforinações no endereço cíia.do. pelb Fone:. (85) 3344.8802. no horárltj ' 
de08;00hás 12:00h'oupekisitehttp:llmuniclpios.tce.ce.gov.binlcitaooes.O Pregoeiro. , ·; : 

EStad<!'i:l.9 Ceat.FPiefeitura Munic!~al de Paraetlru. -Aviso.de Adiame"to de Liélàlção
Co!\~11rr.ê'ílci~ Pública ,N" 2021.0!!,09.2-CP, Obj~I~: Concorrànçla'Públlca; Rara: ~egiaj!;q ;d~ 
Rrews visando a ·aquisição de materliils.elétri~os de in(eresse da· S9crefarfa de Jnfraes\rutura;• ·· 
confol'l\le. projetq, ~sioo.~ellílQ de reférência em ao ex() do edital, A Conoorrêncla Púprrsa \ju~ 
~sta\la marcadopa"' o di;l 18de0útubrode2021·l!s09:q9hg~,es!lrl\diàdopar.;.odia11 <l~ 
N~.embro (fa 2Q21, à~ 09h (no~• horas), pelos motivos c\rcunstanc!ados nos au\os do ; 
pro9"s$o;.Maior<;S: informaçõ'es na Sede da CO(niilsãO, situ~dà. ~.Roa P!miríet Mei:el.es; ~~ Q7,, • 
C!lntr0 -par;aourµ(CE-CEPi !)?-!66'QOO., prilo fo~e: (85) 334,1;1l&J2, 'np horailo<Je oa:o.o~.\\l\ } 
i2:00h ou nelosite hfto://munlciolos.toe.ce.oov.br/llcltacoes. O Presidente. . · , T· 1 

Estado d.o Coará • Pre1"ituf\1 M.\ini~ip~1:<1o Par;icu~•I' ~Avis<) dil ")lfljlffierito de. Lici,l:!Ção '- ·'· 
C~ncorrêncla Piibll"l' N' 2021.09.09.1-Cp;.Qbjeto:Conodrrêncla PObllca para Registro.d~, 
Pre,ços vi.saO<lo ·a aqulstç~o il~ 'màte[ia!S: hidráúlicos de lnter<jsso .:di:i Séciefe!IJi <J<i 

1 

lofrires~r\Jturir,?>nforme proj~to:báslcoll\'!mo.~e referênci'! em âriexo dp ed.ita!, AponçOrr~rtc;i'.i , 
Prlb.l!C\1 cj~e es~va maf<:!!dq pa1;1 o diâ13 de Outub(O, de ?{)21 às 09:00 horas, estl)Adla,do"pam ; 
o dia 08 de.Novembro de 2021. às 09h (nóve h\>iap), pelo$ ÍllOtivos ~fÇ<.lristjnciados nos autos 1. 
~ô JÍ~S~O;. Maiore~ informaçõe,s ri~ Sede da C:qmi,,são.~ituacja, a Rµa q, . . . ' . 
Qi'.,,Céntro-Paraciiru/CE-CEP: 62.766-000;, pelo Fone: (85)3344.sso2: no 
às12:00liou• ·• •· '·· .. • • •""' ' · ' •· '· · -- '·-··· .. 

~els cen. \a, ires), .\li. ,,1gõ, º.e, 1a Contralual:·A·t·e· 3 .. 1.de ... .d.eze.· m, b.·rº. ·.de. 2. º ... 2 .. L. P .. = ... , ... ·.d .. f)· .• E. r .. t.·r.eg,a: OS:j'' (cinco)mesés:FúndarrieritoLegát:Art.24, incíSQXleart.64;§2'daLetfé<1ef<lln•~.666193,e 
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de qualidade social para todos/as/es" com o Lema: Educação pública e 
popular se constrói com democracia e participação social: nenhum 
direito a menos em defesa do legado de Paulo Freire. 
DECRETA: 
Art. 1°.Instituir por meio do presente instrumento a realização das 
Conferências Municipais de Educação. 

I -As Conferências serão realizadas nos dias 19 e 20 de outubro do 
corrente ano, nas dependências do Centro Social Urbano. 
II -Serão realizadas, respectivamente nas datas citadas, a Conferência 
CONAPE e a Conferência CONAE. 
Art. 2º. Delega-se ao Secretário Municipal de Educação utilizando de 
suas atribuições para: 
I -Organizar e estabelecer a estrutura organizacional das Conferências 
Municipal de Educação; 
II -Indicar o pessoal técnico e administrativo para coordenar e 
executar os trabalhos, que dizem respeito ao êxito da Conferência; 
III -Buscar firmar os instrumentos de parcerias com entidades 
públicas e privadas no sentido de apoiar e patrocinar a realização da 
referida conferência. 
Art. 3°. Os recursos necessários para a realização da conferência 
serão oriundos da Secretaria Municipal de Educação e patrocinios 
firmados pela Secretaria Municipal de Educação e eventuais 
patrocínios firmados em prol da realização da conferência 
Art. 4°. São objetivos da Conferência CONAPE: 
l -Promover a difusão e o debate sobre o conteúdo temático do 

~ocumento Referência da II CONAPE/2022; 
II -Contribuir para a participação qualificada dos delegados nas 
diversas etapas da II CONPE/2022; 
III - Permitir a interação dos delegados com o conjunto de cidadãos 
brasileiros interessados em se manifestar e debater os temas da II 
CONAPE/2022; 
IV - Estimular a inclusão e a participação de comunidades e 
movimentos sociais ao debate do Documento de Referência, 
especialmente aos conteúdos que tenham relação com a temática dos 
eixos propostos; 
V - Potencializar a divulgação, mobilização e inclusão de novos atores 
nas etapas ordinárias da II CONAPE/2022; 

VI - Fornecer subsídios para os debates nas etapas ordinárias da II 
CONAPE/2022, a partir da sistematização dos principais temas e 
propostas sobre a Política Nacional de Educação - PNE; 
VII - Apresentar documentos-síntese de suas discussões com foco nos 
eixos e temas da II CONAPE/2022. 
Art. 5°. Consistem em objetivos da Conferência CONAE: 
I -Promover a difusão e o debate sobre o conteúdo temático do 
Documento Referência da 4ª CONAE/2022; 
II -Contribuir para a participação qualificada dos delegados nas 

. iversas etapas da IV CONAE/2022; 
"-fil -Permitir a interação dos delegados com o conjunto de cidadãos 

brasileiros interessados em se manifestar e debater os temas da IV 
CONAE/2022; 
IV -Estimular a inclusão e a participação de comunidades e 
movimentos sociais ao debate do Documento de Referência, 
especialmente aos conteúdos que tenham relação com a temática dos 
eixos propostos; 
V -Potencializar a divulgação, mobilização e inclusão de novos atores 
nas etapas ordinárias da IV CONAE/2022; 
VI -Fornecer subsídios para os debates nas etapas ordinárias da IV 
CONAE/2022, a partir da sistematização dos principais temas e 
propostas sobre a Política Nacional de Educação - PNE; 
VII -Apresentar documentos-síntese de suas discussões com foco nos 
eixos e temas da IV CONAE/2022. 
Art. 6°. Este decreto, entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE- SE 

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO 
PREFEITO, EM 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Jose Bezerra da Silva 

Código Identificador:CBDAF4BC 

SETOR DE LICITAÇÕES 
A VISO DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PRECOS Nº 
2021.10.06.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.10.06.1. 
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para a execução das 
obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito 
de Quincuncá, Vila Lamaju e Vila Umari, no Município de Farias 
Brito/CE, nos termos do Convênio Nº 036/CIDADES/2021, celebrado 
com o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades. DATA E 
HORÁRIO DA ABERTURA (RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES): 25 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: (88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 06 de Outubro de 2021. 

ANTÔMO CARDOSO DE LIMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:03A5F74F 

SETOR DE LICITAÇÕES 
EXTRATOS DE CONTRATOS 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2021.09.16-01. Pregão Eletrônico 
N' 2021.08.25.1. Partes: o Município de Farias Brito, através do(a) 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a empresa ANTÔNIO 
CÍCERO AURELIANO. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e 
de construção destinados ao atendimento das necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor 
Total do Contrato: R$ 52.421,95 (cinquenta e dois mil quatrocentos e 
vinte e um reais e noventa e cinco centavos). Vigência Contratual: até 
31/12/2021. Signatários: Samuel Linhares Maciel e Antônio Cícero 
Aureliano. Data de Assinatura do Contrato: 16 de Setembro de 2021. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2021.09.16-02. Pregão Eletrônico 
Nº 2021.08.25.1. Partes: o Município de Farias Brito, através do(a) 
Secretaria/Fundo Municipal de Educação e a empresa ANTÔNIO 
CÍCERO AURELIANO. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e 
de construção destinados ao atendimento das necessidades do Fundo 
Municipal de Educação de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R$ 
16.262,40 (dezesseis mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta 
centavos). Vigência Contratual: até 31/12/2021. Signatários: Aliomar 
Liberalino de Almeida Júnior e Antônio Cícero Aureliano. Data de 
Assinatura do Contrato: 16 de Setembro de 2021. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2021.09.16-03. Pregão Eletrônico 
Nº 2021.08.25.1. Partes: o Município de Farias Brito, através do(a) 
Fundo Municipal de Saúde e a empresa ANTÔNIO CÍCERO 
AURELIANO. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e de 
construção destinados ao atendimento das necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R$ 
34.087,65 (trinta e quatro mil oitenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos). Vigência Contratual: até 31/12/2021. Signatários: Maria 
Marcleide do Nascimento Laet Rafael e Antônio Cícero Aureliano. 
Data de Assinatura do Contrato: 16 de Setembro de2021. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2021.09.16-04. Pregão Eletrônico 
Nº 2021.08.25.1. Partes: o Município de Farias Brito, através do(a) 
Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa ANTÔNIO 
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