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Uma fi'arias Brito para todos 

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO 

Aviso.de Licitação 

Tomada de Preços.nº 2021.10.25.2 
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GOVERNO MUNICiPAl. 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para WdDs 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.10.25.2 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e 
acompanhamento dos instrumentos de planejamento em saúde, com 
acompanhamento dos prográmas. e projetos e apoio a captação de recursos, 
documentos oficiais e treinamento aos gestores e profissionais da saud«;? na 
alimentação de sistemas de informação inerentes ao Fundo Municipal de Saúde 
de Farias Brito /CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna p~blico, que será 
realizado Certame Licitatório cuja modalidade e objeto supracitados. DATA E 
HORÁRIO DA ABERTURA (RECEBIMENTO DOS ENVELOPES): ll deiNovembro 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 Britp/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços 
eletrônicos: wWw.fariasbrito.ce.gbv.br e www.tce.ce.gov.hr. MAIORES 
INFORMAÇÕES: (88)3 5441569. 

Antônio 
Presidente d Comissão de 
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GOVERNO MUN iCI PAl 

FARIAS 'BR O 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.10.25.2 

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.·.Tomélda de Preços Nº 2021.10.25.2, cuja abertura está 
prevista para o dia 11 de Novembro de 2021 às 9h, para o OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação dos serviços técnicos nas atividades de apoio a 
gestão em saúde, organização e acompanham.ento dos instrumentos de planejamento 
em saúde, com acompanhamento dos programas e projetos e apoio a captação de 
recursos, documentos oficiais e treinamento aos gestores e profissionais da sàúdena 
alimentação de sistemas de informação inerentes ao Fundo Municipal de Saude. de 
Farias Brito/CE, conforme especificações const nte o Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 25 de Outubro de 2021. 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N!! 6.013/2021 

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

Eu~Ã~~E ~F}iL~e J~~~~r~ieu~11 · 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nl? 2021.10.25.2 

Tomada de Preços Nº 2021.10.25.2. 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que 

será realizado Certame Licitatórío na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 
2021.10.25.2. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e acompanhamento dos 
instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e projetos 
e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e treinamento aos gestores e 
profissionais da saúde na alimentação de sistemas de informação inerentes ao Fundo 
Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. Data e Horário da Abertura {Recebimento dos 
Envelopes): 11 de Novembro de 2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à Rua José 
Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou 
através dos endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores 
Informações pelo fone: (88) 35441569. 

FariasA~+1}~~~ ~R~~~t~~~1~eA 2021. 

Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!! 2021.10.25.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, toma público, que será 
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob n!! 
2021.10.25.1. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. Início de acolhimento das 
propostas: 27 de Outubro de 2021 às 17h, Abertura das propostas: 10 de Novembro de 
2021 às 9h, Início da sessão de disputa de preços: 10 de Novembro de 2021 às !Oh, 
através do site https://bll.compras.com. Os interessados poderão ler e obter o texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da Comissão 
Permanente de licitação, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em 
horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: 
www.fariasbrito.ce.gov.br, www.tce.ce.gov.br e https://bll.compras.com. Informações pelo 
telefone: (88) 35441569. 

Farias B~~~~'Di5 A~~úY6u~~~~e 2021. 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
CONCORR~NCIA PÚBLICA N!! 2/2021 

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

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

Fortaleza - CE, 25 de outubro de 2021. 

AVISO 

HAMER SOARES RIOS 
Presidente da CEL 

SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR • SQC N!! 1/2021 

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

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

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

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de 
Juventude Secretário 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 

http://www.in.gov.br/autenticldade.html, pelo código 05302021102600214 

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

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!l 357/2021 

O Pregoeiro da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR torna 
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 26 de outubro 
de 2021 a 11 de novembro de 2021 até às lOhOOmin. (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes ao Pregão 
Eletrônico N!! 367/2021, no Endereço Eletrônico www.comprasnetgov.br. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 11 de novembro de 2021, às 10h00min. (Horário de Brasília) 
e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das lOhOOmin. do dia 11 de 
novembro de 2021. ORIGEM: Secretaria Municipal da Saúde - SMS. OBJETO: Constitui 
Objeto da presente Licitação a Seleção de empresa para o Registro de Preços visando 
Aquisições Futuras e Eventuais de Mobiliário administrativo e outros - Parte li, para 
atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza - SMS, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Anexo 1 - Termo de Referência deste Edital. 
DO TIPO: Menor Preço. DO REGIME DE EXECUÇÃO: Por Demanda. O Edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Central de licitações 1 Avenida 
Heráclito Graça, 750, CEP: 60.140-060 - Centro - Fortaleza-CE, no e-compras: 
https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no www.comprasnet.gov.br, 
assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores 
informações pelo telefone: (85) 3452.3477 ICLFOR. 

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

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!? 13.002/2021 - PERP 

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

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

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

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 7 /2021/TP 

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

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

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

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

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

ltapipoca-CE, 25 de -0utubro de 2021. 
HELOILSON OLIVEIRA BARBOSA 

Ordenador de Despesas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

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

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

042/2021-PE, cujo objeto: Aquisição de 03 (três} veículos para atender as 
necessidades da Secretaria de Assistência Social Cidadania Empreendedorismo 
do Município de Jaguaretama-Ce. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 26/10/2021 
as OBhOOmirn, fim do acolhimento das propostas: 10/11/2021, as 08hOOmim; 
data de abertura das propostas: 10/11/2021, às 08h05; início de disputa de 
preços: 10/11/2021, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na 
sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.j.agvaretama.ce.gov.br. 

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

Pregoeiro 

Documento assinado digitalmente confonne MP n~ 2.200M2 de 24/0S/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP--BrasU. 

ICP 
Brasil 
€):= 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO xm N°242 1 FORTALEZA, 26 DE OUTUBRO DE 2021 4 2 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -A viso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.10.25.2. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.10.25.2. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, organização e acompanhamento dos instrumentos 
de planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e projetos e apoio a captação de recursos, documentos oficiais e treinamento aos gestores 
e profissionais da saúde na alimentação de sistemas de informação inerentes ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. Data e Horário da Abertura 
(Recebimento dos Envelopes): 11 de Novembro de 2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre 
a _licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços 
eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores Informações pelo fone: (88) 35441569. Farias Brito/CE, 25 de Outubro de 2021. 
Antônio Cardoso de Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ubajara - Extrato Ata de Registro de Preço Nº 2510.01/2021. O Pregoeiro da Prefeitura Mmúcipal de 
Ubajara, Sr. João Paulo Miranda Albuquerque, em cumprimento a lei que detennina o ato, torna público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 2510.01/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 01;051/2021-PE, tem como objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de 
pneus e câmaras de ar para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Ubajara - CE, onde os preços foram consignados em 
favor da empresa: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ nº 10.973.526/0001-01, no valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais). Órgão Gestor - Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos. Ordenador de Despesas: Francisco Roginaldo Rocha. Representante da empresa: 
Daniella Gomes dos Santos. Ubajara - CE, 25 de Outubro de 2021. João Paulo Miranda Albuquerque - Pregoeiro 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ubajara - Extrato Ata de Registro de Preço Nº 0810.01/2021. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Ubajara, Sr. João Paulo Miranda Albuquerque, em clllllprimento a lei que determina o ato, tornayúblico o extrato ~a ATA DE REGISTRO DE ~~_ços 
Nº 0810.01/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 01.062/2021-PE, tem como objeto: Registro de Preços visando futura e even~al Aqumçao de 
material veterinário para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ubajara - CE, onde os preços foram consignados em favor 
da empresa: JOÃO PAULO LIMA BEZERRA, CNPJ nº 12.569.644/0001-84, no valor global de R$ 45.444,60 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e quatro reais e sessenta centavos). órgão Gestor- Secretaria de Saúde. Or~enador de Despesas: Grijalv~ Parente da Costa. Representante da 
empresa: João Paulo Lima Bezerra. Ubajara - CE, 08 de Outubro de 2021. João Paulo Miranda Albuquerque - Pregoerro. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEAR.Á.-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021 - SEDUC/ 
CELOS - A Prefeitura Municipal de Aracati-CE comunica aos interessados que estará recebendo até às 09h do dia 11 de Novembro de 2021, na Sala de 
Reuniões da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, sito à Rua Santos Dumont, Nº 1146, Centro, Aracati-CE, a Documentação 
de Habilitação e Proposta de Preços para a Tomada de Preços Nº 03/2021-SEDUC/CELOS, cujo Objeto: Construção de serviços remanescentes da Esc~la 
E.E.E Francisco Saboia e de uma quadra poliesportiva. O Edital poderá ser obtido jtmto a Comissão, no endereço acima, das 07h30min ás l lh30mm, 
nos dias úteis e nos Sites: www.aracati.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Aracati-CE, 22 de Outubro de 2021. Ciara Cristina Lima Maia -
Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-Título: A VISO DE DECISÃO DE RECURSO ADMlNISTRATIVO 
- Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: CONCORRÊNCIA 
Nº PCS-01.120721-SOU - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. - Recorrentes: B&Q ENERGIA 
LTDA, CNPJ nº. 12.255.352/0001-77. -Mérito: IMPROVIMENTO-Decisão: Empresas citadas permanecem HABILITADAS-ENERGY 
SERVIÇOS EJRELI- EPP, CNPJ nº -19.959.003/0001-85-Mérito: PROVIMENTO-Decisão: HABILITADA- Razões: Encontram-se à disposição 
para consulta nos autos do processo licitatório e será disponibilizada no Portal de Licitações dos Municípios no site do TCE/CE - Data de Abertura 
da(s) Proposta(s): 28/10/2021às09h00-Presidente da Comissão de Licitação: Carla Maria Oliveira Timbó. 

*** *** *** 
ESTADODOCEARÁ-PREFEITURAMUNICIPALDEALTANEIRA-AVISODELICITAÇÃO-PREGÃOELETRÔNICONº2021.10.21.1.0 
Pregoeiro Oficial do Município de Altaneira, Estado do Ceará, 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. l 0.21.1, do tipo eletrônico, 
cujo objeto é a contratação de serviços de assessoria e consultoria a serem prestados na implantação e na prática do ensino hl'brido, nova modalidade 
educacional com suporte para aula remota em ambiente virtual, com suporte técnico, pedagógico, treinamento de professores, gestores escolares, formadores 
da Secretaria de Educação, atendendo a toda Rede Municipal de Ensino (Creche, Pré-Escola e Ensino Fundamental) do Município de Altaneira/CE, com 
abertura marcada para o dia 09 de Novembro de 2021, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 
27 de outubro de 2021, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: https://bllcompras.com, por intermédio da Bolsa 
de Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 992062200. Altaneira/CE, 25 de Outubro de 2021. Damião 
Malaquias de Sousa Junior - Pregoeiro Oficial do Município. 

*** *** *** 
ESTADODOCEARÁ-PREFEITURAMUNICIPALDEFRECHEIRINHA-AVISODELICITAÇÃO-PREGÃOELETRÔNICOSRPNºPMF-
261021/PEOl- O Pregoeiro Oficial do Município de Frecheninha-CE toma público para conhecn11ento dos interessados que realizará o Pregão Eletrônico 
supra, cujo Objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisições de materiais de construção, elétrico, hidráulico e peças de reposição por 
percentual de desconto sobre a Tabela de Insumo 027.1 da SElNFRA/CE (com desoneração) para atender as necessidades das diversas Secretarias 
do Município de Frecheirinha/CE. Cadastramento das Propostas: a partir do dia 27 de Outubro de 2021. Abertura das Propostas e Fase de Lances: dia 
1 O de Novembro de 2021, às 09h. No Sítio: http://www:bbmnetlicitacoes.com. br. O Edital poderá ser adquirido junto a CPL, situada naAv. Joaquim Pereira, 
Nº 855, Centro, Frecheirinha-CE, nos dias úteis, das 08h às 12h e também no Sítio: http://www.tcm.ce.gov. br/licitacoes. Benedito Lusinete Siqueira Loiola 
- Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC. Pregão Eletrônico nº 13.06.07.2021. Extrato Do Contrato nº 
?112~21 - Partes: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC e a empresa: LABORATÓRIO ITALIA LTDA, 
mscnta no CNPJ: 41.340.431/0001-84. Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratacões para prestação de 
serviço de coleta, análises clínicas, laboratoriais e biopsia, destinados a atender as necessidades da Policlínica Aderson Tavares Bezeiia, Policlínica Bárbara 
Pereira de Alencar e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião 
de Crato - CPSMC, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Quadro I, do Anexo I - Tenno de Referência deste edital, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Reforência,Anexo Ido Edital do Pregão Eletrônico nº 13_06.07.2021, com a finalidade de atender 
às necessidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC. Valor Global de R$ 38.964,40 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e 
Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Reais). Vigência: 04/10/2021 a 31/12/2021. Signatários: Paulo de Tarso Cardoso Varela e Camila Vieira de Moreira. 
CRATO/CE, 25/10/2021. 

*** *** *** 
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Graça. Torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta, para cadastramento de 
propostas de preços, a licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico que será realizada no dia 11 de Novembro de 2021 às lOhOOmin no portal http://www. 
bbmnetlicitacoes.com.br/ conforme especificado no Edital Nº 2510.01/2021 - PE com o seguinte objeto: contratação de empresa para aquisição de veículos 
OKM para as diversas Secretarias Municipais do Município de Graça. O Edital encontra-se na Av. José Cândido de Cmvalho, 483 - Centro, Graça - CE, fone: 
0**88 - 3656 1255, no horário de atendimento ao público de 07:00h às 11 :30h e também no site http://www.graca.ce.gov.br/. Graça - Ce. 25 de outubro 
de 2021. Samuel de Castro Marques- Pregoeiro. 
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·Estado do Ceàrá ·'PreieitWiM1.11:1i<:1pa1 deltaillffga~Termocte JfüUiaÇão:.:Toma<la c:1e 
: Preços !Ir' 2021.07.011-TP. Objeto: Contrata9ãq <!e emp1:Ei$a para pavlmerrtá~o em 
• paralElléptpedo do acesso a BR 116, no Municlpio de ltáltlnga/CE, através do $eerêlátlo.(.!e 
: lnfraestrutura1 no uso de suas atril;>l.llções tEigaís, que lhe são conferidas pela l.;igi!11ação em 
. lgot, nos termos do art, 49 da Léi n" a.6tSl3/93 suas afterações.p,osteriores, resolve: Anular o 
Proce$$o Lfclmtórlo de Tomada de Preços supracitacta. ltaltlnga/ÇE, 25 de outubro de 20~1. 
Françlsc0Arru1ldo Brasileiro; Presldentl'.I da Comissão. · 

"e~tado do ceará ... Pre~uura !Viurli~lpaí<íe-Tían9uf.:se~iétaria.'de saiid'e·:-AViso'(te 
Pregâq Eletrqni® Nº PE 16/2021-SESA. A Prefeitura Municíp1;1I ~e 1ianguá·CE, por meio do 
Pr~oelro Oficil!ll, torna pütillca qua se encontra â disposição dos intere$sados o Edital do 
Preg.1içi Eletn$nlco W. PE16/2021-$ESA, ID rf' 904057, que tem como objeto o Registro <:!e' 
Preços PJ'jfa fu!u(as e even!Ui\liS aquisições de formulas, para atender as necessldadi;is da 
$ectetaria de Saôde do Muníc! pio de 11~mguá/Ce. O Edítál !)()dará ser oblido no site do Banco 
do Brasil através do enl'Jereço e!etrMlco http://www.licltacoes-e.com,br 'ou 
https;f/llcilfqlcoes.tc:e.ce.gov.br/. O recebimento das propostas atravé:;; do site do Banco do 
Brasil darqse-á até âs,14h00min dO dia 10/1112021. Abertura das Propostas: 1011112021 às 
14hOOmln. Início da Disputa de Lances às 14h15mln dia 101w2021 (horário de Sra~iUa); 

tações de eselarecimel'lto acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço elel"5niao 
·mal!: licl(acaocplt@9maíl.com. IJeicl Junior d<> Na$cime~to - Pregoeiro Oficial. 

• PrefE1itura Munlclpal de' Tianguã, ?5 deoutubrQ de 2021. 

Estado-do c&ará--Pr~tura-1\tful'lfoipal de céi:lrO-:-Eit;at()<iêContraio. o Municlpio de 
"Cedro'.' çe toma público o ~trato do Contrato Nº 2010.0112021-01 oriundo do decorrente do 

Pregão Eletrõnlco Nº 090M1/2021·01 ;:;u)o objeto é a contratação dos serviç0$ d!\l IC>caçâo de 
velcµlo$ destinlijdos ao tránsporte e~ol1;1r. junto a SectéMría de Educação deste Muniçíplo. 
pontratante: . Sec~tarla de Educação, Cmrtratada: RPC t.oi::ações a Construções • EIREiLI, 
pesaqa Jurídica de direitQ privado, Inscrita noCNPJ sóQ o n.ll 05.610.532/0001·64, oom sede ã 
Rua Tôl'hás Adoli N" 7951 Bairro Jôlllqulm Távora,. Fortalet$/CE, CEP: 60.135·180, ne:st(ÍI ato 
representada Por seu proprietário o $r. Paulo. Cés;;ir Mendor:ica ele Holanda .. insoríto no CPF sob 
o 111u 746'018;493-4S!. Varor Global do Contrato:. R$ 2,964.786,26 (dois mllhõés novecent0$' e 
~essenta e qu~lrO mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e ::;ai$ centavos). Vlgêncfa~ O 

·tl:!'.)f!~rato terá o pr~o de vigência a contar da data de:sua ássinatura. por~· .(do:ze) me,ses, 
p<>déndo ser prorrogádo nos ~$os e tQrrnas previstas no art 57 da Lei Fede 1 n• a,666193·e 

'suas posteriores.altera~.es, Dqtação Oi'.çamentár1Çt: 0301.12.361.0039.2.024 { .. erenclamento 
e m.çinutençao do Transporte Escolar) e 0301.12.362.0039.2.028 (Gerenciamento .é 
manutenção do Transporte Escolar ôo Ensino Médio) e Elt?mento de Oe$pesas $3.90,~9.00 
com rec1.1rsos próprios e FUNOEl:l 40%. Assina pela Contratante: Regina CêHa Cavafcan~e da 
Silva Leite...: .Secretária de Educ.aÇtio. Cedi'<! ·CE, 25 de outubro de 2oa1. Túllo lim;ii Salf:!s -
Pre$idente da CPI.:· Pregoeiro Oficial.do P.llunicíplo. 

i=s~do do ceará • Prefêltiira MIJriicipal ~e FariaSé'rifo-Avíso <fe 1..fuitàÇão~ toina<fa <re 
:1.Pre~(.'1$ Nª 2021.10.25:?· O Presidi;iote da Comissão i;;'armanente de licitaçãQ - CPL, tort1a 
: 'Público, que serã ~ealizado Certàma líoitat6rJo na modalidade Tomada dé Pre9os. to;nbada sob 
· i:l 0 11 2021.1 Ct25.2. Objeto: Contrat.a~o de empresa ~specralizada para prestação dos serviços 
jécnlcos nas atl\lfdades cfe apoio a gestão em saúde. organização e .s.;icompanharnento dos 
instNment<ls .de planejamento em saúde, com acompanhameoto dos ptogramas e proja!ps e 
apoio a C<'lPtação de recursos, documentos Oficlai~ e treinamento aos gestores e profissionais 
da saüde ?:ª alltnentaç~o de si~temas d.e informação inerentes ~1;1 Fundo Municipal de Saúde de 
Parlas. Boto/CE, Oa12i e Horário da Abertura (Recebimento dos Envelc;i~~): 11 de Nover11bro de 
2021, às' 9h. Os interessados Poderão ler e obterotel<to integral do edital e todas as lnform<içõe$ 
!';Obre~ llc:ltação na sede da CF:'L, sito ã Rua .José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farías Brl.to/OE. 
em hortirlo normal da expediente, ou atrav.;s dos .endereços eletrõnlco$; 
www.fariasbrito~çe;gov.br e www.tC1;:.ce,9ov.br. Mai~s lnfurm<!l~e$ pêlo fone: (88) 35441569. 
Farias Brlto/CE,.25 de Outttbro de 2021, Antônio CardosQ de Uma - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará..;.· Prefeitura l\llunicipal de Fortim ·Avi$t.1 dé Llcitàção.PelO pre~ente Aviso 
,eem cumprimento é Lei nf} 10.52010,2, Decreto Federal nº1Q;024/2019~e o• 8.666/9~ e soas 
alteraÇões, a Pregoeira Oficial da Pl'f:lfeitura ele fortim. CE, Comunica aos Interessados.que 
.realizará Pre9?0 Eletrônico nº 2010.01./2021 '- PMF/PE/SRP, µ;;ira ó Registra de Preços para 
Mur21e eventual contreta~o de> serviços de manútençâo prevenllva e corretiva autornotlva por 
hora trabalhada rio Municiplo de Fortl'Jn/Çe. $end'o o Cadastramento das Propostas à partir do. 

"pia 2($/10/2021, l!lté o dia os de. novembro de 2021 às 20hOO horas (Horário de Brnsma), no site 
www,qbml'Jet(i~ta9oe$.Cclm,br. Aberh.lra das.Propostas no dia 09.de.nQvembr<> d.e 2021 fü; 
.OahOO horas (Hor(lrío ~e Brasília) e a fase da Qfsputa de lanças no dia 09 de novembn:i de 2021 

00 horas (Horário de Brasilla), O referido édltal poder!'.! ser adquirido no endereço da 
,, . .. . urs Municipal de Fortim, a Vlla da Paz, n~ 4o-centro--F'ortlm!CE .... CEP:62.~f15-000, no 
J1or.ário de expeq!1,3nte ao público e no Portal ele UcitaÇ(;le$ Bfilly!NET- Llcltações Públicas· site 
\tvww.bom11etllcltacoes.wm.br, pl;U"ÉI veríficação d.e infórmação e alterações . superveniente$, 
!111111tla Vane~sa l.ouf'énço Menell:es-Pre~irn. 

~.~··. eS~o do C~~~ - Prefeitura Munil::Ipai~ d9 Chava! - Aviso de Pregão Presencial Ni'j 
".i º. O.i'l.·.1.212021 ·PP .. O Pregoeiro do MIJfllciplo de Cna.v. ai/CE torna públl.:::o para conhecimento <los 
; lntere!;:l$ados que no oróximo día 09 de novembro de 2021 à;:; ni:i11nom1n 'n;<1 li<"'""' ti::. r,,, .... 1.,.,e,,, 

E$tado ao-ceara-.:.-F1rf;fi1tura-ililunleTp<ll de~º"'º QriAAté.A·comrSSãofk.. Uêí1ac;ão aa 
Prefeitura Municipal de Novo Oriente, toma.púb!loo'tiue no pr6idmodía 2.7 de .Otrtubrode2021,âs 
09:00 horas. na Sala de Licita9ees •. localizada na Rua Deocleciano Aragfilo.15, Centro, Novo 
Orleo.te/CE, esta.rã abrindc;i as Propostas de Preyos referentes a Tõmada de Preços n" 
05.009/2021, cujo objeto éa contrataç-210 de $eMÇOS para oonstrl!Ção de cobertura qe quadra na 
Creche Vila FeliznoMunlcfpioôe Novo Oriente~ GE, pamatendaras necessídades.da Secretaria 
de Educa9ão do Município de Novo Oriente" Ce, parte lnt~rarite deste processQ, Pa4lo Sérgio 
Am:frade Sonflm-P~s;l(lente da .CP!,.. Novo Orienfn, 26.10.2021~ 

esta'1iõ ~-i> Ceàr.\ ~ Prefeitura Murdcipal de P~ltiano .• AViso de Licitação. A Prefeitura 
Municipal de Palhano. atraVé$ de sua Pre90eira; torna público, que fará realfzli!r licitação, na 
módal.1d9tfe Pregâ() Elelrõnloo nº'. 25.10.2021-01-PESRP, na fo~ma de Registro de Preços, llpo 
rnenor pr11iço por lote, cujo obJE!to é a Mura e eventual Aqulsi~o de mataria! e!Sportlvo; para 
atender as necessi,dadel;l da Secret:.ilrla de Cultura, Esporte, Juventude e Turi!Smçi do Município, 
conforme termo de f!iíferôncla. o recebimento ·das propostas se dé1rá através do 'site: 
www.bbmnellloitacoes.com.br, a partir das 17h30rnln do dia 26 de outubro de ;!()21, com dala de 
abertura das ProPõstas no dia 10 de novembro de 2021, às 8h$9min e inicio de disputa de 
preços no dia 1 O de novembro de 2021, ;is .9h. O Edital encontra .. se disponivt:ll nos $eguintes 
endereços eletrónicos:. www.bbrnnetlicitacoes.çoro.br e https:lllicitacoes.tçe.ee.gov.br/, Os 
lnteressa(jos poc.lerao obter inform.!lçôes detalhadas nô setor de Licitação, ~m dias dà 
expedlenter normal, na Av. Possidonio Barreto, 330. Centro, ou, através do telefone .(OxxSS) 
3415-1050 •. Palhano, 26110/20.21. Maria Varu.1si.a Silva Sousa-Pregoeira • 

Estado d() Cêará - PrêfeüiiraMul1foíf)a1 ·de Apúlarcs - Aviso de Cre<.fenciatneríto w 
11.02412021.CRD.A Prefeitura Municipal de ApuiarésfCE, atravé$ da Secrét1:1rla Munlqip;;il cte 
Saôde.mediante ald. da Comissão Especial de Credenciamento, torna público que realizará 
credenciamento. de pessoas jurídicas - coritrataÇao de pessoa juridica. e:speclalizada para 
prestação d$ ~érvlços de saude (patologfa cllnlca) para atender. a!;i demandas da Atenção 
Prfrnária em Saúde e Atenção Secundária (Unidades Especializadas) de interesse cia' 
Secretaria Municipal de Saóde de Apuiarés/Ce. Cópia do Regulamento e seus anexos poderão 
$ef obtidos na pâ~lna da intemet do Tribunar de Contas dos M1Jniclpios do Esté)do cio Ceatâ: 
https:/llicit,acoés.tc:e.ee.90v,brl.e na página da .internet da PrefelMa Murttclpal de Apuiarés: 
https:/lwww.aP,uiarell).ca.gov.br/. A documentação para o Credenciamento deverá ser entregue 
na sedc:i da Prefefü.rra, situadõ;ll à Av. Gomes da $11\1111, nº 99, Centro"':' Apuiarés/CE ~CEP; 62.63Q.. 
000, a partir, do dia '.27110/2021 até o dia 31112/;2021. no horário de 8l:i30mín.às 11 h30min e das 
14hO~min às 17nOOmin'. Apularés, 2:5 de outubro de 2021. Marcooi A.fv~s Ferreira * 
J:lffl$1dente da Comissão Especill;'l.I de Credeociamento, -
listado do Ceara .. Prefeitur.a Municipal de JijQca de Jeric:oacoara • AV.lso de Licitação. O 
Mtmiclpio de Jijoca de Jerlcoacoara, por intermédio da Presidente da CPL, toma publico que 
realizará licitação na modalidade Concorr~ncia Pública N". 2021 .1 o.1a.01 CP. tipo menor preço 
gJoba!. para a contratação de empresa para ex~cução ,;te obras e serviços de. en9eo~.;uia 
concernentes à operação integral do Sistema de Iluminação Publica d$ Municlpio de Jüoea de 

·J111riepacoara·Ceará, cornpreendenç.!o as atividades dti manl!tenção corretiva,· preventiva, 
ampliação, reformôi), melhoria, eflcientização energética, <lOm fornecimento integral de materíal 
é n;ião de obra e demais serviços cOfistant!"ls no Projeto Básico, da Sede e dos Oistritos, 
lncfui11cto fOc!()s os cus~ de matérias, transporte, equipamentos, BOI, mão. de obra, encaf9\1S 
~ciaís e Impostos, necesSãrios para reaUzaçâo dos seNlços; corn dat.a de abertura em 
29111/.2021; à$ 09:00h. O Edital. estil à disposição dos Interessados na sala dá Ç;P;L, $iluada à 
Rµa. Minas. Ger.;ii.s, 420 ~ Centro - Jijoca. de Jel'iooaooar<1 ~ .. ceara .7 Brasn. Ji}Ql::a de 
Jerfcoacoara (ÇE), 25 de outobro de 2021. Françlsco Leandro Silva. S1;1le$ -Presidente;; 

~·a~9do·ceàrií;.~prefüitora Municififil··1;1e· Aql.lirai:=:-Avtso. cie.UC:itação· -··Pregão 
E:!letréinico N" 01,1)30/2021P~RP., ObJeto: Registro de Preços par;:i aquisição de material 
pern;ianente de intf)res~Eil Ças diversas Secret;orías do Mt.tniclplo·de Aquiraz, 'TIPo de Uci1ação: 
Mefl()I' Prí;JS:O per lote. A Preg\"ilira ·da Prafeítur<1 Murilcipar de Aquiraz. torna públlw, .para 
conhecimento dos Interessados. que atê às 09:00h (nove horasHhorário de·Brasflla)dà dia 11 
de n()Ve,mbro de 2021, estará recebetldo ais propostas. referentes a es.le pregão, nç:i endereço 
lilkltrónico. http://wW\tll.bbmnet.com .br. O edital Poderá ser obtido no endere90 ele!rõnico já 
.mencl<mado. Qi;ialsqu~r Informações poderão sef obtidas no hM~tio de 0$:0011 às 14:00h .na 
csede<la Comissão ou através do telefone(35}<!-06:i!'.'ª~.0fl:amal 9184: 

Etstadô 11oceatá-Pief~1túraNftín-ielPaide tiangúá. A.f:ifereitura Múniciilafde Tlanguá~CE, 
?(>r melo d,,o Pll)goeiro Oficial, toma públíco o A.viso de Licitarão do Pregão Eletrônico r\J1> Pi:; 
113/2021-SESA; 10 904040, o qual tem corno ol)jeto a Contratmção dos Serviço$ de 
Manutençi!í() em Equipamentos ·odcmto~Mêdii:;o-Hospl!alares e a1,1xiliares1 de diversas 
marcas e Modelos, de fôrma preventiv<i e cqtretivs, ,c:om!lpl!cação de peças/acessórios {com 
valor equivalente até 40% do valor contratado) e serviços e1'lpecializados. quando 
~ecessári~. t:<:1libração e t~stes d~ se9uranr;i.a etétrk:a, do$ equipamentos instalados. 
«informe descrito. no Termo de Referên.cia, para atender as necessidades da Secret1:1rla 
Munici~I de Sat'.lde de Tianguá ~ CE. O Sóilal poderá ser obtjdo no site do ear;co do siasll 
através dos endereços eletrônicos: http://WwW.ficitacoes-e.oom.br, https.:l/tiangua.ce ~gov,brl 
e http$:/1Jlcita:coas.tce.ae.gov.br/, O recebimento das prôpósfas através dq site do Banco do 
Brasil dar#sa-á atÃ i\rdll1h8ílrnln rin rfü1 1fll11 IW\.?1 Ah<>..i""" ,...~~ o-~~~--•~M •"'"• '"""' ~-

i .www.oPO\fO.COM.~R 
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FORTALEZA· CEARA- 26 OE OUTUBRO OS 2021 

Estado qo Ceaw- Pre~lttlrallilünfcipal de Maliriti ~extí:ato d~Atá cfe Registro de ~1-éços 
11• 21;121.10.22.01-SM~ - Pregão Eletwnlco N" 2021.09.23.01/f'E/SRP.. órgão ~ncíadOr:' 
Munieipiode Maurlti/CE, através da Secretaria !.'.fe E('.f1,1e<;1~0. Ernpresas'Detentoras ,O:o R<ilgistró 
de Preços: AurocenterSarnpaloLTDA. vencedora do lote O;?,. valor: (R$138.679,00). Pr?zo: t2; 
(doze) meses. Objeto; Registro de Preços para fut1.1ra e eventual aqufsiÇão de pneus, çãmara~t 
de ar, protetores e aros para aten~er as necessldsdes. da fro~a de veietilos das diversa~! 
Secretarias do Municlpio de MàurilifCE. Si911atárfos: Representante do Qrgil\o Gerenclador.:;1 
FranciscaValdécia Pereira de Sousa. Representante da Empresa Detentora do Rêglstro dd 
Preços:lulsA!ân Sampaio de Santana, Data da a5sinatura: 22 deo1.1lubtode2021... . .. \1 

Ei;tado do Cear4 - Pré~lt1.1ra Municipal de Tejuçuoc:a' • ~éi;ultad6 de Propostas; O 
Município de Tejuçuoca por meio dlit Comissão Permanente de Ucfút\~s toma público aos 
Interessados o resultqdo do Julgam.;nto da Fas:e d~ Propostas, da liclta9â0 na modalidàd~ 
Tomadá de Preços n .. :2021,08.20.02 ~ TP~ TEJUPREV, do tipo menor preço global, cujo objeto é,: 
a contratação de prestação de seNIÇOS especializados de as.sessorii;i Jurldlc.a administrativa, ná 
área debeneflcios Pr!iíVldenciárfo$e pareceres correlatos naAdmínlstraçãoPóblicade lnteoosse 
do Fundo Municipal de Previdência Soclal(TEJ OPREV). Foi Venced.ora a empresa: Çld Llf1i1 
Braga Sociedade Jf1dh1ldual ele Advocacia CNPJ n° 37.245.490/0001~Q4, com valor de R~, 
ºs,aoo.oo (Cinqu~nta e oito mil oitoçentos reais)'. A Comissão divulgou õ resu!tado da Próposta 
de. Preços e com amp1:1ro no Art. 109, inciso l, affnea "b" e abriu o prazo rec:ursal. Maiores;, 
int0rrna9Õ!\!S na sala da Comissão de !.!citação, situada n~ Rua,P.lfredoProto de Mesquita, sss~~, 
Centro, Estado do Ceará, pelo telefone (85) 99299•231 Se. no site: www.kle,ce.gov'.br/lici!aCOl\'!~; 
Tejm;u<aça-CE,~de.01,1tubrode20~1.JosáMarcosPin"o13ritowPresidenteCPL, 1.;. 

Estado do C.eara..:. Po;!f~iMa l\llÚl'lii:;ipal de Maufiti M Extrato da Ata .de Registro de Preços' 
n" 2021,10.19.03..SME' ·Pregão EIE!trõnico Nº 2021.09.;23.01/P~RP. Órg~o Gerenelador,; 
Município de. Mauritl!CE, afr<ivés da Secte!aria de Educação. E~resa Detentora cio Re9istx;9 
de Preç.cis: Pneus Canteiro EIRE!.1, vencedora do l()te 01, valor: (R$ 430.520,00) Prazo; 12 
(doze) meses. Ob)eto: Registro de Preços para futura e eventual aquiSição de pneus, câmara~ 
de ar, protetores e aros para atendar as nepess!d~des da l'rô!a de vefcuJos das diversa~ 
Secre~~uias do Municlplo de MaurttU:CE. Signat(lrios: Representante do. éJi:gãq Gerenclado,r:. 
Francisca VakJécia PerE/lra de Sou~a. Representante ela Empr~ Detentora do Registro di}'. 
Preços: l.~rlstania Alves de. Lucena. 01;1ta da assinamra: 19de outut>rodt:12021. 

Estado do. Cear.â .., f;'i'&feitüra Ml.lniclP<'!fl:fe$-ra'Ça:°Tuma pl'.161ico para. conhecimento· dci~ 
Interessados, que se ençantra aberta, para cada$1:ramento c.le propostas de preços, a licitação 
na Modalidade de Pregao Eletrõ~lco que será ~llzada no dia. 11 de Novembro de 2~1 é$ 
'.fOhOO!Ylíh no portal http://wwwJ1bmnetlicltacoes.eom.br/ conforme e1;1peciflcado no Edital N1l 
2510.0112021 • PE coll'J o e;eguinté 9bjeto; contratação de empresa Plilra aquisl~o de vefculoà 
OKM para as diversas Secretarias Municipais d() Município i;le Graça, O E(!Jtal enoonlrn·se na 
Av. José Cândido de Carv;;ilho .• 483 ~Centro, Graça~ CS, fone: o••ss-3{)5612551 no hori:lriode. 
atendimento ao públiéQ de 07:00h ~$ 1.1 :30h e iamb~.tn no site http:'//i.wiw.graca.ce~olf,br(:., 
Graça -Ce. 251,fe outubro de2021 •Samuel de CastrQ l'tllarque$-Preg0éiro. . . · ,I 

Est<.tdQ do <,':eará ~ Pmfeitura Munlcipal de S(;!la Cruz; ~ Extrat() da At<i de Regls~r<> de: 
Preços ~ Prégâo· Eletr6nico N6 039/21·PE~DIV, Órgão Gerenciador: .secretaria de; 
Administração, Finanças e PlaneJamento- Sela Cruz}Çe, F.lnalidade: Registro dt;i Preços' para. 
futuras e eventoais. aqi,iislçãa de material Pi!)l'!'tlállente para rna1n1lf)nção d<is Dível'.$a$ 
Secretarlas do Município de Bela Cruz/C1:1. Prazo de v!9.ência da Ata de F(egi$tro de Preços: 1.~ 
(doze) meses, co.ntados a partir de su~ asslr'll:!tura A~ n*.20210~3 Preço~ ~l'lglsll'~clq; R~ 
1,311 :447,3(1 (hutn milhão, trezentos e setenla .e um 111ll, quatrocent1,1s equarl;!nla e sete reais e 
trinta Céntavos). EmpresÇ1: Forh.\l.l Comercio ElRELI • EPP; C,N.P;J;·nº 09.242.923/0001-24; 
representada neste ato P.efo Sr( ai), Maria ,ele F~tlma Araujo.Ata n• 20219444 PfeÇ(l$ Reg.istJ'adê: 
R$ 61~.998,97 (seiscentos e dozemil, novecentos e noventa e tiitQ reais e nciventa e sete' 
centavos). Empresa: lnfol'):::omp .Comercia de Materiais e. Serviços 1:1.RELI - ME;.C.N.P.J; n": 
10.628.!;i13/0001·03, representada na$te atç pelo Sr(a). Carl?S J1.1notMorae11 suvefl'á;Al<l n~:' 
2021044~ Preços Regimdo: R$ 1.288.800,00.(um tnilhão, duzentos e Oitenta e oito mil, e• 
oitpce,nto('l; íe'1!ÍS}; Empresa: DX Computadores LTDA: Ç.N.PJ. nº 11.1~2:175!0001..;8$, 
represen~da neste ato pelo Sr(a). J.oão Renl)lto Pereira Freire, Ata n• 20210446 Preços 
Registrado: R$ 268.178,9$ (du:z;entos a sessenta e Oito mil, cento e setenta .;i oito real~ e 
noventa e $els centllvos). Empresa: MSS Cpmercio ~ Fl~presenJ;ações LTDA EPP; C.N.P.J. ri~ 
05.q96~303/0001-04, repre~entada neste ato pelo. Sr(à}: Maria do SoeorrQ Bezerra de' , 
Vasçonr;:e!Qs. Renata Cristll'la v.asconcelos .:omenadocta)de Desp~as. · · . . ·., 

Ei:l:tadQ ® ~ará ~· Prefeitura Municipal de rrauçuba ;, Resulta~ de Julgamento de 
Habllltaçâo. A Presidente da CCl. da Prefeitura Municipal tia lraul(l,Jba fa:z pul;llicar o Resultado 
do Julgamento de habilitação da Tomada de Preços'n<i.2021.09,28.Q1, cujo objeto é Conti:ataÇão 
de.Pessoa Jurídica para pre$tar os serviços de.Refon'rla dá quadre C()m oobertura da S:soolade 

Ensi·.º· o Infantil ª .. · Funtfa. menta.I A. ntonio Vida! na. L. º. callda .. ele de Mand~ca .. ·rú. no .. · Munia. fp!o ... · d.ª ... 1·· ,..._. 
Jrauçuba ·CE, de responsabilidade.da Secretaria <.la Edueação. Empresas Habllitad~: A G W 
Poristntçõ~s e $erv!ços EIREL!; WU. QonstnJções e SE!rviços EIRELJ; Sertão Co~truçõe~, 
Serviços e locações LTDA; Fee<I Ernpreendlrnentos. e Serviços LTDA - ME; M L; 
E.lnlretE)rtimentos Assessori~ e Serviços EIRELI ; M.E: Apla Comêrclo, Serviços, Projetos ~ 
Construcôes E!RFL l - MF· .AR r ...... ., .. 1., ... 11.,,., .. r.h..,,, ""' 1~ci•~, .. ~,.~- .,,,..,,.., ·· ..... ·-··- · .,., 



CORONAVÍRUS-ORIENTAÇÕES E MEDIDAS PREVENTIVAS (HITPS://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/CORONAVIRUS-MEOIDAS-PARA-0-COMBATE/] I l 
NOTÍCIAS (HTTPS://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/NOTICIAS/} FALE CONOSCO (HTTPS://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/FALE-CONOSCO/] ~ ~·· 't ~ 
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TP 2021.10.25.2 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número TP 2021.10.25.2 

Publicação 26/10/2021 

Abertura 11/11/2021 

Modalidade Tomada de Preços 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos nas atividades de apoio a gestão em saúde, 

organização e acompanhamento dos instrumentos de planejamento em saúde, com acompanhamento dos programas e projetos e 

apoio a captação de recursos, documentos oficiais e treinamento aos gestores e profissionais da saúde na alimentação de sistemas 

de informação inerentes ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE 

ARO UIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

EDITAL E ANEXOS TP 2021.10.25.2 (https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/EOITAl.:-E-ANEXOS-TP-2021.10.25.2.pdf) 


