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GOVERNO MONICIPAl 

E BRITO 
Uma Farias Brito para tqdos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.11.29.1 

Objeto da Licitação: Contratação dé empresa especializada na área da saúde, 
visando a. complementação d()S>serviços especializados médicos, junto ao 
Hospital .. Geral e deD1ais.Unid.ades .. de Saúde do Município. de Farias Brito/CE, 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

O. Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será 
realizado Certame Licitatório cuja modalidade e objeto supracitados. DATA E 
HORÁRIO DA ABERTURA (RECEBIMENTOUOS ENVELOPES): 16 de Dezembro de 
2021, às 9h. Os interessados poderão ler·e obter o texto i~tegraldo edital e todasas 
informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, 
Centro, Farias Brito/CE, em horário normalde· expediente, ou através dos endereços 
eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov~br e www.tce.ee~gov.b r. MAIORES 
INFORMAÇÕES:(88) 35441569. 

.!J,tZ~·-·· 
ima 

e Licitação 
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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brlto para todos 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.11.29.1 

Certifico para os devidos fins que,. foi publicado, pesta 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 2021.11.29.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 16 de Novembro de 2021 às 9h, para o OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na área da saúde, visando a complementação dos serviços 
especializados médicos, .. junto ao Hospital Geral e demais Unidades de Saúde do 
Município. de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

Farias Brito /CE, 29 de Novenibrode 2021. 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO s seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE 
AVISO 

TOMADA DE PREÇOS N9 12.01/2021-TP 

O Município de Araripe, Estado do Ceará, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação, comunica que, após prazo recursai da habilitação, convoca os interessados, 
especialmente os que participam do proced[nento licitatório TOMADA DE PREÇOS N!! 
12.01/2021-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CON~RUÇÃO DE QUADRA POUESPORTIVA, NA LOCALIDADE DO 
SITIO TANQUINHO, NO MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, para ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 
{PROPOSTA DE PREÇOS) que será realizada no dia 02/11/2021, às 8:00 (oito) horas na sala 
de Reunião localizada na Rua Alexandre Arrais, nº 757, Centro, 

Araripe/CE, 29 de novembro de 2021. 
CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Primeiro termo de aditivo do contrato referente à Tomada de Preços nº 2021.07.02.1. 
objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em 
diversas ruas do município de Arneiroz-CE, CONFORME ANEXOS. Acréscimo de valor do 
Contrato Original. Contratante: Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE Contratada: A T L 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Valor: R$ 0,09 (nove centavos) 0,00999999952% do 
valor original do contrato. Data do Aditivo: 19/11/2021. Amparo legal: Lei nº 8.666/93, 
parágrafo 12, do art65. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato N!! 2021.11.26.01, resultante do Pregão Eletrônico Nº 2021.11.03.01. Dotação 
Orçamentária: 0503.10.301.0026.2.099 (Saúde/Psf). Elemento De Despesa: 4.4.90.52.00. 
Objeto: Aquisição de veículo(s) - 00 (zero) km modelo tipo picape e veículo - 00 (zero) km 
modelo tipo van para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (PSF) do 
município de Caririaçu-Ceará, conforme especificação junto ao Termo de Referência. 
Vigência do Contrato: A partir da sua assinatura até 31 de dezembro de 2021. Contratada: 
CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. Assina Pela Contratada: Williams 
Henrique Parente de Castro. Assina Pela Contratante: Maysa Kelly leite de Lavor. Valor 
Global: R$ 208.334,00 (Duzentos e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais). 
Caririaçu/Ceará, Em 29 de Novembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N!! 2021.11.25.01 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caucaia - Ceará, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 13 de dezembro de 2021, às 08:30h 
(oito horas e trinta minutos), através do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet), estará realizando licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento menor preço por item, tombado sob 
o n!! 2021.11.25.01, com fins de Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição 
de gases medicinais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Caucaia/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel 
Correia nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no endereço citado, 
no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. 

Caucaia/Ce, 29 de Novembro de 2021. 
INGRID GOMES MOREIRA 

À Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS N!! 5/2021-INFRA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma da Praça Dona 
Cândida Felismina, localizada no Distrito de Aroeiras, Coreaú/CE, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Públicos deste Município. Modalidade: Tomada de Preços N2 
05/2021-INFRA. O Presidente da CPL comunica aos interessados Ato de_Julgamento das 
Propostas de Preços, sendo a VENCEDORA a empresa: F.A. CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
EIREU, com VALOR GLOBAL de R$ 610.343,11 (Seiscentos e Dez Mil, Trezentos e Quarenta 
e Três Reais, Onze Centavos). A Ata de Julgamento encontra-se disponível no endereço da 
Prefeitura Municipal. Desse modo fica estabelecido o prazo do art 109, 1, "d" da Lei nº 
8.666/93 - fase de Recursos. 

CoreF~~~IS~od:r-I'tõ~~b~~OJ~021. 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N!! 7 /2021-SEINFRA 

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crateús comunica que 
a Abertura das Propostas da Tomada de Preços Nº 007/2021-SEINFRA, cujo OBJETO é a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de uma Praça na 
Localidade de Queimadas, junto a Secretaria da Infraestrutura do Município de Crateús-CE. 
Acontecerá no dia 01 de Dezembro de 2021 às 08h30min, na Sala da CPL - Av. Edilberto 
Frota, N° 1,821, Planalto, Crateús, Ceará. 

Crateús·CE, 29 de Novembro de 2021. 
JOSÉ EDVALDIR LOPES MARQUES 

Presidente da CPL 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N!! 24/2021-SEDUC 

Na publicação veiculada dia 26/11/2021 no DOU de Nº 222, Pág, 295, Seção 

3, cujo OBJETO é Aquisição de material didático e técnico para professores e alunos 

do 2º, 5° e 9º ano da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria da Educação do 

Município de Crateús-CE, ONDE SE LÊ: Tomada de Preços N!! 024/2021-SEDUC, LEIA-SE: 

PREGÃO ELETRÔNICO N!! 024/2021-SEDUC. As demais informações encontram-se 

Ratificadas. 

Crateús-Cê, 29 de Novembro de ZOZ1. 

FÁBIO GOMES OLIVEIRA 

Pregoeiro 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021113000233 

53 
ISSN 1677-7069 N!! 224, terça-feira, 30 de novembro de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORR~NCIA Nº 2021.11,19.3 

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crato/CE torna público 
para conhecimento dos interessados que, neste dia 03 de janeiro. de 2022 às 08h30min, na 
Sede da Comissão de licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro -
Crato/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com 
documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto contratação dos serviços 
de engenharia para tapa buracos em asfáltico (CBUQ) em diversas ruas no município de 
Crato/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 
08h00min às 14h00min ou através do site: www.tce.ce.gov.br. 

Crato/CE, 29 de novembro de 2021. 
VALÉRIA DO CARMO MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!! 2021.1L26.2-PE 

A Comissão de Licitação torna público que a partir das 16 horas do dia 30 
novembro de 2021, estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços 
referentes ao Pregão Eletrônico N!! 2021.11.26.2-PE, cujo objeto é a aquisição de 
brinquedos didáticos e pedagógicos destinados às Escolas da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino, de interesse da Secretaria da Educação do Município de Deputado 
lrapuan Pinheiro/CE, conforme especificações em anexo. Data de abertura das propostas: 
15 de dezembro de 2021 das 8h30min às 9h {Horário de Brasília-DF). Data da disputa de 
preços: 15 de dezembro de 2021 às 9 horas {Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser 
adquirido nos dias úteis, das 8 às 12 horas (Horário local), na Av. dos Três Poderes, 75, 
Centro, Deputado lrapuan Pinheiro/CE, ou através do site: www.bll.org.br. 

Deputado lrapuan Pinheiro/Ce, 29 de Novembro de 2021. 
ANTONIO LUCAS FEITOZA DE SOUSA 

Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!! 2021.1L26.1-PE 

A Comissão de Pregão torna público que está disponível na Av. dos Três 
Poderes, nº 7S, Centro, Deputado lrapuan Pinheiro/CE, e sites: www.bll.org.br e 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes o edital de Pregão Eletrônico n!! 2021.11.26.1-PE para 
Registro de Preços visando a aquisição de material permanente e equipamentos de 
informática, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, das Unidades Básicas de 
Saúde - UBSs e Hospital Municipal São Bernardo do Município de Deputado frapuan 
Pinheiro/CE. Data do Início de Cadastramento de Proposta de Preços: a partir de 30 de 
Novembro de 2021 a partir das 16:00 horas (horário de Brasília); Data de Abertura de 
Propostas: 14 de Dezembro de 2021 das 08:30 às 09:00 horas {horário de Brasília-DF); Data 
da Disputa de Preços: 14 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). 

Deputado lrapuan Pinheiro-CE, 29 de Novembro de 2021. 
ANTONIO LUCAS FEITOZA DE SOUSA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 2021.11.29.1 

O Presidente da Comissão Permanente de licitação - CPL, torna público, que 
será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o n!! 
2021.11.29.1. Objeto: Contratação de empresa especializada na área da saúde, visando a 
complementação dos serviços especializados médicos, junto ao Hospital Geral e demais 
Unidades de Saúde do Município de Farias Brito/CE. Data e horário da abertura 
(recebimento dos envelopes): 16 de dezembro 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: fone (88) 3544.1569. 

Farias BritofCE, 29 de novembro de 2021. 
ANTONIO CARDOSO DE LIMA 

Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!! 2021.11.29.2 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será 
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob nº 
2021.11.29.2. Objeto: Aquisição de balanças destinadas ao atendimento das necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. Início de acolhimento das propostas: 01 
de dezembro de 2021 às 17h. Abertura das propostas: 14 de dezembro de 2021 às 
8h30min. lnícío da sessão de disputa de preços: 14 de dezembro de 2021 às 9h, através do 
site https://bllcompras.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://bllcompras.com. Informações pelo telefone: (88) 3544-1569. 

Farias Br~fÁ~~ ~i ~~ÚY~~~ITE de 2021. 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

AVISO 
PREGÃO ELETRÔNICO N!! 278/2021 

Aviso de Reabertura sem Prazo (Prosseguimento) do Pregão Eletrônico Nº 
278/2021. O Presidente Adjunto da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza -
ClFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que na 

data de 01 de dezembro de 2021 às lOhOOmin. {horário de Brasília) terá 
CONTINUIDADE (reabertura sem prazo) o processo em epígrafe junto ao sitio 
comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET.COM.BR). ORIGEM: Instituto Doutor José 
Frota - IJF - Gerência de Atividades Auxiliares - GEATA. OBJETO: Constitui Objeto da 
presente Licitação, a Seleção de Empresa para o Registro de Preços visando Aquisições 
Futuras e Eventuais de Materiais de descartes (sacos para lixo comum e lixo 
contaminado), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo 1 -
Termo de Referência deste Edital, por um período de 12 (doze) meses. DO TIPO: 

Menor Preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado. Maiores informações através 
do Email: licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br. 

fortaleza-CE, 29 de novembm de 2021. 
HAMER SOARES RIOS 

Presidente Adjunto da Central de Licitações 

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200·2 de 24/0fl/2001, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP.Brasil. 

ICP 
Brasil 

~ 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Resultado Final da Chamada Pública 003.06/2021. _A Secretaria de Educação Básica do 
Município de Itapipoca, torna público aos interessados o resultado da(s) OBRA(S) APROVADA(S) NA SELEÇAO referente a Chamada Pública N" 
003.0612021, objetivando a Chamada Pública para Insclição de Editoras, Titulares de Direito Autoral e/ou Representantes Legais, com fins a 
seleção de Obras Literárias para atender a Rede Municipa1 de Ensino de Itapipoca/CE., o RESULTADO FINAL poderá ser consultado na sede da 
Prefeitura Municipal de Itapipoca e no sítio eletrônico https://licitacoes.tce.ce.&ov.b1:, tudo CONFORME RELAÇÃO Dli;SCRITA NA PUBLICAÇÃO 
DAS OBRAS APROVADAS divulgadas no meios de publicação: jornal O ESTADO, Caderno de Esporte, pág. 11; DTARTO OFICIAL DO ESTADO, 
pág. 172 série 3, Ano XIII nº 258; DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, seção 3, ISSN 1677-7069, Nº 216, datados de 18/11/2021, respectivamente. Itapipoca/ 
CE, 29 de Novembro de 2021. Heloilson 01iveira Barbosa - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paramoti -Aviso de Licitação. A Pregoeiro deste Município torna público que no dia 13 de Dezembro de 
2021 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/SMA - PP, cujo objeto é a Contratação de Serviço 
de Implantação de Sistema de Segurança an·avés do Monitoramento com Câmeras, incluindo Equipamento e Manutenção e Aluguel destinado a 
atender a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças do Município de Paramoti/CE. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta 
publicação, no horário de atendimento ao público de 07:00 às 13:00h e pelos sites https://licitacoes.tce.ce.gov.br e https:/íwww.paramoti.ce.gov.br/licitacao. 
~-Informações pelo fone: (85) 3320.1338 / 99415.8615, ou no endereço à Rua 04, s/n, Prefeito Araci Santos, Paramoti, Ceará, CEP 62. 736-00. Paramoti/ 
CE, 29 de Novembro de 2021. Rafael Santos Dantas - Pregoeiro. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ -AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA 
DE PREÇOS N" 05/2021-INFRA- OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma da Praça Dona Cândida Felismino, localizada no 
Distrito de Aroeiras, Coreaú/CE, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deste Município. O Presidente da CPL comunica aos interessados 
Ato de Julgamento das Propostas de Preços, sendo a VENCEDORA a empresa: F.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELT, com VALOR GLOBAL 
de R$ 610.343,11 (Seiscentos e Dez Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais, Onze Centavos). A Ata de Julgamento encontra-se disponível no endereço da 
Prefeitura Municipal. Desse modo fica estabelecido o prazo do art. 109, T, "d" da Lei nº 8.666/93 - Fase de Recursos. Coreaú-CE, 29 de Novembro de 
2021. Francisco Antônio Araújo - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia -A viso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.11.25.01. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Caucaia - Ceará, toma público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 13 de dezembro de 2021, às 08:30h (oito horas e trinta minutos), 
através do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet), estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de 
julgamento menor preço por item, tombado sob o nº 2021.11.25.01, com fins de Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de gases medicinais, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Caucaia/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel 
Coneia nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE.,Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site http://municipios.tce. 
ce.gov.br/licitacoes. Ingrid Gomes Moreira-A Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro. A Comissão de Pregão torna público que está disponível na Av. dos Três Poderes, 
n" 75, Centro, Deputado Irapuan Pinheiro/CE, e sites: www.bll.org.br e http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes o edital de Pregão Eletrônico n" 2021.11.26.1-PE 
para Registro de Preços visando a aquisição de material permanente e equipamentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, das 
Unídades Básicas de Saúde - UBS 's e Hospital Municipal São Bernardo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE. Data do Início de Cadastramento 
de Proposta de Preços: a partir de 30 de Novembro de 2021 a partir das 16:00 horas (horário de Brasília); Data de Abertura de Propostas: 14 de Dezembro 
de 2021 das 08:30 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF); Data da Disputa de Preços: 14 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). 
Deputado Irapuan Pinheiro-CE, 29 de Novembro de 2021. Antonio Lucas Feitoza de Sousa - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara -Aviso de Sorteio. O Município de Jijoca de Jericoacoara, por intem1édio do 
Presidente da CPLP, torna público o Aviso do So11eio referente ao Chamamento Público Nº. 004/2021, cujo o objeto é: inscrições de profissionais fonnados 
em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída nos termos da 
Lei Federal nº 12.232/201 O, para análise e julgamento das propostas técnicas da Concorrência Pública - Município de Jijoca de Jericoacoara/CE. Sendo 
designado o dia 02/12/2021 às 09:00 horas para realização de sorteio dos profissionais credenciados no presente Chamamento, na sala da Comissão de 
Licitação e Pregão, situada na Rua Minas Gerais, 420, Centro, Jijoca de Jericoacoara/CE. Jijoca de Jelicoacoara/CE, 29 de novembro de 2021. Francisco 
Leandro Silva Sales - Presidente da CPLP. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria de Finanças -Aviso de Pregão Presencial Nº PP02/2021-SEFIN. A Prefeitura 
Municipal de Tianguá comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 13 de dezembro de 2021, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação, sito à Av. Moisés Moita nº 785, Bairro Nenê Plácido - Tianguá-CE, os envelopes de propostas de preços e habilitação para o Pregão Presencial nº 
PP02/2021-SEFTN, cujo objeto é a contratação de serviços de licença de uso de sistema informatizado de contabilidade, licitação e Portal da Transparência, 
para atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Tianguá-CE. O Edital poderá ser obtido junto à Comissão, no endereço acima, das 
08h às 17h, nos dias úteis, e nos sites: www.tce.ce.gov.br/Hdtacoes e www.tiangua.ce.gov.br/. Tianguá-CE, 29 de novembro de 2021. Deid Júnior do 
Nascimento -Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação -Tomada de Preços N" 2021.11.29.1. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.11.29.1. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na área da saúde, visando a complementação dos serviços especializados médicos, junto ao Hospital Geral e 
demais Unidades de Saúde do Município de Farias Brito/CE. Data e horário da abertura (recebimento dos envelopes): 16 de dezembro de 2021, às 9h. Os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a lidtação 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.b1· e www.tce.ce.gov.br. Maiores 
informações: fone (88) 3544.1569. Farias Brito/CE, 29 de novembro de 2021. Antônio Cardoso de Lima- Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - PI"efeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara -Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.718.034/0001-11, com sede na Rua Minas Gerais, 420 - Centro -
Jíjoca de Jericoacoara - Ceará- Brasil. CEP: 62.598-000 através da Comissão Permanente de Licitação torna público, para conhecimento dos interessados, 
que se encontra aberto o prazo, do dia 01 de dezembro de 2021 a 10 de dezembro de 2021, para realização de Chamamento Público Nº 006/2021, 
credenciamento para apresentação de propostas para utilização de espaço público - área de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados) do terreno da Usina 
de Reciclagem, Je1icoacoara para realização das festividades no Município de Jijoca de Jericoacoara/CE, conforme descritos no projeto básico o qual se 
encontra disponível, na íntegra, nos sites do Portal de Licitações do TCE, no Site Oficial da Prefeitura Municipal e na sala da CPL da Prefeitura Municipal 
de Jijoca de Jericoacoara/CE, no endereço acima citado em horário comercial. Jijoca de Jericoacoara/CE, 29 de novembro de 2021. Francisco Leandro 
Silva Sales - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Município de Canindé-Aviso de Licitação- Pregão Presencial N 11

• 083/2021 - PP. A Pregoeira de Canindé-CE, torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 1 O de dezembro de 2021 às 08h00min, na sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de Canindé, 
localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros, SN, Imaculada Conceição, Canindé/CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, 
cujo objeto é a aquisição de material de limpeza para diversas Secretarias do Município de Canindé/CE, conforme especificações contidas no tenno de 
referência constante do Anexo l do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às 13h00min. Claudiana de Freitas 
Alves -À Pregoein. 
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otir'ãs e1Fu~u; s& t construções ê Locações dê Mi!íô dê óbiil e11::ieLi; · sêrtãri construÇões 
Sel'lliços e Locações LTOA, T A Franca ServiçOO. TSI. Ernpréendimen!os EIRE!..I, Venús 
Serviços e Entretenimento$. LTDA. Vl~!lon.<:onstruções e Serviços lTOA, por cumprirem 
integr.:ilrnente os requisitos do 17dital. A Empresa Leal Empreendimentos, Se('Viços e locações 
ElREiLI, i.nverteu os envelopesi colocando no lugar, dos documentos ,de habHitaçáo a proposta 
de preÇo, ficando asslm eitciul(ja do certame. Fica aberto o prazo recursai previsto no inciso t 
alínea "a" dç; art. 109, da Lei .nº t166B/93, ii\tUalizada. Mauritl/C:E1 29 de novéml>ro de 2(}21. 
CioeraArrf;Ífda Leite-Presíc:leóte da Comissão; 
estado.·4:1<) cearã·:.::·F1rcie1~uf<i Munitif!faTCfé"Ki!iiuriti :Avisó"de !..iqiiação • Pregão 
!'>n!sencial N.0 2021.11.29.0ilPP/SRP. Objeto'. ~eQistro de Preço~ para futura e év~ntual 
aquisição de. aparelhamento (fardamento) adequado para .realiza~o. das atividades de 
fiscalízaçilo de trânsito, por intermédio <to Gabinete do Prefeito do Municlpio. de Mauriti/ÇJ;. 
Abertura das Propôsta~ de Preços: 1411212021às09h30mln. local:Av. Senhor Martins; s/nº, 
Sela Vist:a, Maurlti/CE. O Edita( poderá ser ob!ido através dos sites 
http:ffwww.tce.ce.gov.brfllcitacoe$ e www.m!llurm,ce.gov.br ou junto a-0 P~oeíro .na Comias.ão 
t;le Licitação, no endereço mencionado, nos dl.as úteis d~s 08:00 às 12:00 horas. M$UrltlfCE, 29 
de novembro de 2021 •. J.osé Vlfilli~11.ÇruzFig1,1eirêdo ~Pregoeiro Oficial. 
Estado <ro ceara ~ Prefeitura Munlii1pafde-Maracal1a1f ~ AviS"o~ttli Homolcgi:1ção e 
Adjudicação· Modalidade: \On)l!da de Preços !1" '10.00912021·TF'. Objeto: contr.ata~o, de 
empresa visando a reforma 'do mercad() anligô; slt.uado ria Rua Manuel Pereira, sfn, Bçiirro 
Centro, em Maracanaú/CE. Vencedor: Dimensional Locações e Serviços EIRELI- ME, inscrito 
na CNPJ nº 07.432.752/000WO, com o valor globat .. de. R$ 1.724.749,46 ~l:lum milhão,. 
set.:icentos evio!e e quatro nfü, setecentos e quarenta e no.ve reais e quarenta e seis centavos): 
Hornologoe Adjudico a llclt1"g~o ~!'! f.C!fl'l:l2 .da Lei n°·S..666/Q:l; Raimundo CooUu:rEle~(~· de 
Farias f:liho . - Secre~r!o Eil(!!<:IJ~lv~, ~ll . ~ei:;~l,àrí"l:\ ~e. lnl'raes.ti:utufa, M.o~i.lida~~ .e,, 
Desenvolvlm.:mto Urbarto.:Em: 26 d~ novembro de 2021 •. 
Esta® do Ceará": Ptefeltura Mu.nlclp1.il de ~paJé •Aviso.de l.foltação. A Prefeitut<ll Municipal de 
itapajé. por interméçlio do P)'egoeiro; torna pllb!lco que fará liQitação na modllllóade F'reg~o Eletrônico 
tom Registrti de. Pr4;lço nº 11.11.2021.01.SRP. tiPo menor preço, cujo objeto é futura e even.rual 
aqufslção <le rede de prote~o para ql.ladra (!e e$p9fte, para ~oder as nece$s1dades dos Sl;)tores .de 
responsabilidade daSeqêtaria<!e Edm:açâo do Município de ltapaj<xe. O recebimento das propoSta$ 
lôltravês <;lo si~ 1MNW.bbrnnetiii:;itçi~s.oom.brdatws~·á a partir das. 17:30 horas do dia 01.de.deZembro 
de 2021, oom data de ab,ertura das propostas no dia 13 de dezembro de 2021, às 1.fq)O horas e inicio 
de d1$pLita da preços no (jia 13 de dezemlim de 2021; às 14:30 hqrai;. O EdH~ ~staràdisponlvel nos 
sites: www.bbmnellicítaà'.leS.com.br ou https://llcitac()es;tce,ce . .gov.bli. Os intere$Sados pQderão obter 
informações detalhsd!lsno setor tja Comissão de Licitação, em diasdé expediente normal. ltapajé, 29 
de novembro de2021. Fernando Fernandas da Rocha Pinheiro- -
EStado do Ceará-Pref13ltura Municipal tle Horizonte ·Aviso d1H:Jcitação-Tomad;;i de Pl'OÇ<JS 
nº2021,11.1!ll.1.Aberltírà:1Elde.dezembrode2021,.às09h00mln,Julgamento:menorpreçoglobal. 
Objeto: contratação de empresa para @<ecutar os serviços de reforma. e ampliação .da Escola 
MuniofpµI de Ensioo.Fuildaryleintal .Ollmpio Nogueira l,..opes, locàlltada na Rua Manoel Feliciano da 
Silva, 1083,AltoAlegre, sede, .no Muni411plode Horizonte/CE, confoimeproje!Dbilsico. lnformaÇões: 
.Av. Presidente. Castelo Branco, N~ 5180, Centro, Horizónte/CE ou. fone (85.) .3336.1434. 
Horlzontetce, 29 de novembrode.20.21. R4silândla Ribeiro da Silva ... Pres!dent~da CPL; 
estado do Çe~iâ ~ fírételtura llllunlcípaf<fe Farias Brito • Ai/is9 de ücll:ação • Tomada de 
Preços N" 2021.11.29.1. O Presidente da Comissão Perrn.litnente de Ucitayãp-CPL. torna público, 
que será réalizaclo Certame Licitatório na modalidade Tomada de ~ços. tombada sob o n• 
2021.11.29,1. Obje~: Cont~~Çêo de empresa e~peçializada na área da sa(l(:le, visando a 
oompfementaçâo dos seNlços especializados medk:os,Junto·ao Hospital Geral e dama.is Unidades 
deS11óde do Município de Farias Brito/CE. Data e tioliari1;>da abertura (recebimentó d~ ~nvelopes): 
16 de de<Zen'fb~ de 2021, às 9h. Os interessados pQ<lerão ler e obter o texto .integra! do edital e 
todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, si!Q à Rua José /lJves. Pimenta~ n• .87, 
Centro, Farias·Brlto/CE, 1;1m. horário normal. de expedlente,·ou,atrawsdos ender~ços eletrõnlC(ls: 
www.fariasbrito.ce.sov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores Informações: fone (88) 3544.1569. farias 
Brltq/CE; 29 denovtm!.)rode 2021.AntõnloCan;toso .de a.ima-~sldente d~ CPL 
. E$~ado .«to Ceará - Prefeitura f\lluniclpal de Deputado lrapi.can Plnlwlrq. A Comissão de 
Ucitaçãotoma póbllco que a partir das 16 horas do dia 30 novembrode20Z1, ~rá dlsponrvelpara 
o Cadastramento das Propo!ltas dl!I Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nª 2021.11.2e;2-PE, 
cujo ~'bjeto. é. li\·• aquisição d.e .. brinquedos didáticos e pedagógicos destinados às Escolas da 
Educação Infantil di;J Rede Municipal de Ensino; de interesse da .secrêtarli:! di11 educação do 
Município deDeputàdo lrapuan Pinheiro/CE, conforme especificações em anexo. Data de a~ertura 
das propostas: 15 de dezembro de 2021.das.8h30mln às 9h (Horário de Elrasllia•DF); Data da 
disputa de preços: 15dedezembro de 2021 às 9 horas(Horáriode Brasma•DF}. o edital podera ser 
~dquiddo .no$ dias úlels, das a, às 12 horas (Horário local), na Av, dos Três P(lderes; 75, Centro, 
Deputado Jrapuan Pinheiro/CE. o.u através do site: www.bll.org.br. Oeputad<>.lrapuan Pínholl'<>, 
29.11.21)21.Antc:mloLucasFelt0%2lde Sousa• Pl'$sidenteda CPL. 
Estado do cearâ .::MuníCfpio d~ Paraipaha .:. Aviso de Licitação: Pregão Eletrônico. N°. 
0&5/2021 ~ SRP. o Pregoeiro do Munlciplo de Paralpaba!CE, torna públ!co para conhecllTlento 
dos interessados a abEirtUra do Pregão ElêtrõniQó N". 055/2021 ~ SRP, cujo objetei é o Registro 
de Preços. visando futuras e eventu!'lis contratações par.;i aquisição de motoolcletas Pli!rB 
àtender as necessidades dos Agentes Comunitários de8aúdeeAgente&de Endemías. Jnk:lo do 
l:i. co ... lhlm .. ent. º. d.ª .. s p.ropo.stas ~a p. re~ .... :. 3Q. ' .. 1 .. ~. /2021 .• .Da. ta de. ª. be.·rtu·'ª. das. pr.opostâs.de preços; ,.10/1.212021 âs 09h00min. Para afeito desta licitação deverá ser levado. em consideração o 
h?rârlp~ficial de El~fl!õ!I· O e~ital e s.eus anexo~ en40njram-~e dfsrionlveis n.os ~eguintes slt!os 

O~t~ ~ª dispo~ 'cie preÇô;~ fatie tiezeml>~ti (fe :fo'ú'~. Ooioôii ('Hol-á?io de 9r;;isi1ía-OF). ô eciita1 
poder$ ser adquirido nos dias üteís,'das oe:oo às 09:00 hprase das 14.iJO às 17:00h (HqráriC) locai), 
no Centro Admlnlstra!ivo Cesãrio .Mendes, Centro, .Pedra Br.\lnc:;1/CE!, .através dô site 
<https://b!l.orgJ,r/? . (lôcal de re11li:za9ão do Pregão), <http://licltacoes;tce~ce~gov.))r>. ou 
<wW11'J~pedrat>ranca.ce.gov.br/liciti:icao.php>. Pedra Branca, 29 de novembro de 2021. Vlrgllio 
Berna roo Ferreira de Sousa ·Prl'!Qoelro. · · 
1t;stàd1;1 .do Ceará - Prel'eifora Mul1!cipal .de Morada Nova - Avisi> <fe · LiçitaÇão -· · 
Modalidade:. Tomadá ~ PreÇQ$ n:0 TP.003/20~1-SEJUV. Objeto: conb'atação de ol:iras e 
se. rv. Iço .. sd. een. ge·. º ... h.·arí.à para .. a(;Ç!ns.truçã. º .. d···.ª. 0.1 (um. a)qu.adr.apofie. sport· l·va.ase. r.loca. liza .. da .. no Bairro Mermôgenes Henrique Girão, de responsabiUdade da Se.cretaria de Ssporte ·e 
Juventude; conform$ c<'i\demo .de encarnes~ planilha$ de orçam$nto, cronograma físico 
flnanc~lro, memoria!. de cálculo,. composição de $;0.I, composlç.ão de preços unitários, 
composição de encargos soclafs, memorial descritivo, especificações técnicas, rel~tórlo 
fdtogràllco, projetos (peças gráffoos) é ~otaçl!Ode R19sponsabilidade Tót::nica • ART, em 
anexo, llpo de Licitação:. menor preço global. ftE!gime· de execução: Indireta: A Comlss.ão de 
UcltaÇl:!o comunica aos interessados que no dia 16 de dezembro de :2021, às 08:00 horas. na 
~la da COmissao cte l.fCltaç!lio, estar~ re~bendi::l os el'IVelopes. de habilitação e prc:iposta· de 
preços, para a licitação doot>Jeto acima citado;A:comi$$ão. 
Estadd do Ceal'.á . .- Prefeitura Múilicipal de Missão Velha - Secretaria Municipal de 
Eduçação .,:. Jlt.V1!$o de Homologação d<i Pregão J;letranico Nº 20~1:1(1.1)1.1 ~EDIJC. 
Qbjeto:· Çontrateção .dos servíçQs de lransporte escolar, da Rede Públiêá de Ensino por 
intermédio.da Seicretaria Municrpal d!:} Educaçãci de Mis$âo VE!lhafCE. Empresa venoodora: 
ECO Nordeste Serviçós e SoluÇôes LTDA, CNPJ n• 09.602.664/0001.QS, com.o valor.global 
d.e R$ 2.241 .. 898,l)O (dois milhões duzentos e quarenta e um mil oitocentos e noventa e óilo 
reais ~·oitenta cel"!tavos). Para tanto. venho homolosa.roprocesso aclmacítadó e o seu objeto 
aô. rll!spbclivo ve'nced~r, Pªl<l qve p·rodu:m ç;is seus efeitos legais e jurídicos. Misliilão 
Velhal<;f;, 2$_,d~'novembro ~e 21.121. Ml\ll/Sa Maria Peixow M~la -. Ordenadora ele 
Despesas da Secretaria Municleal de Eitucação. . · . . . . . · 
Estado doCe~rá..,Prefeituta J11111nlcipf!lde ltapajé·Avtsode t..lcltação.APrefeitura Municipal de 
lt~paji), por imemtédio do Preg~iro, lorna público q1.te fará licitação na m«Jalldade Preg~o 
~leú'-Onrco~m Reglsttode Pre90 n•, 22. 11.2021.01 ·SRPE, tipo menor preço, pujo objeto é: futura e 

• <J:Ventu~!,aquisição de materi<1I de Hrnpez~; hi~lene.e desca.rtâveis,para aten(ler,<1s neoe$Sidtlde-sda 
Seoreta~ia de· Educação do Municlpto de llapajé-Ce. O recebimento das propostas através d.o site 
www.bbmnetllcita!:Oes.ocim.br dar•se-â a partir das 17:30 hora$ do dia 01 de dezembro de 2021, 
oomdata de abertura dal> Propostas no dia 13de dezembro de 2021, às 09:00 horas e inicio de 
disputa. depraçosn!) dia 13 de dezembro de 2021, ãs.1 O;QOhoras. o. edfu,il e$tarádlsponrvelno site: 
WWW'.bbmneUlellaC<les.com.br o(I slte; https:l/licltacoe$.tce.ce.go11br/. Os interessados póderão 
ot>ter informações detalhadas no setor da Comissão de Licllaç.llo, em dias de expediente normal 
1tapaJé;29de11ovemb~ode ;:!Q21. Femand0Fenu11'.1desda R,f)cha Plnhe!{O-Pregoelro(a). 

Estado dt):c~âl'á -Pl't!feMuw • Mtm!Clpal dl3 trauçaba .• Aviso. d(! licitação. - Tomada de 
Pr'!!ÇosNº. 2021.11 ;22;()2. A Coml$São Çentral de Litlitação da Prefeitura Municipal c;le lrauçuba 
oomunica a0$ lnteressados queJará realizar l!citação em sua sala, locallzac:Ja ·na Rua Wal.mar 
~raga, nº 507, Centro, lrauçuba/CE, l)s 09hOOrnio i;lo dia 17d$ dezembro de 2021, Set1sãcu:te 
rec;ablmentó. dos Documentos de Habilitação e Propostas para. a. Tornada de Pre90s Nº. 
2021, 11.2lt02, tipo ;.. M<ilnor Preço Glot;ali destinada a contratação de pessoa jurídica para 
p~star o~ serv19Js de Construção de quadra 00berla com vestiâriO ~opção 22.0V com sapatas 
na ;scola fytunlcipal de Ensino Fundament.al LuC,as Ferreira, di!l responsapi1idade da Secretarlâ 
da Educação, Informações pe!O e.mau: lícltacao@irauet.1ba.ce;gov.br. lrau~uba·CE, 29 de 
nov.embro de2011. RenataMesquita Ferreira-Presidente da CCL. · . 
i;stadodo ceai'á-f>r$félfuraMunfoif,~1ele11tlllç~ba -Aviso cieue11<1çik>'"' Prêgãôeietiãnico 
1)1° 2021.11~2~.02.,A Prefeitura Municipal de lrauÇ1.1ba, torna püblieo que se encontra à disp0sição 
dQS.interessados o edital cre Pregão Ele~riioo Nº 2021; 11.26.02; que tem como objeto o Regh~tl'Q 
de Preços, consignado em Ata, polo prazo de 12 (doze) meses; para futura e eventual aquisição 
de livros didátloos para os A11Jnos da Re(le de Ensino. Fundamental; 'c1cii responsabilidade da 
Se~~rnt da Educação do Munlclplo de lrauçuba/CE, conforme especifleâção contida nos 
anexos do edlb;ll. O recebimento daspropcistas, através do site da BOisa de Lit<ltações e Leilões -
BLL. d.ar-se,â a part)rdas 17hOOmin do dia 30111i2021, até às 17hOOmin do dia 14/12/2021. Data 
de Abertura das F'fO?Ostâs: 1et1212021 ~s OShOOmin .. O ediWI estara dlsponlvel !)os sites: 
WWV11.bllcompraspl'IJ.br ou www,t~.ce,gov.br; .a ~rtir da dai$ da publk:ação deste Aviso . 
lrauçuba/CE, 29 de nc:ivembl'.'O de 2021. Jayscn Mota Azevedo. Mesquita-Pregoeiro. 
Est!ldo do. Ceará .. Prefeitura Municipal de· lr:auçuba ..:. Aviso. de Errata do Aviso de 
Llcltayão ~ .,regão Eletr.enico n". 2021-'tj.26.01: O Pregoeiro .da Prefeitura Municip<iil de 
lrauçuba-CE; . toma público Errata. do Aviso de Publicação do Rregãà Eletrõnlco nº, . 
·2021.11.26.01~ FlCfi alteiQdo a publicação do JQrnal Q Pcivo, Diário Oficial do E$\ado-OOE 1\\ 
Diário ôllclal da União.DOU, confor:r;ne a sagolr: Errata: Ondé se lê: Pregão E!et(Onlcp Nº 
2041 ;10.29;01; Registro de Pr.eço:;, cQpsignado !f)ro Ata, pelQ prazo .de 12 (-doze) ~se:.'i, para 
futura e evenwaloontratação de empresa para o.fornecimento de placas comemor:a~fvas. dE! 
ioauguraç~o; para suprir as necessidades das Secretarias do l\Jl1miclpio de lrauçuba-CE. Leia· 
se \'l!]ora: Pregão Eletrônico Nº 2021.11,26.01; R~istro de Pre90s, oonsignado ern Ata, pelo 
prazo çte 12 (doze) meses, para futura e eventual;;iqufsição de livros didático para os alunos e 
educadores do. CEFeJA, de l'Ssponsabl!l~de d:a seeretarl<i tia Educação doM.unlclplo. de 
lra1,1çuba/CE, fleaf\I mantklas !Odas as demais cor1dl9ões do Edi!al em epigrafe. lrauçuba/CE, 

- de ~OZ1. Jayson Mota Azevedo l\llesqu~ta.., Pregoeiro. 
-C~maril IVlunlel~I de Amontada-Aviso d& Julgamento de.Habilitação. A 

Comissão Pêrmanente ele . Licitação com.unica aos ioteres$$dos o resultado de ttab!!l!ação 
referente à Tomada de Preços Nº002/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para execµção 
da ampliação do pl'êdio do Pgder Le1"Ji$l<1tivo do Munic!pio de Amontada/CE, dlirCl<1ra11do as 
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Es~(!l',f<idõ Céarã':"' Pi-efeitura Munlelpal ~e Deputado lrnpüan Pinheiro• A COmlssãôde Pregi\io 
toma público qua está disp.onivel na Av. dos Três Poden;ls, nb 75, Centro, Deputado lrapuan 
Pinhelro/C,E, e> Siles:. www.bll.org.br e http;ftwww.tce.ce~gov.tirl!lcltaooes ó. e?ltal de Prl!lgão 
Ele~rõni.co nº 2021, 11.25,1-PE para Registro de Preços vii;i11mdo a aquisiç.ão de material 
permanente é equipamentos de iníorl'l'!â.lk:a, para atenl,ier as neeessidàdes da Secretaria de 
Saúde, das Unidades tMsicas de $aúde • UBS'.$ e Hospital Municipal São Sem.ardo do 11/'iunl<:;íplo 
de OetMado ln:ipuan Pinheiro/CE, Daw dô Inicio ele Cadi;istrt11t1enl() de Pr()posta de Preços: a 
partir de 30 de Novembro de 2021 a par:tir das 16:00 h.oras (horário d!! Brasllla); IOa!a.dfi Abertura d!í! 
Propostas: 14 dei Dezembro de 2021 das 08:30 às Oll:OO haras (hof'ário de. B(aslila~OF); Data da 
Oíspulà de PteÇôs: 14 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas (ho{árlo de Srasllla-OF); Deputado 
1r11puan Pinheiro.Ce, 29 de Novembro de2021 •. Antonlo Luca$Feltoza de $Qusa-Pregoolfô; 

- · · • · do Ceará ..... Pfefeitura Munfoipal de Pacajus. A Prefeitura Municipal de Pacajus·CE, 
tblico, aos interessados, ql.le no dia 13 de dezembro de·2021; às $:00,hs, reallZ!;lrá 

licitação, na. modalidade Pregão Eletrônico N" 2021.11.26.C>i·PERP. critério de ju19l':\mento 
menor preço por' fotei modo aberto de disputa, cçm llns de Reglslro de P~ços para Murá ,e 
eventual aquislção de brinquedos educativos para13quipar as O.feches Próinfc}nclae as Esoolas 
de tempo integral proporcionando aprendizagem, diversão e soclalização aos .alurio da Rede 
PúbliC$. Muflicípal de Educaçilío de f'.'apa1us.CE, conforme especlficat;ê)es do edital e anexos., 
dis!)onlvel na Sede da Comissão; localizada nltl Rus Gu~rany. 1'1° SOO, Altos, Cer:itro, 11.0 slte do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE, através do Portal de Licitações d()s Municlplos: 
htlp;l/municlplo$.tce.ce.9>Qv,br/licitacoés, no site do Municlpio de Pacájus~ 
ht.tps:/lwww.paoajus.ce.gov.brl e no site da Bolsa, Brasileira de .Mercadorias: 
wwW.bbmnet.com.br, Maiores inform~ções: fone (085) 3348•1077, no horâliode aténdlmento 
~o públlcQde OS:QOh às 1210011 .• A Pregoeira. 

ESl:ado- do Cearã • Prefeitura l'Ji11.1u1l1::lpal de Jljoica de JQrleoacoara. • Airià~ de.li eltâlfífot~ A 
Pr15!féítura. Munii;ipal de Jijoca .de ~ertcoacoar<úCE. pessoa jurldl~ de direito pl'.lbllco, inscrito oo 
cadastro Nacional de Pessoa Jurl'd!ea sob o riº 2$.71S.034f0001~11, eom secte na Rua Mina$Ge.rals., 
420 - centro ~ Jijcca de JeriC(,làcôara - Cear-á • Brasil. CEP: ~2.59$-000 attavoo da Comissão 
Permanente de Lieitação toma p(iblico, para conhecimento dos intel'éssados, que $1.'ieneontra aberto 
oprazG,dodla01d~dezembroêle2ô21a1Qdedél.embro de2ÇJ21, panirealiza~de.Charnamooto 
Pública N" 00612021, credenciam.eoto para apresentação de propostas para uliUzação de espaço 
p\'A!)llco - área de 15.000nr (quinze tnll melros quadrados) do ~no da Usitla de Recii:;la~em, 
Jel'iooacoar.a para realização dàSfestiVldades no Municfpio de Jijoôà de Jertcoacoara/CE, confomte 
de$Critos no projeto básico o qual $t'l encontra dlspt'.mlvel, na íntegra, nos sites do Pórtal de UciíaÇõas 
do TCE, 11.0 Site Qficíal da Prefeitul-a Municipal e na sata da OPL da Prefeitura Municipal de Jijoca da 
JencoacoarafCE, ilo endereço acima citad.Q em hõt'(l(lo <:Qmerciçil. Jljoea. de Ji;1rlcoaeoar.;i/CE, 29 
de 1tovembrode2021. Francisco LetmdroSllvaSales ~~residel'lie d11CPL · . · . • . ~ 

Estado do Cearâ - Prefeitura Munloipal d11 Granjeiro -' Avi~o dá . Jl,t!!;Jamerito - F~sll! de 
Haf.>llitação - romiida deF"m99s n" 202M 0.27.1: A CPl.da Preíeituro Municipal (!e Granjeiro/CE, 
no 1,1so d111. suas l2tribuições legais1 toma p(Ablico, p~ra conhecimento dos ln~ressad0$~ qu~ <:?11,cluiu o 
julgamento da fasa de habilitação referente ao Certame Licltatório,na rnodalldade Tomado daPreÇ,roo 
nº 2021-10.27.1, sendo o seguínte: Empresas 1-fabilitaclas - Flay En9enha1iaEmptei:lndimentos e 
Ser.vlços EIRELI .• Eletroport Serviços Projetos e Construt;ões E!R!':tll, H e Conlltl\lçôes e $erviços 
EIRELI • ME, Construtora Astron LTDA,. FF Empreendimell\Qs a Servíçoi>. LiOA, Dlll!i!m!ea 
ef11preendimentos e. Servlços · EIRELI, J de Fonte Rangel EJR!EU; f:C()s Ecli!icações Col')st. .e 
Serviços. LTDA, Pilartex ConstruÇôes LTDA, c;lledsom Construções LTOA. EPF'! Cicero S~mpait) 
.\/feira.!. Teotonio Con$t. eomet •. lnd. e Sel'\I. LTOA, Amparo Sellllç.os e ,Ernprooridlfl'\en!Os EIR.l!!Ll, 
Pm~ Construções e ServiçoüTOA, Momentum <;:ônstrutora Umitada, Me1itus COO$truçães e 
Empreendime,ntos Elfl.Ell, Ç>7 Ccmstruçoes Serviços e Transportes EIRELl·ME, S&T Consto e l,..o~ 
de Mão Obra EtREll • ME, PV ~ngenharla, SEil\iicos e Locscoes .LTOA, T~rrés Coí'!Stwç<'!o e 
Serviços l TDA. Jlámetal • Consttuç6es. e SeNiÇOS ElRELI, PI. Construções e Serviços Ell~ELI. por 
cumprimento integralàs ex,igênclas edital leias. Empresas lnabílltat1as •A: l. L. Constn.t!or'li! LTOA•ME, 
Araguaia Emp~endimento$,.Jo$$.Urías Filho· ME, M MineNirtó Neto. Con~truçQes, R M CléR\ente 
Candido, Nordeste Construçõe.<; e Infraestrutura LTDA, F. Vicente P. Filho-ME,ampas as emp~sas 
nl!io <1ffínderam ao item 3,2, 16.1 do Edital Convocatório, Inova Construções. é ServiÇO$ EIREl.l•ME, 
não à't~ndeu ao item 3.:Z 16, 1 do E<iltal Convocatório e apresentou Certificado !;fe R~gulàridade.cle 
Sltoaçflo. - CRS do FGTS, 00m validade vencida, para o dia (14/11/2021), a empr~sa TO S 
EngeQharia .LTDA, foi considerada inabilitada pt>r não atender ao item 3;2.15, a nl!lo ~e comprov.aç~o 
de capital se>cial mínimo de 10% (dez por cento} do valor estimado da l.!cils~o. LC Ser11lços e 
l.ooaÇão. de. M<llo .. de Obra LTOA,, <1Presentou,Certlfica(fo. t:lE!. RegUlarictade de $ltueçãÇ> - CRS do 
i::ers, com validade vi;;nclda, (25110/2021) e i:ior se tratar de documento de r$gularitlade fis~la L.el 
Complementarn• 1 z:l/2006 em seu artigo 43, § 1b «incecJe asME/EPP a potslbl,idade de íUrdada de 
documentos de regufaridade .fiscal no prazo de 05 (<;inco) día1s úteis, a contar da data. em que o 
proponente ror declarado vencedor e por1im a enwresa PVX1 ·setv1çosAdmloislmllvos ElRELl, pot 
esta em desacordo c:om o item 2.1. son\E!nte poderã0parlfclpard6\st:á licitação, asempres,as lnS<:ritas 
no Cadastro de.Fornecedores da Prefeitura M1,1nleipal.de. Granjeiro,· de acomo·oom o.Art: 22, 
parágrafo 2° da Lei 11º 8.666193 eao item 3.2. 15, 1!rnâo de eompi'C/vação de capital aocíal minÍlllô de 
10% (dez por cento) do valor estimado da Lic:ítaçi!lo. Não havendo nenhuma man~sta~o de 
recur$os, 'fica rria~do P!'lta o dia oa11212(1;:!1, oo 09:00 (noW)) horas a abartu.ra dQs envetoP,í*l <ie 
propostas. de preços. Maiores informt;1ções na oode da Comissão de Ucilaç.lio, slt(l na Rua· l:)avld 

· · n~. 104 • centro, nestã Cld<id6\ de Granjeiro/CE ou pelo telefol'«! (88) 3519·1350. 
, i9 de novembro de 2021, Luls Ed11on Oli~ir~Sousa --P~alden~da C:PL. 

o Ceará;.. Prefeitura Municipal de Caucaia-Avisode Lfoltação ·l!>regiio Efetr~olc;Q 
.N" 2024.1125.01. APregoeira ela 'Pfefeitvra Municipal de caue.1;1ía - Ceará; torn<i púl::llicô, para 
r.onht:idm1=mfn dn!'I rn!P.ri:ii;..<:ado!'l. nue oo nróximo dia 1:3 de dezembro de 2ó2.1. âs 08::3011 ioito 
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INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número TP 2021.11.29.1 

Publicação 30/11/2021 

Abertura 16/12/2021 

Modalidade Tomada de Preços 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada na área da saúde, visando a complementação dos serviços especializados médicos, junto ao 

Hospitat Geral e demais Unidades de Saúde do Município de Farias Brito/CE 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 
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