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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.10.19.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para a execução das 
obras de construção doParque de Exposições no Município de Farias Brito/CE, 
nos moldes do Contrato de Repasse nº 896526/2019/MTUR/CAIXA, celebra~o 
com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado 
pela Caixa Econômica Federal, conforme especificações constantes no Edit~l 
Convocatório. i 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será 
realizado Certame Licitatório cuja modalidade e objeto supracitados. DATA iE 
HORÁRIO DA ABERTURA (RECEBIMENTO DOS ENVELOPES): 05 de Novembro Gie 
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, 19 de 
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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.10.19.1 

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 2021.10.19.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 05 de Novembro de 2021 às 9h, para o OBTETO: 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 constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 19 de Outubro de 2021. 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. seção 3 

AVISO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 0907.01/2021-01 

A Secretária de Educação do Município de Cedro, Sra. Regina Célia Cavalcante 
da Silva Leite no uso de suas atribuições legais e, considerando a Comissão Permanente de 
licitação haver cumprido todas as exigências do procedimento de licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 0907.01/2021-01 cujo objeto é a contratação dos serviços de locação 
de veículos destinados ao transporte escolar, junto a Secretaria de Educação deste 
Município, vem, através do presente comunicado administrativo solicitar a empresa RPC 
Locações e Construções EIRELI, inscrita no CNPJ N° 05.610.532/0001-64 vencedora 
remanescente deste certame a comparecer na Sede da Comissão Permanente de Licitação 
para que seja celebrada a contratação oriunda do Processo Licitatório supracitado e 
produza os efeitos legais e jurídicos. Observação às cláusulas editalícias: 19. São Requisitos 
para a Contratação: 19.1 - O Vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir do recebimento da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá 
comparecer a Comissão Permanente de Licitações de Cedro situada na Travessa Liberato 
Moacir de Aguiar, S/N, Bairro Centro: Cedro - CE, CEP: 63.400-000 munido da 
documentação elencada na cláusula 19.2. O referido prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pelo Proponente Vencedor durante o seu transcurso 
e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração. 19.2 Para assinatura do 
contrato o vencedor do certame deverá apresentar a documentação de propriedade de no 
mínimo 50% {cinquenta por cento) da frota dos veículos para a execução dos serviços e a 
posse legal dos demais a serem utiHzados na execução do contrato. Caso os veículos sejam 
de propriedade da licitante, deverá ser anexada toda a documentação que comprove a 
regularidade do veículo, nos casos em que os veículos nao sejam de propriedade da 
licitante, deverá ser anexo compromisso hábil entre a licitante e o vendedor, cedente, 
arrendatário ou o locador, em que conste declaração formal das partes, de que os veículos 
estarão disponíveis e vinculados ao contrato decorrente desta Licitação, sob as penas 
cabíveis. Como compromisso hábil poderá ser apresentado: Instrumento de compra e 
venda, termo de cessão, instrumento de arrendamento ou contrato de locação 
acompanhado de cópia autenticada do documento do veículo. 

Cedro - CE, 19 de outubro de 2021. 
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE 

Secretária de Educação 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N• 1907 .01/2021-05 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos 
interessados o resultado da Tomada de Preços Nº 1907.01/2021-05, cujo objeto é a 
contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de recuperação e manutenção 
de Vias Públicas, envolvendo urbanização de modo geral, junto a Secretaria de 
Infraestrutura, declarando vencedora a empresa: A.l.L Construtora LTDA - ME, CNPJ Nº 
15.621.138/0001-85 com o valor global de R$ 718.842,36 (setecentos e dezoito mil 
oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). A Comissão de Licitação declara 
aberto o prazo recursai conforme prevê o Art 109, inciso I, alínea "b". 

Cedro - CE, 19 de outubro de 2021. 
TULIO LIMA SALES 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

TOMADA DE PREÇOS N2 2/2016 • SEDUC Extrato do Oitavo Termo Aditivo do Contrato Nº 
16051801 oriundo da Tomada de Preços Nº 02/2016 - SEDUC, cujo OBJETO é a Execução 
das obras e serviços de construção de quadra poliesportiva coberta com vestuários na 
Escola de Cidadania Santa Rosa, Localidade de Jardim, teve seu Prazo Prorrogado por 240 
(Duzentos e Quarenta) dias no seu Oitavo Termo Aditivo, com Vigência a partir de 17 de 
Agosto de 2021, fixando seu Novo Vencimento em 14 de Abril de 2022. CONTRATANTE: 
Secretaria de Educação. CONTRATADA: MASTER ENGENHARIA EIRELI. ASSINA PElA 
CONTRATANTE: Luiza Aurélia Costa dos Santos Texeira. ASSINA PElA CONTRATADA: 
Alexandre Araújo Rocha. Crateús-CE, 19 de Outubro de 2021. Luiza Aurélia Costa dos 
Santos - Secretária de Educação. 

EJCTRl(f() DE TERMO ADITIVO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016 • SEDUC Extrato do Sétimo Termo Aditivo do Contrato Nº 
16051801 oriundo da Tomada de Preços N2 02/2016 - SEDUC, cujo OBJETO é a Execução 
das obras e serviços de construção de quadra poliesportiva coberta com vestuários na 
Escola de Cidadania Santa Rosa, localidade de Jardim, teve seu Prazo Prorrogado por 240 
(Duzentos e Quarenta) dias no seu Sétimo Termo Aditivo, com Vigência a partir de 20 de 
Dezembro de 2020, fixando seu Novo Vencimento em 17 de Agosto de 2021. 
CONTRATANTE: Secretaria de Educação. CONTRATADA: MASTER ENGENHARIA EIRELI. 
ASSINA PELA CONTRATANTE: Luiza Aurélia Costa dos Santos Texeira. ASSINA PELA 
CONTRATADA: Alexandre Araújo Rocha. Crateús-CE, 19 de Outubro de 2021. Luiza Aurélia 
Costa dos Santos - Secretária de Educação. 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO SMS N2 3/2021-SESA 

A Prefeitura Municipal de Crateús-CE, através das Secretaria de Saúde comunica 
aos interessados, a REVOGAÇÃO do Processo na Modalidade Chamamento Público SMS N• 
003/2021-SESA, cujo OBJETO é a Qualificação como organização social na área da saúde e 
posterior seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
organização social na área da saúde, para gestão, operacionalização e execução dos 
serviços de saúde em Unidade de Pronto Atendimento - UPA- junto a Secretaria Municipal 
da Saúde do Município de Crateús - CE. Motivo: Razões de interesse público. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 49 da lei 8.666/93. 

Crateús-CE, 19 de Outubro de 2021. 
THIAGO VIANA DA SILVA 

Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 2021.07.20.2 

Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para construção de unidade de 
beneficiamento integrado de frutas, no município do Crato/CE, através do contrato de 
repasse nº 893106/2019/MDR/Caixa, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento 
Regional/Caixa Econômica Federal e o Município de Crato/CE. A comissão permanente de 
licitação da PMC torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o 
resultado do julgamento da fase de habilitação. Empresa inabilitada: ABS CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 26.472.069/0001-01. Em face do 
resultado referente à habilitação das empresas licitantes, fica aberto o prazo recusai de 
OS(cinco) dias úteis, previsto no art 109, inciso 1, alínea '1a 11 da lei federal "º· 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, contados a partir da publicação do presente aviso. Maiores 
informações através do telefone (88)3521.9600 das 08h00min às 14:00 horas (horário 
localj. 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http.://www.in.gov.br/autentiddade.html, pelo código 05302021102000236 
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RESULTADO DA HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 2021.09.15.1 

Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para l!'.! etapa da reforma do 
museu histórico do Crato/CE, através do contrato de repasse nº 903907 /2020/MTUR/Caixa, 
celebrado entre o Ministério do Turismo/caixa Econômica Federal e o Município de 
Crato/CE. A comissão permanente de licitação da PMC toma público para fins de intimação 
e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento da fase de habilitação. 
Empresa inabilitada: F.VICENTE P. FILHO· ME, inscrita no CNPJ sob o n• 20.612.147/0001-
40. Em face do resultado referente à habilitação das empresas licitantes, fica aberto o 
prazo recusai de OS(cinco) dias úteis, previsto no art 109, inciso 1, alínea 11a 11 da lei federal 
n2. 8.666/93 e suas alterações posteriores, contados a partir da publicação do presente 
aviso. Maiores informações através do telefone (88)3521.9600 das 08h00min às 14:00 
horas (horário local). 

Crato-CE, 19 de outubro de 2021 
VALÉRIA DO CARMO MOURA 

Presidente da CPL/PMC 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
TOMADA DE PREÇOS N' 2021.08.16.1 

A Presidente da Comissão de Licitação da prefeitura municipal de Crato/CE 
comunica aos interessados que a sessão de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
N° 2021.08.16.1, cujo objeto é a: Contratação dos serviços de engenharia para construção, 
revitalização e reforma da praça Francisco Sá, no Município do Crato/CE, através do 
contrato de repasse nº 899558/2020/MTUR/Caixa, celebrado entre o Ministério do 
Turismo/Caixa Econômica Federal e o Município de Crato/CE, realizada no dia 30/09/2021 
às 08h30min, foi declarada deserta, tendo em vista que nenhuma empresa interessada 
compareceu ao certame. Sendo assim, fica marcada para o dia 05 de novembrode 2021 às 
08h30min a data da reabertura da sessão. Maiores infonnações através do telefone 
(88)3521.9600 das 08h00min às 14h00min (horário local) ou através do site: 
www.tce.ce.gov.br. 

Crato-CE, 19 de outubro de 2021 
VALÉRIA DO CARMO MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2 2021.10.19.1 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que 
será realizado Certame Licitatórío na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o n2 
2021.10.19.1. 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 n• 896526/2019/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por 
intermédio do Ministério do Turismo, representado pela caixa Econômica Federal. Data e 
Horário da Abertura (Recebimento dos Envelopes): 05 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, 19 de Outubro de 2021. 
ANTÔNIO CARDOSO DE LIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
RETIFICAÇÃO 

No DOU de 19/10/2021, seção 3, pág. 250, na identificação do ato, onde se lê: 

AVISO DE HABILITAÇÃO· PREGÃO ELETRÔNICO N2 354/2021, leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO 
• PREGÃO ELETRÔNICO N2 354/2021. 

(p/ Coejo) 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR - SQC N9 1/2021 

O Presidente da Comissão Extraordinária de Licitação - TRANSFOR/PROREDES 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que, conforme 
Relatório de Análise da Qualificação Técnica, constante dos autos do processo e 
encaminhado a esta Central de Licitações através de Oficio n• 245/2021 CEPPJ/GS, declara 
COMO VENCEDORA do certame a empresa: INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA, com valor total da proposta de preços de R$ 1.336.696,03 
(hum milhão, trezentos e trinta seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e três centavos), 
o qual será dividido em 03(três) parcelas, sendo a primeira parcela de R$ 554.678,41 
{quinhentos e cinquenta quatro mil, seiscentos e setenta oito reais e quarenta um 
centavos), a segunda parcela de R$ 401.008,81 (quatrocentos e um mil, oito reais e oitenta 
um centavos) e a terceira parcela de R$ 401.008,81 (quatrocentos e um mil, oito reais e 
oitenta um centavos). Maiores informações encontram-se à disposição na Avenida Heráclito 
Graça, n• 750, Centro, CEP: 60.140-060, Fortaleza (CE) ou através do e-mail: 
licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br. Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC 
N• 001/2021. INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID. MUTUÁRIO: Município de Fortaleza. PAÍS: BRASIL PROJETO: BR-L1414 / PROGRAMA 
DE FORTALECIMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E REDES DE ATENÇÃO· PROREDES FORTALEZA. 
SETOR: JUVENTUDE. EMPRÉSTIMO Nº: 3678/0C-BR. DATA LIMITE: 28/12/2021. 
CONTRATANTE: Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude - CEPPJ. RESUMO 
DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA: Implantação de um observatório de juventude de 
Fortaleza, com o fito de gerar indicadores e estudos para direcionar as políticas públicas de 
juventude de Fortaleza, ampliando o conhecimento através da construção de uma ampla 
base de dados e informações georreferenciadas, com a elaboração de estudos, pesquisas, 
ações e políticas públicas adequadas à realidade dos jovens do Município de Fortaleza. 

Fortaleza/CE, 19 de outubro de 2021. 
OTÁVIO CÉSAR LIMA DE MELO 

Presidente da Comissão Extraordinária de 
Licitações/Transfor/Proredes 

Documento assinado digitalmenta eonfonne MP n! 2200-2 de 24/0S/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasllelra ~ ICP·Stasil. 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO J SÉRIE 3 J ANO XIII Nº238 J FORTALEZA, 20 DE OUTUBRO DE 2021 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 07.01712021. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e dentais 
interessados, que dia 21 de outubro de 2021, estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 
07.017/2021, tipo menor preço global por item, tendo como objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de uso hospitalar para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Eusébio/CE, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A abertura das propostas 
acontecerá no dia 25 de novembro de 2021 às 08h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09h do dia 25 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/licitacoes. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 01.019/2021. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na Rua EdmilsonPinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados que dia 20 de outubro de 2021, estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referente ao Pregão Eletrônico N° 
01.019/2021, tipo menor preço global por item, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual locação de salas remontáveis para atender as 
necessidades da Secretaria de Governo e Desenvolvimento da Gestão e da Secretaria de Saúde do Município de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www. 
licitacoes-e.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 02 de dezembro de 2021, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de 
lances ocorrerá a partir das !Oh do dia 02 de dezenibro 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/licitacoes. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará -Município de Caucaia -Aviso de Esclarecimento ao Edital-Tomada de Preços Internacional Nº 2021.09.20.02-SEINFRA. A 
Autoridade superior do certame em epígrafe, torna público e para conhecimento dos interessados que estão disponíveis no sítio eletrônico: https://licitacoes. 
tce.ce.gov.br/ e no Departamento de Gestão de Licitação, localizado na Av. Coronel Correia, nº 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, os Anexos B, C, D, E e 
F do Edital da Tomada de Preços Internacional Nº 2021.09.20.02-SEINFRA, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de consultoria para elaboração 
de um relatório de emissão de gases do efeito estufa e plano de ação para prevenção e mitigação dos efeitos do GEE do Município de Caucaia, tudo de acordo 
com as especificações contidas no edital e anexos. Maiores informações: cpl@pgm.caucaia.ce.gov.br. Caucaia/CE, 19 de outubro de 2021. Robson Vieira 
de Moura - Ordenador de Despesas da SEINFRA. 

*** *** *** 
Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Licitação -Pregão nº 2021.10.19.1. O Pregoeiro Oficial torna público, que estará 
realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica https://bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame 
licitatório, na modalidade Pregão nº 2021.10.19.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de material permanente, mobiliárío e utensílio destinado ao 
atendimento das necessidades da Secretaria de Educação do Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório 
e seus anexos, com abertura marcada para o dia 05 de novenibro de 2021, a partir das 08:30 horas. O início de acolhimento das propostas a partir do dia 
21 de outubro de 2021, às 09:00 horas. Informações e editais no endereço eletrônico: https://bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Informações 
poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 19 de outubro de 2021. Gleyllson Fernandes de Oliveira - Pregoeiro Oficial do 
Município. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cascavel - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo 
dia 08 de novembro de 2021, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços nº 09.28.02/TP, cujo objeto: contratação de serviços 
técnicos profissionais de assessoria e consultoria tributária e financeira, com vistas à reassunção de receitas, junto aos contribuintes concessionárias de 
telefonia, visando a execução de estudos técnicos e apuração de débitos tributários ou não, inclusive os que possam incidir por substituição tributária, de 
responsabilidade da Secretaria da Fazenda do Município de Cascavel-CE. O edital completo está à disposição dos interessados, no endereço da Prefeitura 
à Av. Chanceler Edson Queiroz, nº 2650, Rio Novo, Cascavel- Ceará, CEP: 62.850-000. E nos sítios: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e https:// 
www.cascavel.ce.gov.br/. Cascavel, em 20 de outubro de 2021. José Ednaldo Cipriano - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Secretaria de Educação - Pregão Eletrônico Nº 0034/2021-Tipo: Menor Preço. A comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua Pe. Zacarias, 332, tel (88) 2172 - 1092, Centro, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0034/2021, cujo objeto é a aquisição de material permanente (máquinas, aparelhos, 
utensílios domésticos e equipamentos diversos) destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Quixeré-CE, sendo o Cadastramento 
das Propostas até o dia 04/11/2021, às 08:30h; abertura das propostas no dia 04/11/2021, a partir das 08:31h às 09:29h e a fase de disputa de lances no 
dia 04111/2021 a partir das 09:30h (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://bllcompras.com/ e no Portal 
de Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. Quixeré - Ce, 20 de outubro de 2021. José Eucimar de Lima -
Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Quixeré-Secretaria de Educação -Pregão Eletrônico N° 0033/2021-Tipo: Menor Preço. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua Pe. Zacarias, 332, te] (88) 2172 -1092, Centro, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0033/2021, cujo objeto é a aquisição de kits de material escolar personalizados destinados 
a todos alunos da Rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educação do Município de Quixeré-CE, sendo o Cadastramento das Propostas até o dia 
04/11/2021, às 07:00h; abertura das propostas no dia 04/11/2021, a partir das 07:01h às 07:59h e a fase de disputa de lances no dia 04/11/2021 a partir das 
08:00h (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://bllcompras.com/ e no Portal de Licitações do TCE: www. 
tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. Quixeré - Ce, 20 de outubro de 2021. José Encimar de Lima - Presidente da Comissão de 
Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.10.19.1. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.10.19.1. 
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. Data e Horário da Abertura (Recebimento dos Envelopes): 05 de Novenibro 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, 19 de Outubro de 2021. Antônio Cardoso de Lima-Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaramiranga - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 2021.10.18.1-PESRP. O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Guaramiranga-Ceará, torna público, que no próximo dia 08 DE NOVEMBRO DE 2021, às 09:00hs (nove horas), pelo endereço 
eletrônico www.bll.org.br, estará realizando o início dos trabalhos da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, tombado sob o nº 2021.10.18.1-PESRP, com fins a Registro de Preços visando as Futuras 
Aquisições de Cestas Básicas destinadas as Famílias em Vulnerabilidade Social, de Interesse da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 
do Município de Guaramiranga - CE, conforme projeto básico/termo de referência eni anexo do edital. Informações: Rua Joaquim Alves Nogueira, 409, 
Guaramiranga/CE de 08:00 às 12:00h ou pelo site: www.bll.org.br- "acesso bll compras". Francisco Alison Pereira dos Santos- Pregoeiro. 

*** *** *** 
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. estado da Ceará- Prefeitura Municipal de Fortim. O Municipio tia Fortim loma públíoo o 
Er .. "S!o do 1" Adi!.W de A!::resdmo 00 Valor oo Ccn\reíO N: 1410.02i2021·SME'., do Freg;]o 
8etr6nico n~ 140$.0112020-SMEJPE. Objeto: Registro da Preyos para futura e eventual 
aqi...:sçãc de géneros:alimefltidos de$Únado$ a ~ora a!imenti:çãc esa)lar dos etuoos da ' 
RaOOFiibri::aMunk:ipo!doEnsino.doMunk:!p.lodeFc:rti.'TllCE.Cootraíada;NtJtrirr.e®-Coreércio 
ês~EJREU-EPP.Fundamentaçat>Legat:migoGS,ir.c!so!l.tiHnea~.daLelFedetaln .. 
8.SBS, de "21 de junho de 1993 e suâs atteraçOQs posteriores. OrdMl:ldora de Despesa: 

Secretária de Edr,p;:açào, Juventude. Desporto l!l Wwtf- IVõneidedtl.kaUjc Ródrigues.. 

EstadodoCUra-MunicipiodeCdnindé-Oecisãode:JulgamentodeReeu!'Sf!RTomada 
Cle PT&;ó:s Nº OOS/2021~TP. APrasiáente da Çomissão Pc=nerJe de Llei!a?ão juntamente 
eom a Sea~ãtla deSaü:de do rr.unidpio de Carindê/CE, ,comunicam aos intaress<idos qt.~ o 
recu."'SO ~do pela err-,presa; Vellas- Contn:ções LTDAsotre s.ua des.ctassífü:ação 00: 

fase dojt.lfgamento das propostas no processo da Tomada de Preços N." 00&2021-TP, cujo 

~~~=~~t~~rito~c:~:~=~~:n~r:o~C:~:c:. : r:E"3d:-,.-,--o7doc:Ce:-,..-,.,-_-;:-...,~cilu,-,.-.,:-:-=-,.,;clpal=de=Fc-:rtim;::-,-,,.,...==a."'Con"3!0==-:::,,.:::,4:;10.:;-:03'2=021=-sME.::= 
~~io~~~;!ea~=!~~t:~:~~~~~:i~~ ~===~~~:1:=~~~== 
Pem\a."l;el'1\QdeUcitaçaocorn:sedeoo1.argo-FrandscoXflvlerde Mede1ro,, S;N~fmacuJada futura e evmtual aqulslt;fu ch~msâ'mentícios destinados a eo.~ aallrnantaç5oesaía" 
Con.cetção, C11nindé/Ce, como. também poderâ ser consü!tadã M site éoSAlurulsdaRedePUtik:aMuridpalde_Erlslt'lodoM:ri:ipiodefl:ftirntCS.PregJ,o8eir6rilc:oh"' 
h:ttps:llldtacoes.toe.ee.gov.brl. Ua Viei~ lkrUns-Prcside.nte CPLt lslayne'.de FdJma 140a.01~E.IPE:\lisênda:daassf.iatutadOOO!llratOatê31deDezembrode'202t.Scc.de 
CÔSt'á Ramos:-SecretãriadeS<tlkle.19deoutubrode2021. Educação,Juven!t.'!!!-, Desi;x>ttoel.azcr-M:r.ciit?de'AraújoR~. 

-~O da Omá ~-Pnifeittn taunicip:ll' ele' camaútial·;·Aviso. P .. ?msldcr:tG 6á ~.ssêõ 
~'de Úci'.açâo -da P~ura MrJr,íêpal: de ~ - CE. toma p-.:tbfco que 3 
co~Cia Púbii:a t'f'01.034/2021-C?, desta Frefeitura. put.licado dia 19.10.2021-, comatie.-n.ua 
18 oo' No>;emtm da 2021, às iEhOOm. cujo ~elõ ê s cor,1rntaÇãô de el'l"!p!e$a" especia'Ízala na 
~depaWnenta;:ãoémpediatoscaemdi-tetsasruasdóMurrlcipiod9D:imauta.l-cE.Wm
se sem ~!to.a redaçãÔ e a ~!;(ação~ c:1ada. Camaubal -CE. 19 de ~rode 2021.. 
ÃdrianaPa$Wli-chtUm:l-PmsidentndaComlss:íoP!rmznentedeLk:itaç.ão · 

àlr:avéscfa{o) Câmara Muádpatde Trai.ri per 
06:00 (oito) horas do día 04de:NOVi:fl'bro de 
1ipomenorpreço,par'ata::lu~@~ 
daCàmaraMunk:ipa!deTrairiiCE.confcnneanewldoEdilal,de.a=do.comoqi.iedeteminaa 
leglsfaçOO vfgenle, a reail'!ar-$$ na .sala d3 Comissão de !.icítaçao d3 Cãmaro Municipal de 
Trairl, O Proccdímmto lidta!6M obedecerã ao disposto na Lei Fedt!ral ~'!O~ .. Lei 
"federai nº 8.668 de 21 00 junho da 1993, e suas aftera~.posteíia<ea !iJ& Jl1e foram 
ínlrodu2idas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposiçãO" dos intersssadcs -na sala da 

, "ssão de Uc:itação. na Rua Raimundo Nooakl Ribeiro. 115, Centro, Trairi, ~·partir da 
publicaçãodesteJ..viso.neMrãriodeexpedienle. Traírl ~CE. 19de Otltubr.ode ::;i02'J. RJczrdo 
dos:S:mtosUartins-Pregoe!l'O{a}.. 

Estado do Coara- ProfcituraMunldpof de~ -·Tenno de Convocação. ASeàelãriade 
~00 t~éeCedro. Sra.Rcgii;!.Cêlia CJM;lesnte da SM lerteno~o<lesuas 
ál:itu!ções Jega:l:s .e, o:::nsidêimdo a Comissão Pennanerte de Ud!ai;'W haYer.etvnllrido todas as 
~do~del:tsçãonamed<!idaéa-PregãoE!ewrncorf0907.011202t.010Jjo 
ot;e.ti.éa~d.cssarvi;osdaloc:açãodever::uloséesti.,a;cs:aob'al'lsporteescotar,jwtoa 
se~ .de.Edvcação ®te Municf?o, vem. àr.f.és oo presente~ a:1rr~ 
so!lclar"1;1.empreSa RPCLCCl!~S e COOSlruçõesEtREU;hscn1a na CNPJ N" -05.fit0.532:'0001~ 
~ romw~le ~(\'!~a eon:pa..~1?3 Se&.l·d::i: Qm-~., Pcm:a.~ e.e 
Uo1ação para qw seja~ a~ ~ri!Jrdc do P~ ~b ~e 
pit:dun osefeitastegals ejlJrlãços. otissniação àsdãuroas editaUcias! \9. São Rt<;uis.W$ ~'!' 
~ção: '19.1 - O Ver.e.ed« tera o praZQ de até 05 (cinco} eia.s U!eis. mnltlcbs a pai1i:r 6' 
re::ebknef!lo da .coovocação. para as$her o COtltrato, rµmdo dewnà c:omçaracer a Cooissto 
~le de Li~ss de Cec!ro sib.D:!a l'.a Travessa Ube<m Moad- de NJlia. SIN. Bairro 
~~ CeCl'o ..,_CE, ~ 63AOO-OOO munido :!a doOJmentação ebncada na d!UsW 19.2. e 
ic!eridoprazopoderãserpmrrogadocmavez.pori;ualpe~o.qu.andoso5dta00pdo~ 
'enc:Gdor cklranteo seu lmnsáno e_tlesd(! que ocooa mOWo fus;ffQdo. aeeitQ te!ahlminíS(ra;ã:!. 

19.2 Para a~s:natindQ contialo o ~doairtame dei.'?!l"á 2~ a~ de 
~de nomltlimo.50% (ánq~'el1ta por cenlll) da frota dos wk:aas pam a.~ óoS 

e~pcsse: leg:!léosdar'.a.'Saser!nl tJlili:tadosna~-çaodc contrab. <::aso os'.veJí:::ubl 

regtJat~T~i;a~:~de':oos:=;:aar:=:0:~~~ 
arew çorr.pronissohálsl1 $'l!re a EdtarM e o~. csdenla. airendalár'.oouo. locador. em 
~ cmste c'eaaraçà> forrrcl áas panes. de. que os~ estarão dispo!'lfveis e vi.'lCl.lbdosao 

;o cfeeon"e..íte~ ~. SQQ~ peM5 ~is C'~rol"prominoMOU ~erá Se' 
trmunento de- compc'l1 e venaa. lel'llXl de cessao, hstrurm:rito De~ ou 

ou!ubro:~~~:!~~~~~~-Cl;19&: 

E$tado do Ceará- Pmft!t"tur.a Municipal dê Foitim. O Mlltic:ipW 00.Fo:fim toma'p>lbliel) o 
El';tram do 1" M!ívo de Actêscimo de Valor 20 Côn!rafo N'" 1410.03)2021-SW.E. do~ 
Elclrõníc.o rf' 1408,01l2020-SW.E/PE. lJbje!o: Regislro da Preçcs- pera fuft.:l'<> e o!'.'el:'ltuãl 
aqulsiçi:Io de glincrtts a!1mÍ!l'IUclos desfnacos a C0!'!"90r a aiment&'"~ escorar dos afunos da 
Fbide Públi_ca Municipal da-En:sina do Munic!pio de FortimlCE. Contratada: lsac Momeiro dos 
Santos" ME. Func!ameruayão Legal; atligo65, incisoJJ, alfu wc!'",d3 LCiFedeta! noS.6-65, de 

21 de junho de 1993 e suas alteraçóe$ p-~ras. Orden~nra de Despesa: Scc:relúrja de 
Educaçãc,Juvantuda., Desporto e Lazer-lvoneide de Araújo RodrigueS. 

atado doee:arã:- Frefeftura Munil::ipaf da FiOrtim-&ti:t!tn dé,Contmto rf' t410.IW2021-sME. 
Contata.'lts:Msiidpb de Fo.'Úl;l-Sec. da~~; Oesportóe L.aw; Ccn1ratada: 
SAl'.fS Co:nestioóà ?rodutos:Aimentidc5 EIREU. CHP J N" 04.401.606.ttoi-89. a:;eto: P.5gistrode 
~~fu!l..."'üccm-iiuat~de~a"OSdmentiO'os~a~rpo!'a.a.~ 
escoiar dos alunes ca Rede Pi1:ll:a M.nldpaJ de Ensin:i" cio t~b de For1irrr'CE Pmgâo 
~w1400,01~re~da-·~~~a!â_s1 d.::Oczc.rrtmoo 
202'!.Sec.dqEduc3ção,Juve~O~portoeU:er-tvoneide.c»AraújoRodrigues.-

Estado do Cearã - Prefeilur.i Municipal de Fortim - Extrato <to Termo de.Aditivo de 
IAJ~ de Razão SoelaJ eTitularda-Empresa~ ~fere~ ao Pro~ Adminis.trnllvo 
de.Pregão Eletrônico N" 1408.01/202il-SMEIPE. Feries:. Mtiniclpio ~ Fortfm, através da 
Seeretaria hl.lm!cipal de &l1Ja1ç5o, .Uvi:mtuáe, Des.,."'õrlo.e 1.m:e;, OOjelO: Rr:gislro de Preços 
para füfura e eventual aqu~iirf!O de gânenn aini~ícios destinados a calípor a alimentação 
eseclardos ali.mos da ~e Pü!;fü;:aMuitlcípa! de Er.síno do Munk:lpio ele Forti!T'JCê;Al'leraçâo 
da ~Social da E~ Ccmtratac'a: Fiati!oSocia! anteriôr J E ~ciO DE ProcMos 
Afune."\t!ciosE!REU.insaitano'CN?JSl:lbon~Çl4.401.600i0001.:.S9".~Socialafui:!S.~rs 
Olmerdo de Produtos M:nen!fcios. EIRElJ, inscrita no CNPJ sob o n~ 1J4.401.60810001-89: 
Assina pela COIT.ratante: l'.OOeide de Araíijo Rodrimres; /\s,i.-ia pe,'o Contra13tto; San'!lle d~ 
Síiva Pere:ra- Tllulat. FommtcE~ 19 do OUtubro dé :2G2;1. tvorieide ele Araújo Rodrigues -
SccretãriaMunicip:sl de Edocação,Juvanb:de, D&sportoe t.a.er. · 

Estado do Ceara- Prefeltura MunlcipaI de Farias Brito· Aviso de Ueitação -Tornada de 
Preços N° 2021.10.15.1. O Presidente da Comissào Pam;men'.c ~ Udtaçao-CPL, toma 
pú~ico, ®e sedi rea!í:ado Certamé Licitrt:lrio na modaGclade Torrada de Preços, tombada sob 
o n9 2021.1 O. t9.1. Objeto~ Contraiação de ~erviços. de engenharia para a execução das obres 
de COM!r.Uçrio'do Parque de Exposições no.t.tu:'ticrpio de Farias BritOi'CE, nos mofdes do 
Contato de Rep3s:;:e n~ 895526/20191MTURiCAIXA, celebrado c:óm 3 União Federal, por 
intermêd'IO Co Mlr1i!J.éric do iutisrrto, re;iresett.ado ;K?la Caixa Econõmiça Federal. 0313 e 
Hofário da Abertura (Recebimento doS- Enveklpe:i}: 05 ee Novemtro de 202i, ãs Sh. Os 
?ntere:ssaiu:s poc1erao ler a ~ o «ixto in!egra! do edital e todas ,as Informações sobre .a 
acitaç!!ôriasededaCPl., Silo ã Rua JosbAl...e:s Pima'itel, n• 87, Centre, Farias Brito/CE, em 
00rádoncirtna1de~rne.ou.a1ravêscosendereços~:t.'M'W.larlasbrifo.ce.gov.br 
a m#tlce.ce.gov.br. Malcrc:s lnfonnações pelo tone: (SS} 35441559. Farias Brito/CE, 19 de 
Outubtode201'1 .Alllânfa Cardoso de Uma- Presidente da CPL 

Estado do Ceará-: Prefultura ~unlclpa! de Ctl.2 ·Secretaria de Educação o CUliuta: • Avis? 
de Pregão Presencial N~ 04/2021..sEDUC. A Pregoeira da PrefelltJ'a Munii:lpal de- C'U? 
c:cmunica a;s in~cr.senodia 04deNcvemt::rode2021,às 06h30mn. estararea:bendo 
proposta 00 preÇos.e doc.ur.entação de ha~itação para o Pregão Pres:encSI n; ~/2021 -SEOUC 

-~~P~para~uru_.~::~~~~~~~c~~.:_os~a~e-~ 

www;oPOYO.COM.BR 
. QUARTA-FEIRA 

FORTALEZA· CEARA- li> OE OUTUBRO DE 202.1 
~asprn?;:stiaíidãproçcsdés-ldtajtestlfblll!acJõ.~H~írnOrináÇões.riaSêreâifCPCSitô 
t:a Rua Joaquim Ncgueira, 'sfn - 1" Anelar, Centro, no hcrarb das S.'l às 1311. 1.avrM dã 
Mangabeif3'CE,19de.autubrode2il21.VieenteNetoAle.'iCardeUma-PNsldenfectaCPL ~-

Estado do Cearã-Pre5'itara Munk;ip:m de P.edra BraRC"a ~ ~ 00 Ata de Registro-dt: 

::oador.~!~!~~~~=~v:~2·=)! 
messs. Objeto: RegiStm de Preços parifu!Uras e eveC'ltt.Ws aquisições de cab::l:s d'âgua em! 
poje~1enocc:nçapaci::bdep<ira:5.000l(c:h::om~lítros.},para-a~M::essidadesdas~ 
~~desmvci'li!iosno ~!odaSeci-e!aria do OOanvolv!mento l!lbaoo!i> MeioAm~ 
d;:; Muoieip10 áe- Pedra Branea Coofratada'. Fcr11ev Industria e ~ çSe Pbslioos L~ 
inscrita no CNPJ: 10.921.91110001-05; \'a!orG!obal: RS 60.000.00 (Sessenta mil reais.). Data da 
AtadeReçistroc!ePreçDS:PedraBranca-CE, 18deoutr.b"ode2021. -

~do Ceará - Prefeitura Municipal do Novo- Oriente. O M~pío de- Novo Oriente, 
~ da Saa-etarla Municipal de Educação, cem sede na Rlla Deodecl3ri0 ~ 1~, 
Cen:ro.. Nata Oriente!CE. CEP..; 63.7-40-000, lnserita no CNPJ so!l o n" 07.982010/0001-19'. 
nes~ atorn~nl&dcporsi.'30rc!enadc-rado Despesas, no~ de_suaz pr~Jegais, 
toma 00 caihecimen:o püblico dosJnterassad·os que $er.â realizada.ate o dia 2B OOoutubm de 
W.1.ains-crlçl!odeeli!oras.,~de<f.rsito.autora!e.'oumpres~iegai$.ccmfinsde 
rccomenaação de ll'Jrosda Educaç:OO tnfontll, aosaJunos da R€lde Púb5ea Municlp.al da ensino, · 
de aa:tdo co~ o que preconiza a base nacio'ilal éomum currio;War (BNCÇ) e o doc:umenti:i 
wrr.cular'<io estado do C!ruá (DCRC). VÍS<lndo-garant!ra equidade e 3 qua)!dade da Educação 
Jnfantll.NovoõmntefCE, 191!e.oi.ttufJroc!ê":Z0:21. ' -- -- --· e:stado do Ceatâ.-Prcl'clhirafduhicipaf de Mõràáa Hova-Avlso.cie Ueita;=ao- Jt::1ade:. 
Pregão Ektrêníco SRP N" PE-01i1202:'1-DIVERSAS. Ql)jeto: ~ção de mehor proposra· 
ayz.~ooros~d<ipreça;·p;a.~afuturacon!rataçãõOOempmsaprestadorade.$entlçospara 
10 conf~ ce capas de processés ~ paga.rnén!Ds e afins. a ser.am utilizados nos· santiç= 
contáb<>...is ~rios das diYe:sas U_nídades Ad~ (Secretarias}, que. ~m Mte 
proce;jlrnento admlnístrativo. de acoroo wm as qua~ e ~flcações constantes: no 
temiode reiefênc:ia,anexo 1 oeste Edital Tipo; meOOf preço porlele. Fomw de óispula::Atettoe 
Fedlado. A Comiss.ãcfde- Pregão cómtrica aos int~ q~ a. entrega das pteposms 
comcfciaistfot-~ atá o dia 04.112021 às 08:00 horas(Horáriode Brasília). O eõ>tal e secs 
anexos estarOO disponíveis através dos-s~ https:/lbllcomp.ras.con\IHome!?ubllcAccess 
•AcesW!der.tificadooo~link-acessópúb!ico~eVNiw.tce.ce.~r.ÀComi&siG. 

Estado do Ccatá - Prefeihlra Uunicl_?al de Barbalha -A-liso de> LicitaçãO - Ptegiio n• 
202:f.10.19.1. O~ 05ó3! Jomap-"..JbJic.o, .q-..i:c .:::;:bml n;af;mnd:;, m sede-daPQtfêiu<a, 
aira~~ d$! plataforma elatrónk:i:i ht!ps:Jfo!-cooipras.com.. porlolerméd:i daBolsia daü::ilações d? 
Sras! (Sll). t:etterT1'?' 1icftatórlo. ria :nodaJi:!aCi. P!eg3!) n• 2:021.10.i9.1, do tipo~. cujo 
objeto éa equisição de ma.teri<;I permanente.md:li!iãtío e uferlsüio desll~ aoa!e:\dimemodas 
necessldà'des da Secretaria de Educaç;:!O Co- Munlciplô de Bat!:lalha!Ce. Conforme 
especr.iCaçQesaprasentadasjwtuaoEóta!Cçon~~esa:sane:os,eomaterturam~ 
para o dia 05der.o~o002021.a~Jr-das OS:30horas. O ínído de~daS 
pr.:postas a partir ao dia 21. de.ti:tJtul:m d!? 202..1, \is 09:00 horas.. lnformações a editais- no! 

:=~s:~:n~ri:;::tiacr~~:a:s~-~~º.i;::=,~l 
Gleyll$én~de0liveira·Pregoeiro0ficialdo lo. 

Estado do Coara - Prefeilura Municipal de P.iarnçanaú - Avf:so da Ucita?o - Presão 
Eletrôpleo W 14.090/2021. ObjelO: Registro de Pra~ tendo corno-oqeto a~ de iterf$ 
dlvetsos pa~ atender o. QDTl):rim«ito da ~ aprwaia pelt; l.~islê.1'o da Sal)jt rf 
1~.ô26000/t20{).()4, de ir.teresse da Secretaria de Sárde/Fun<kt Mun.:cipal da Sailde!'rlaijXt!I 
rAUnlcipal Or. Joac B"isfode Hoí.aOO:ado Muticij)b d'il Maraca'°laÜ.Afll:egoelra W: Maracanail.Q.~ 
tema ~!k:o pa"act:l'lfiedmen!odos ~que ateas 001JO horas-(tcràrki deBiasl!a}dÓ 
dia 05 de novembro de 2021, receberá. as Ca'iru ProposW. referentes.a esta-~ no enOOra;O 
e!~trÕ."IÍ:O\'AWlbif.Drg..br-AcesW~mlr.k-l!dtações~~.AAberlwadezCartas 
~ a0"\tecetãnoóia Q5 óe. OO'Je.'li:m de2021. es 10:00 txiras (tiorârloC&Btasllla}eo. 
ii!doCa ~de OispuU de~cesa::oirera apSt'liftbs 10:00h dod!a 09-c!é n:r.'elT.l:n:i de.! 
2021. O edttai P'derá ser -cbtk!Q rio ~reço E!eli"ÕflÍO;) acima me~ Qua.!SQuef,~ 
á"lformaç5e:sser5opresladaspe!a~á.srartel)~oonnaf(08..'{)()1.s1ei)Ohoras), 
e ãoSttsolldtadasa!:r'aYeséoteklfcr.e 1..Sf69.ÃPntgoelra 



Ceará, 20 de Outubro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XII 1N"2810 

CONCEDER BOLSA À CUIDADOR DE 
CRIANÇA DEFICIENTE. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO 
CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL: 

RESOLVE: 
Art. 1°. CONCEDER, a Sra. LAISE DOS SANTOS SOUSA, 
brasileira, casada, regularmente inscrita no RG nº. 2008098091138 
expedido pela SSPDS-CE, e inscrita no CPF sob o nº. 048.971.163-
41, bolsa remuneratória de CUIDADOR DE CRIANÇA 
DEFICIENTE de conformidade com o disposto no Art. 1 º, §2º da 
Lei nº 1.402, de 11 de março de 2015. 
Art. 2º. Esta Portaria retroage ao dia 13 de setembro, revogando-se as 
disposições em contrário 

PUBLIQUE - SE 

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO 
PREFEITO, EM 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Jose Bezerra da Silva 

Código Identificador:7EB4CC29 

GABINETE DO PREFEITO 
ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO 

ESPECIAL NO VALOR TOTAL DER$ 800.000,00 
(OITOCENTOS MIL REAIS), PARA OS FINS QUE INDICA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DECRETO N" 498/2021, de 13 de Outubro de 2021 

Abre ao vigente orçamento da despesa do Município 
de Farias Brito, crédito adicional especial no valor 
total de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) para 
os fins que indica. 

O Prefeito Municipal de FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida 
na Lei N" 1.527/2021 de 07 de outubro de 2021. 

DECRETA: 
Art. 1 º - Fica aberto, na forma do anexo 1 constante do presente 
instrumento, o crédito especial no valor de R$ 800.000,00 
(Oitocentos Mil Reais), para o fim que indica. 

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado 
no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do 
Art.43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo: 

I - R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO 
de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da 
Lei Federal N° 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo 
II que é parte integrante do presente instrumento. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Paço Olegário Pereira da Silva, Gabinete do Prefeito, em 13 de 
Outubro de 2021. 

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Jose Bezerra da Silva 

Código ldentificador:5E54DA85 

SETOR DE LICITAÇÕES 
A VISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de HomologacãO. Pregão Eletrônico nº 2021.09.30.1. Objeto: 
Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos tipo 
motocicleta pertencentes à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
apresentadas no Edital Convocatório. Licitante(s) Vencedor(es): a(s) 
empresa(s) JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 86.968.765/0001-35, classificado(a) no(s) LOTE 01, com 
percentual de desconto de 10% (dez por cento), ficando o valor 
global estimado de R$ 6.790,00 (seis mil setecentos e noventa reais), 
e valor máximo a ser pago pelos serviços executados de R$ 6.111,00 
(seis mil cento e onze reais), conforme mapa comparativo acostado 
aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 
- Samuel Linhares Maciel - Ordenador de Despesas do Fundo Geral. 
Data da Homologacão: 19 de Outubro de 2021. 

Aviso de HomologacãO. Pregão Eletrônico nº 2021.09.30.1. Objeto: 
Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos tipo 
motocicleta pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município 
de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitante(s) Vencedor(es): a(s) empresa(s) JOAO 
LEITE MACHADO & CIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 
86.968.765/0001-35, classificado(a) no(s) LOTE 01, com percentual 
de desconto de 10% (dez por cento), ficando o valor global estimado 
de R$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais), e valor 
máximo a ser pago pelos serviços executados de R$ 3.114,00 (três 
mil cento e quatorze reais), conforme mapa comparativo acostado 
aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 
- Samuel Linhares Maciel - Ordenador de Despesas do Fundo Geral. 
Data da Homologacão: 19 de Outubro de 2021. 

Aviso de HomologacãO. Pregão Eletrônico nº 2021.09.30.1. Objeto: 
Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos tipo 
motocicleta pertencentes à Secretaria de Transportes do Município de 
Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitante{s) Vencedor(es): a(s) empresa(s) JOAO 
LEITE MACHADO & CIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 
86.968.765/0001-35, classificado(a) no(s) LOTE 01, com percentual 
de desconto de 10% (dez por cento), ficando o valor global estimado 
de R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais), e valor 
máximo a ser pago pelos serviços executados de R$ 9.225,00 (nove 
mil duzentos e vinte e cinco reais), conforme mapa comparativo 
acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 
8.666/93 - Samuel Linhares Maciel - Ordenador de Despesas do 
Fundo Geral. Data da Homologacão: 19 de Outubro de 2021. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:86FDE1DF 

SETOR DE LICITAÇÕES 
A VISO DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITACÃO - TOMADA DE PRECOS Nº 
2021.10.19.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.10.19.1. 
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/CA!XA, celebrado com a União Federal, por 
intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa 
Econômica Federal. DATA E HORÁRIO DA ABERTURA 
(RECEBIMENTO DOS ENVELOPES): 05 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 nonnal 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, 19 de Outubro de 2021. 
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ANTÔMO CARDOSO DE LIMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:19CDB454 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI Nº 826/2021, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 

Dispõe sobre a denominação de Praça Maria Luiza 
dos Santos, na localidade de Jardim de Cima. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e é sancionada e promulgada a seguinte 
Lei: 
Art. 1º. A Praça situada na localidade de Jardim de Cima, na cidade 
de Fortim - Ceará, ficará denominada "PRAÇA MARIA LUIZA 
DOS SANTOS". 
Art. 2°. A biografia da homenageada é parte integrante desta lei. 
Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

PAÇO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, em 19 de outubro de 2021. 

NASELMO DE SOUSA FERREIRA 
Prefeito Municipal 

(A Lei Municipal nº 826/2021, em sua integra e incluindo todos os 
seus anexos, pode ser obtido no Site Oficial do Município de Fortim, 
www.fortim.ce.gov.br) 

Publicado por: 
Mario de Deus Barbosa Neto 

Código Identificador:Fl 86CC5 l 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI Nº 827/2021, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 

Dispõe sobre a denominação de rua Benízio 
Raimundo Amarante, no Distrito de Viçosa. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e é sancionada e promulgada a seguinte 
Lei· 
Art. 1 º - Fica denominada RUA BENÍZIO RAIMUNDO 
AMARANTE (RUA BENÍZIO AMARANTE), a rua sem 
Denominação Oficial, com início ao lado da CE 040, ladeada pelo 
Distrito Industrial de Fortim e terminando na propriedade de José 
Hélio de Oliveira Amarante, no Distrito de Viçosa, Cidade de Fortim I 
Ceará. 
Art. 2º - A Biografia do homenageado e fotos do local ficam fazendo 
parte integrante desta Lei. 
Art. 3º - Fica o órgão competente desta municipalidade com a 
responsabilidade de ordenar a colocação da Placa de Identificação e 
de comunicar as Repartições Públicas Municipais, Estaduais e 
Federais sobre a denominação oficial outorgada por esta Lei à referida 
Rua 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PAÇO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, em 19 de outubro de 2021. 

NASELMO DE SOUSA FERREIRA 
Prefeito Mmlicipal 

(A Lei Municipal nº 827/2021, em sua íntegra e incluindo todos os 
seus anexos, pode ser obtido no Site Oficial do Município de Fortim, 
www.fortim.ce.gov.br) 

Publicado por: 
Maria de Deus Barbosa Neto 

Código Identificador:25EBDOE8 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 888/2021, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 

Ratifica, no âmbito do Município de Fortim, o 
Decreto Estadual de nº 34.298, de 16 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 34.298, de 16 de 
outubro de 2021, o qual mantém as medidas isolamento contra a 
COVID-19 no Estado do Ceará, com a liberação 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. 1 º. Ficam ratificadas, até 01 de novembro de 2021, no âmbito do 
Mtulicípio de Fortim, as disposições do Decreto Estadual de nº 
34.298, de 16 de outubro de 2021, cuja cópia é parte integrante deste 
Decreto. 
§ 1 º. 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 qne as pessoas permanecem em suas 
residências, saindo somente em casos de real necessidade; 
III - 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. 2º. É permitido o uso de espaços públicos e privados abertos, 
inclusive "arenhlnhas", para a prática de atividade física e esportiva 
individual ou coletiva, desde que evitadas aglomerações. 
Parágrafo único. É permitido o acesso às praias, desde que 
preservado o distanciamento social e evitadas aglomerações. . 
Art. 3°. A liberação de atividades econômicas e comportamentrus 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 sanítárias previstas nos 
correspondentes protocolos gerais e setoriais, 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 
sanítárias 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. 4º. 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 
minimo previsto em protocolo sanítário. 
§ 1 º. Continuam autorizadas as instituições de ensino 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 
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TP 2021.10.19.1 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número TP 2021.10.19.1 

Publicação 20/10/2021 

Abertura 05/11/2021 

Modalidade Tomada de Preços 

Situação Aberta 

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 89652612019/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do 

Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

r Edital 2021.10.19.12021.10.19.1 (https://www.fariasbrito.ce.gav.br/wp-content/uploads/2021/10/Edital-2021.10.19.1-2021.10.19.1.pdf) 

Anexos - Parte 1 2021.10.19.1 ( https://www.fariasbrito.ce.gav.br/wp-content/uploads/2021/10/Anexos-Parte-1-2021.10.19.1.pdf] 

1 L ___ Ane~os-Parte 112021.10.19.1 (https://www.fariasbrito.ce.gav.br/wp-content/uploads/2021/10/Anexos-Parte-ll-2021.10.19.1.pdf) 
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