
GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito pa_ra todos 

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO 

Avisode Licitação 

Tornada de Preços nº 2021.12.27.1 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.12.27.1 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para a prestação dos 
serviços de assessoria especializada na área de controle .interno junto às Unidades 
Gestoras 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 (RECEBIMENTO DOS ENVELOPES): 13 de Janeiro de 2022, às 9h. Os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em 
horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: 
www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: (88) 35441569. 
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GOVERNO MUNiClPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços Nº 2021.12.27.1 

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 
LICITACÃO na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.12.27.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 13 de Janeiro de 2022 às 9h, para o OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços de assessoria especializada na 
área de controle interno junto às Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 27 de Dezembro de 2021. 



MISTO 

. i. 51 
.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

IÁRIO OFICIAL DO ESTADO / SÉRIE 3 / ANO XIII N"288 /FORTALEZA, 28 DE DEZEMBRO DE 2921 

1 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú-CPSRM - Extrato de Segundo Aditivo ao Contrato Nº 1905.01/2020.01-
PE - Pregão Eletrônico Nº 1905.0112020-PE. O Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú torna público o Extrato do Segubdo Aditivo ao 
Contrato Originário da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N' 1905.01/2020-PE. Objeto: Contratação de Empresa especializada para Prestação de 
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Odontológicos, Radiológicos, Médico-Hospitalares, dentre outros, junto ao Consórcio 
Público de Saúde da Região de Maracanaú - CPSRM. Contratante: Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú-CPSRM Contratada: Assistec 
Comércio e Serviços de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda. Fundamentação Legal: 65, inciso II, "d" da Lei 8.666/93. Do Valor Contratual Mensal 
passou a ser R$ 6.696,17, perfazendo o valor global R$ 60.265,60 referentes aos 09 meses restante da vigência contratual. Da Dotação Orçamentária N' 
0101.10.302.0002.2.002 - Elemento de Despesas Nº: 3.3.90.39.00, com Recursos Próprios do Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú -
CPSRM. Vigência: 31/08/2022. Do Foro: Comarca do Município de Maracanaú/CE. Signatários: Bruno Eloy Farias Araújo /Sérvulo Jos.é de Carvalho 
Muller. Maracanaú-CE, 07 de dezembro de 2021. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Amontada - Aviso de Julgamento de Habilitação. A Comissão Permanente de Licitação .comunica aos 
interessados o resultado de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 003/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de assessoria em gestão estratégica, Compreendendo a elaboração de relatórios, painéis gerenciais, auditoria interna e a implementação de melhorias 
Continuas, bem como Orientação aos Agentes Públicos quanto à gestão de ativos e fluxo de despesas, de interesse da Câmara Municipal de Amontada/CE, 
declarando Habilitada a empresa: CONTACT - Consultoria e Assessoria Contábil LIDA inscrita no CNPJ sob o nº 07.159.615/0001-04, por cumprir todas 
as exigências do edital; e Inabilitada a empresa: Brazil In Serviços Empresariais LIDA, inscrita no CNPJ nº 23 .895 .077/0001-72, por não apresentar os 
itens: 7.2. 1, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.18,porapresentarositens 7.2.l0e7.2.14em desconformidadecomoeditaleporapresentara 
documentação sem autenticação em cartório (físico ou digital). Fica aberto o prazo recursa! previsto no Artigo 109, inciso I, alinea "a", da Lei de Licitações 
vigente. Amontada - CE, 27 de Dezembro de 2021. Patricia Alves Teixeira - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 0712.1/2021. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Poranga, torna público aos interessados, que no dia 11/0112022 às 09:00h, estará realizando licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 0712.1/2021, tipo 
menor preço, cujo objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 
informática incluindo configuração e ativação de softwares e recarga de toners/tintas das impressoras multifuncionais da Secretaria de Educação, Ciências 
e Tecnologia do Município de Poranga. O Edital poderá ser obtido na Sala da Comissão de Licitação localizada à Av. Dr. Epitácio de Pinho, s/n, Bairro 
Eufrasino Neto, Anexo, Poranga- CE no horário das 08:00 às 13:00 horas nos dias úteis, ou através dos sites: www.tce.ce.gov.br/licitaoees, www.poranga. 
ce.gov.br e ·www.bllcompras.org.br. Maiores informações com a Comissão. Poranga-Ceará, 27 de dezembro de 2021. Francisco Olavo Rodrigues -
Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços nº 
1908.01/2021- Secretaria de Infraestrutura, Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: pavimentação em pedra tosca de diversas vias do 
Município de Alcântaras-CE de acordo com o PT: 1066186-85 do Programa de Planejamento Urbano do MD.R (Ministério do Desenvolvimento Regional), 
conforme projeto básico. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de 
Julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços nº 1908.0112021. Empresa Vencedora: D.A.L. Maciel Locação de Veiculos-EIRELI, com CNPJ: 
19 .698. 790/0001-59, pelo valor global de R$ 470. 710,86 (quatrocentos e setenta mil, setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos). A Ata de julgamento 
das propostas de preços do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à 
disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursa! previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. Alcântaras/CE, 28 de Dezembro de 2021. 
Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 2021.12.27.1. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.12.27.1. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de assessoria especializada na área de controle interno junto às Unidades Gestoras do 
Município de Farias Brito/CE. Data e horário da abertura: 13 de Janeiro de 2022, 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) 3544.1569. Farias Brito/CE, 27 de Dezembro de 
2021. Antônio Cardoso de Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Tejuçuoca -Aviso de Abertura de Proposta. O Município de Tejuçuoca por meio da Comissão Permanente 
de Licitações convoca os habilitados para fase de abertura dos envelope da proposta, referente à Tomada de Preços Nº 2021.09.23.01 - TP - INFRA, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para continuação e fmalização da obra de urbanização de vias nas Localidade 
de Retiro Vila Cruz Jardim e Barra no Município de Tejuçuoca/CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do Edital, que será dia 29 de 
Dezembro de 2021 às 11 :00 horas na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489- Centro - Tejuçuoca - CE. Maiores 
informações pelo telefone (85) 99299-2315, ou no Portal www.tce.ce.gov. br/licitacoes. Tejuçuoca/CE, 27 de dezembro de 2021. José Marcos Pinho Brito 
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Resultado de Propostas. O Município de Tejuçuoca por meio da Comissão Permanente de 
Licitações torna público aos interessados o resultado do julgamento da fase de propostas, da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2021.09.27.01-
TP- FME do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da EEIF Joaquim 
Barroso Braga na localidade de Laura, e ampliação do CEI Joaquim Milton de Sousa na sede, no Município de Tejuçuoca/Ce. Foi vencedora a empresa: 
01 - R&G Construções e Locações - BIRELI, CNPJ Nº 34.395.105/0001-09, com valor de R$ 33 l.560,65(trezentos e trinta e Uil1 mil quinhentos e sessenta 
reais e sessenta e cinco centavos). A Comissão divulgou o resultado da proposta de preços e com amparo no Art. 109, inciso I, alinea "b" e abriu o prazo 
recursa!. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro, Estado do Ceará, pelo telefone 
(85) 99299-2315 e no site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Tejuçuoca-CE, 27 de Dezembro de 2021. José Marcos Pinho Brito -Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Resultado das Propostas. O Município de Tejuçuoca por meio da Comissão Permanente de 
Licitações torna público aos interessados o resultado do julgamento da fase de propostas, da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2021.03.11.01-
TP - SEINFRA do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para obra de recuperação de 
estradas vicinais do Município de Tejuçuoca/CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do Edital. Foi Vencedora a empresa: 01 - J P Serviços 
e Locações BIRELI, CNPJ Nº 29.421.445/0001-27, com valor de R$ 1.415.986,65 (hum milhão e quatrocentos e quinze mil e novecentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e cinco centavos). A Comissão divulgou o resultado da Proposta de Preços e com amparo no art. 109, inciso I, alinea "b" e abriu o prazo 
recursa!. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489- Centro, Estado do Ceará, pelo telefone 
(85) 99299-2315 e no site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Tejuçuoca-CE, 27 de Dezembro de 2021. José Marcos pinho Brito -Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Abertura da Proposta. O Município de Tej·uçuoca por meio da Comissão Permanente 
de Licitações convoca os habilitados para fase de abertura dos envelope da proposta, referente à Tomada de Preços N' 2021.08.20.01- TP - ADM, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para continuação da pavimentação em pedra tosca em diversas ruas das localidade 
de Boa Ação e Boqueirão do Município de Tejuçuoca-CE, que será dia 29 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas na sala da Comissão de Licitação,situada 
na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489-Centro - Tejuçuoca - CE. Maiores informações pelo telefone (85) 99299-2315, ou no Portal www.tce.ce.gov.br/ 
licitacoes. Tejuçuoca/CE, 27 de Dezembro de 2021. José Marcos Pinho Brito - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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;LE,!\t~ijp do~~•rá.-Pr.~fei,tu(;I. nil'llJ.i<>!l'al <j~ ~aurit[;l),\(fS() ,119 ·"foitaÇ~o. Tomada. de: Pr.eços 
N? •2021:1221.o,1JTP. A•Rresidente· d<f•Con:ifaSilo Perrri~e(ite'.,d0· ~!citação da 'Pnifellurá 
MuolciPi!tl W Maúrlll comunica aos· intetessados que no diá 18/0112022, ás 10:00h, na sala da 
bomi~sao de Llclf<lção, loçall~ada ná Av •. Senhor Martins, s/n•, Bairro BelaVl~ta, Maurltl/CE, 
estará recebendo os Envelopes de Habilitação a de· Propostás·da Preços; para abertura de 

1

procedlmenlo llcitatório, qbjetivando a Con1mtação ·de empresa.p.ara PrE1staçllo·d~ Sérvlço 
·.i•speclallzado em Asse~sorla e .c?nsultorla junto aos processos admlnlstrativ9s judiciais na 

Receita Féderal, junto ao Munlclp10 de MaurltilCE. Os Interessados poderão obter ~pia do 
!Edital nos sites http://www.tém.ce.gov.brfücitaooas/, www.maurffi,ce.gov.br ou .na sala de 

·1reuiiiões .da Comlss~o de Licitação, no endereço menci?nado, nos CÍias úteis, das oah às 12h. 
Maúritf/ce, 27 d• dezembro de 2021. Clceni Am>lda Lélte- P"i\Sidente ela Con\lssllo. 

Estado do Ceará• Prefeitura Municipal deipuefras ~Aviso de Licitação. Realização dia 18 de 
Ja~elrp de 2022 às 08h00mln, Inicio da. d/splrta se dará .a partir das 091]00mln, Pregao Eletrônico, 
:para R~gislro de Preçós, menor preço, N• PE066/2021; ·o Edltlll poderá ser adqúlrido nos 
endereÇos: www.licltacoes-e.com.br/ e WWW,licltacoes.t<:e.C<J.go'/.br/,Objeto: Registro de P~ços 

· .. ,para ·event~a. is aqu.lsições de ma.téliais ·de .llm. peza para. atender as"". céssidades das diversas· 
Secretarias do Moniclpio de lpueíras - CE:Telefone para contatolinlormaç<Jes (88) 3685-1879, 

' das 07hs00min às 11hsOCÍmln e de 13hsÓOrnin às 17hsOOrnin. lpueiras/CE, 27 de Dezembró de 
; 202.1. Cccllia Gabrlcty Soares Carvalho- Pregoeira. , •. · · 

'. Estado~ô i::eárá ~ Pref<iliura Mu11rcipa1 <fe rrauçuba - Avl!io de Licitação -' Pregão 
:· Elatrllnico N• 2021.11.24.01. A Prefeitura Municip;;il ,te)rauçuba, tor.na público que se 
·> e.nconlra ã disposição dos Interessados o Edital de Pregão. El~lrônlco Nº W21.11.24.01; que 
". (ern cprno objeto o Registro ije preços, consignado em Ata, pel.o prazo de 12 (doze) meses, 
:. para rutura e eventual aquisição de material esportivo, destinados as, diversas Secretarias da 
;. Prefeitura Municipal de lrauçuba/CE, conformeespecificaçãocon~da rios anexos do edital. O 
-'. r.ecebitnen lo das proppstiis, alravés.i:Jp site da Bois.a. di;. Licitações.e Leilões·- BLL, dar-se-á a 
:, parti( das 17hOOrnln do dia 2811212021, até às 17h00Jllln.dodia 1310112022. Data de Abertura 
~.,das: Propostas: 1410112022 âs O~~O.Omin. O Edital e.stará dlspo~hiel nos Site~: 
o www.bllc9mpras.org:br ou www.lce.gqv.brr a P.àrtfr da data .dE! publicaÇ!i!o deste Aviso. 
• troiuçUba/CE ,27 de de~embro de 2021.Jayson MC>taAzevedo Mesqulta-Preg0eiro. 

EstadO·do Cealà. Prefeitura Municipal de Farias Brito •Aviso ·de Licitação- Tomada de 
,; ·preço~ N' 2021.12.27 .1. O Presi<le~te da ComlssáQ Permanente de Lrcltaçl!o - CPL, torna 
-; ~Oblico, que será realizado Certame Licilatório na modalidade Tornada de Preços, tombada 
'; sob. o n• 2021.12.21, 1. Objeto; Contriitaç~o de empresa especializiida para a prestação dos 
:•serviço~ de assessoria especializada na área de controle Interno junto és Unidades Gestoras 
·;,do Muriiciplo de Farias Brito/CE;. Data e horário da abertura: 1'! de Janeiro de 2022, às 9h. Os 
·.:·interessados poderão ler é obter'o texto Integral d.O edital e todas as· informações sobre a 
.. · licitaçã<;1 na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, n• 87, Cent.ro, Farias Brito/CE, ern 
~ horárió normal de expediente, .ou através dos endereços el~trõnicos: 
;!. www.f<'lrlasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov,br. Maiores informações: (68) 3544.1569. Farias 
• 13rltol<;,I:;, 27 de Dezembro de2021. Antônio Cardos(,! d• Lima-Presidente da CPL. 

(;•lado do Ceará -Prefeitura Municipal it•Oepu!Jldo lra~~·n Pio~elro-AviGode L\ci!<lção
pregão Eletrêlnlco N"- 2021.12.27;1-PE • A Comissão de Pregao tome público que ~stá 
dlsponfvel na sala de licitações naAv. dos Três Pcderes, 75, no Pré.dloda Preft;ltura Mu,nlcipal de 
Oepulacto Jrapuan Pinheiro/CE e sites: www.bll.org.br e hllp://www.1ce.ce.gov.brniclta<ioes o 
Edital d~ Pregão Eletrônico n' 2021.12.27. 1-PE, pa'ra <>Registro de Preços vlsando·ii acjulslçao 
de meter/ai de consumo (gêneros ali~1entfclo.s, água adicionada de sais, expediente, limpeza, 
copa e cozinha, descartáveis, tecidos, material para fesla lnramil, material para oficinas, material 
dldá,tlco infantil: jogos educativos e brinquedos, ·kits bebê, fantasias Infantis e fantoches) e 

., material permanente (aparelhos celular, aparelhos de ar condicionado, mobiliário, bebedouros, 
computadores. eletrodoméstlcos. eletrõhlcos, Impressoras e outros). déstln<!dOs a Secretaria de 

. i\sslsténcla Social, Trabalho e Empreendedorismo junto â . Prefeitura Mun/clpal de Deputado 
:; lrapuan Plnheir.9/CE, conforme especlncações contidas no anexo 1, d·ata do Inicio de 

cadas!r<\mento de proposta de preços; a partir de :28 de dezembro de 2021 a partir das 14:00 
.., ~ar.as (horário de Brasllia); Data de abertura de propostas: 10 de janeiro de 2022 das 08:30 âs 
,., 09:00 horas (horário de Brasllla-OF); Data da disputa.de preços: 10 de janeiro de 20:22 às 09:00 
.'..horas (horário de Br~sllla·OF), Deputado lr.apuan Plnhoiro ·CE, 27 de D-mbro.do 2021. 
'; Ant1>nla Lucas FeltOZ<! de Sousa· Preg()elrodolV!unlclpló de Oeputado lrapuan Pinheiro. 

.,, Estado do Ceará· Prefulttlra Municipal de Cedro ·Ailiso de Ucltação. A Comissão de Llcitaçilo, 
;, torna pObl/co a Lleita~ão na modalidade Tomada de Preços n' 2611.04/2021-02. cujo objeto é a 
,(contratação de Pessoa Jurídica para pr~stação dos serviços de reforma da UBS Fállrna, 
,, localizada na Alameda José Quintlho no Bairro Pmdo,junto a S"'.cre1ar1a· ~e SaOoe do Muoiclplo de 
, Cedro/CE, que se realizará no dia 20101/2022às10;00 hMlS,.noaM~lt6rioda Escola Francisca de 
"Jesus C::.valcante, localizada na Rua Adauto Castelo, Bairro Certro, Cedro/CE, respeitando todas 
'., asdelarrrlnações sanitárias. o Edllal poderá ser retirado no site INWw.tce.ce.gov.br a partir desla 
; data.Tôlio Lima Sales-Pre•ldante da CPL. . 

f.r~~~,~~~~~~.~~::l!'Le~e!!~~.~~~,~!!~~~~~~~~·':~~á;~.~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~--~ 

;:~ct~l~~~ji;,~·;• ;:· ;;~;~,~!~0,~;;'.,~~ 
,área .·.d,J<>. .~lr~~í.aç;i9. irife(;;~j d~ '.9·l.ri~s .. 1º···.··, polies. p .. o . .riívo º.'·' ~oige. Luiz. º"·.~g. "'s· M~I~.· .. d~.1 ~'~6.6(~~ •. Maio. '!!~JOflJfrna~as 'caa) 3665.1130'. Morrlohos,, ce: .22'd~ ~~·;;,~~~~2q2.t:' 
responsabilidade da Secre!taria' do.ESpoli1;c:e·iJuvontudo. A Comissão de Uciíaçãp co1nun1oet aos Jor e Luiz dà Rocha-PresldontedaCornissllo de Licita ão. ' . . ;' . ';,· 
inte'ies5"dos'a empre$~ João Efangeistá cie Soidif)\fcluro (Arcturo Con;i~~s)',CNF1J if 
03.077.025/0001-85. interpôs iecurso rei.ativo a rase de habilitação,. a ComlsSão de Licitação 
lnfom\a que fica aberto prazo para a apresentaçáo das contran;izões confotme art. 109, p!lf<lgrafo 
3' da Lei N° 8.6§ji/93. o recursoapresentedoenccntra-se no site: www.tce.ce.gov.br. À COl!llssão. 

Estado do ceara -PrefeltumMunrcipaJ ue Maracanaú-Aviso de Julgamento da Fase de 
Habilitação - Tomada de Preços.N' 10·.01512021~TP.A Comissão PermanentE\ de Licllaç~o .da 
Prefeitura de Maracanaú, Ceará, toma público para.conhecimento dos interessadosi~Ue após 
análise e jtJlgamentodos documenros de habllltaçllo da Tomada de Preços N' 10.01512021-TP, com 
ffns é contratação do emprCS<l _visando a utjJanl"?'çilO da 5' etapa da Lagoa de Maraoaryaú, lo<;al 
.Avenida cio Estruturantes,sln, Centro-MaracanaCi/CE,.apurou-se que as empresas habilitadas 
roram: !)AC Cons(ruçõese SerÍ/içosLTOA, Inscrita na CNPJ n' 11.685.502/0001 ·)O; li) Dirnenslo!)al 
Locações e Serviços EIRELI • ME. inscriia na CNPJ ri' 07,4$2.752/0001-70; e Ili) Llmpax 
Construções e Serviços LTOA. inscrita na CNRJ n• 07.270.40210001-55, uma vez que alenderarr 
todas as exlgóncias edltalicias. Ainda, a Comissllo considerou Inabilitada a empresa 1) P & J 
Construklra LTDA, lnscrl!J'l na.CNPJ n•. 22.743.719/Q001·55, por descumprir os Hens 2.1, 3,1.1, 
3.2 .5,3.;i.2.2,3.5.2.3.1 e 5.1. Fica aberto o Pr""º pará lnterposlçãode possíveis recursos, conforme 
detelrnlnaa Lei n• 8.666193, art. 109, allneà 'a". Casoniloexlsta recúrso Impugnando esta decisão, 
flca maroada a sessão para abertura, 'anélise e Julgamento dos envelopes "B' para o i:fla 07 de 
'janeiro de 2022, âs 09:0Q (nove) horas: Maiores informações pelo telefone (B?) 3S21.q168. 
Jl,nderson Gazetta de Sousa-Prosldente.Maracana~ -Ceará, 27 de dezembro de2o21. 

Esta d ô do Ceará ·Pr:ef<lilora Municipal de Jiauçuba -Aviso de Lieitayão ·Tomada de Preços 
Nº 2021.12.15.01. A Corniss!io Central de LlcltaçQo da Prefollura. Municlpa( de lrauçuba 
comunica aos Interessados que fará realizar licltaç!lo em sua sala, localizada na Rua Walmar 
Braga, n• 507, Centro, lr;i\lçuba/CE, à~. 09h00mln'do dia 14 de Janeiro de 2022, Sessão de 
tecebimento dos Documentos de Hàb/llta9ão e Propostas para a Tiirnada de Preços N" 
2021.12.15,01.,.õjpo - Menor Preço $lobal, destina$ a Contratação dá Pessoa Jurldlca para 
prestar os s'ervi(:Os de Implantação de Parque Infantil na E, M. E. F. FranciscoAratljo Chaves na 
Localidade de S~o José no M~nlclplo de lrauçuba ·CE, de responsabilidade .da Secretaóa da 
Educaçao. lnforrnaí;ões pelo email;' licltacao.@jraucuba.ce.gov.br. lrau!"Jba'CE, 27 de 
deiembrode2021.RimataMesqultaFcrrelra-PrésidcntedaCCL · 

EStadoiloceará -Prefóitúra Municipal de Horlzont.e -Aviso de Liclta~o-Tomada' de Preços 
nº.2021.12.20.1. Abertt1re: 13 de Janeiro de 2022, à.s OShOOrnin. Julgamento: menor preÇo global. 
Objeto:. pavimentação em pedra tosca. ern Ruás do Bairro Catolé, Distrito Sede, MAPP ·1201, no 
Munlclplode HoriZonte·CE, Conlonne proje.to básico. de. engenharia. lnformações:Av. Presidente 
Castelo Branco, N' 5180, Centro, Horizonte/CE ou telefone: (85) 3336'1434. Hotizonte/CE, 27 do 
Oezembrode2021.F!ositàndlaRlbeirodaSllva·Pres.ldentedaCPL 

Esfado do. Cearã~refeltura r.funiclpatdo Graça; O Presidente d;iCornlssão de·UClfoçlla<Jo 
Munlclplode Graça comunica aos Interessados que no dia 30 de dezembro de 2021; âs 09.~00mlm, 
:estará abrindo as Proposta• de i;>reço da Tomada de Preço N'·2210.01/2021. cujo objeto é a 
!contratação de empresa Par.i execuÇao da pavimentação em pedra tosca na Localidade Ex.trema 
,<:los Furtadosà Volta no Municlplo de Graça'CE, Endereço: Av. Avenida Jilse Candldo de Carvalho. 

'n •;centro. Graça, 28 de dezembro de 2021. Samuel otleCastro Marques" Presidente. 

Estado do·ceara --PrelêitUríiMUnlcipal de Farlàs .Brito· Avi$0 de Licita!;ão ·Pregão 
Efelrônlco N~ 2021, 12.27.2. ó Pregoeiro Oficial do Munlclpio deFarias Brito/CE, toma público, 
·que será realizado Certame: Llcltatórlo na modalidade Pregão Eletr()nlco, tombado sob n' 
2021.12.27.2. Objeto: Aqulsiç!io de medicamentos destinados. ao atendl(Jlento dás 
necessidades do Funfto Municipal.de Smlde de-·Farias Brtto/CE. Inicio de aéo1Himeot9 das 
proposlas:'29 de dezembro de 2021 à$ 17ti. Abertura dàs propos.tas; 10 de jaryelro de,2022 .às 
9h. Inicio da sessão de dlspuía de preços: .10 de Janeiro de 2022 as 10h, através do site 
,https~/bl!compms.com •. Os ln(eress~d«i poderão ler, e obter o texto integral do edital e. todas as 
infoimaçlíes sobre a Ucii<içllo na sede da C.ornissllo Permanente de Licitação, sito. à Rua José 
'Alves Pimentel, n• 87, Centro, f aiias Brito/CE; em horário normal de eKpedienle, ou a!rávés dos• . 
endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.9ov.br,.www.tcé.ce.gov.br e https:l/bllcompras.com. 
Informações pêlo te.lefooe: {88) 3544-1569. Farias Brito/CE; 2711• dezembro de 2021. Tiago 
deAraúJoL:elte-PregoelroOflcial. 

Estad9 do Ceará.-Prefeitura Monlclpal de Caucaia•Avlso de Licitação· Pregl\ó !'letrônlco 
N" 2021.12.os.01. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caucala-Cearà, torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 11 de janeiro da 2022, às OS:JOh (oito 
horas e tilnta minuto.s), através de. endereço eletrônico www.comprasgovemamen\ais.gov.br 
(Comprasnet), estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de 
iiulsamento menor preço por ilem, tombado sob\> n• 2021.12,08.01. com fins ao Registro de 
F'reçàs vlsancio a fulura e eventual aqutslÇllo de medicamentos para o controle de i:oonoses, de 
Interesse da Secretaria da Saúde d~ Caucala/CE, o qual enconlm·se na Integra na Sede da 
Comissão, situada a Rua Coronel Çorreia n' 1073, Parque Soledade; Caucaia/CE. Maiores 
lnformaçlles no endereço c1tMo, no horá.rlo de 08:00h .1\s 12:00h ou pelo síle 
http://munlclplos.tce.ce.gov,br/licltacoes, lngrid Gomes Moreira ·A Pregoeira. 

l~,~!ft.~~ .ª~-~~a~~.;, .~'~~!li;?:• .Muni<;I!'ª!. ~~. 7.º~º. -:-.''"'!"º~de _Llc~~~~~· ~.9."...0:i~>;,ªº ~e l 

Estado do Ceará • Pl'llfqitura Munlcipat de Maracanaú • Extrato de .Ata' de Regisq-o dó 
Preços - Pregã9 El'!trônlco Nº 14.087/2021 -Ata de Registro do Preços. W 14.oà41202'(; 
Partes: M.unlclplo de Maracaoaú, atra.vés da Secretaria de Saúde e do Hci•pltal MunlcipµI DÇ. 
João Ellslo de HQlanda, e· as ernpresas: MSB Comércio e Representações LTOA ·e s 8, A 
Comércio Varejista de Equipamentos Hospitalares LTDA ME. Objelo: Registro de P,reÇos tendo 
como obj~to a aquisição de equipamentos médicos (aspirador cirúrgico e inafáclor de ~sb 
profissional), de interess1;1 d<i Secretaria de SaúdaJFundo Munlci~I d~ Saúe!e -Ad.111i~istra!;iil!/ 
Central e Hospital Municipal Dr. JaãoElislode Holanda do M,unfcfplo de Maracariaú.CE. Prazq; 
12 (doze) meses; Data. da Assinatura: 09 de. dezembro de 2021; Signatários: Jaime. Lima de 
Carvalho, Teresa Cri.s!ina d~ Ofiveira Gomes (Gestores Municipais); Maria do Socorro Bezàrtl] 
\!e Vasconcelos, e Hlranda Medeiros Vila Nova (Representantes Le!lais), · 

Estado do Ceará. Prefeitllra Municipal do Lavras da Ma~gabolra ·Avisc>it.e Julgamento. A 
Pregoeira Oficial toma públlço que fora.conclulilo o julgamento final do Pregão.Eletrl)niCQ !)~ 
2021 .12.13.1, sendo o s~guln1e: Empresa Vencedora • NPM Comercial de Combustíveis L TOA\ 
iteneedora Junto aos lotes 1 e 2, por ter apresentado os m.elhcires percentuais de descontos.na 
etapa de lances, sendo aínesnia.deciarada habilitada porcµmprlrnentó Integral às éxigê~cfas.do 
Edi!BI Corivocal<\rlo,, Mài!'°res .lnfó,rrnaçõe$ n~ sede da CPl ou ainda. através,~a .. plátarorii:i~ 
eletrônica "bílco111pras.com'. Lavras da Mangabeira/CE, 27 de dezembro dó 2021. M~rla. 
,Josian~ BeotodeOlhtelr.i ·Pregoeira Oficial. ,,,. 

Estado do C~atá • Prefeitura Muni<;lpal do tpaumiilm • Aviso de Prossegulmenío. ~ CPL da 
Prefeitura Municipal de Ípaurnirlm/CE, no uso de suas atribuições legais, ioina público: pafi! 
conhec/menkl dos Interessados, que estará dando. prosseguimento ao Certame Lll:itatOrlo," ~â. 
inoilalldade To.rnada de Preços nº 2021. 10.06.1, neste dlá 29 de dezembro de' 2o:ii, às 9h00rnin: 

•

1

onda serã.o abertos os envelopes contendo as propostas conierclál\l dos llcita0tas hab/fitados,: 
Mal0re$ inforrnaÇlies na seqe da cPL, s\tq na Rua Cel. Gustavo Lima, 230, Centrá: no horárto dàs8~ 
,às 12h. lpaumirim/Cll,23 de dOVlmbro d<l 2021.José Jonas j3ezerra Leite "Pl'Í!sldentada CP(i,· 

Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de Independência. Através dâ :comlssâo 
Permanente de Licitação tórna publico que no pr6J<lmo dia 12 de janeiro de 2022 à~.08:00 horas; 
estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Presencial n~ GM,PPOOS/21,sRP, cujo o6Jéto·'é 
o Reglst~ de PreçoS visa~do à futura e eventual'.contra\ação de empresa pàra o làméclmariti) 
parcelado de gêneros anmentícloe,tfe panificaçãó (pães, biscoitos; bolo~ .. salga.dos,. t9rtas, 
sequilhos), frios, leites e ~erlvad9s, sucos, e do~inhos, de interesse da S~eretarllldo Tr<Íbalho'.!;' 
Asslstllncla Social, a da Secretaria da Saôde do Municlpio de Independência/CE.A fritegr<;1 d!> 
Edital po.deráseradqulrida na CPL íocalizada na Rua do Cruzeiro, n• 244, Centro, no hoiáÍ'iode 
atendimento ao pú~nco de'07:30 âs 11 :30 horas de segunda a sexta·ieir~. ou em meio eletrônic.à 
através dos sites: Portal de Llcltiiçõesdos Municípios-TCE/CE (www.tce.ce.g'ov.br/licltacoesJ, 
'e no site do Muniôlplo (www.indep~n~en<lla.l;e.gov.brl, Mal.ores lnfOrmações pelo telefone: (88) 
3675. 1419. Independência/CE, 27/1~021. Julíana Loiola Ban:os ·Presidente da CPL; . · 

Estado do·Cé.ará - Prefélltjra'Mumclriàl dê Cru:i: - Secre)>tria ile Asslstêricla'Sociat.e 
Emiireendedàrisnio • Aviso· <i'e, P<!Jil!lo Eletrêlnlco N° 01/2021.SASE. A Pregoeira da 
Prefellum Municipal d.e Crui comunica aos .. Interessados que eslará re~ben.do do .dia 29 de 
Dezembro. de 2021 a .11 de Janeiró ;le 202~ até às. 08h00mln, pelo sistema BBMN.ET ~ 
.wWw·b~fTI!)~Uicltacôes.com.~r. pro~a de prews é ~.ocum,entàção de ·~~bilitàçã0 para ó 
'l'tegá() Eletràn.icp n~ 01/2021 .-$AS!\;-aqüls1çi,\o de cestas baplcas d.e .iJêneros allil)en.ticios, 
,destfnados a," !>tender· as nec~s~ldad!'s. da $ecri;;tarf.a· de. Asshjtilncia. Sçc\aL.e 
·Empreendedorismo. A,/\bertura e exam,e das propostas e o mlclo da disputa porlan~s ocorrérá 
:,iis 08h30miri do dia 11 dê Janeiro de 2022·. o edital podetá seroblldoluríto a Prégiiêlra, nà sede 
dá Comissão de Licifi'ção,. à Pral:!t dq~ :Jr~ Podera~ sln• ' Ba rrci Ariíngas e' nos .stte.s! 
WIW(.Cruz.ce,gçv.br, .\W/.W.bbmnetllcltacoes.com-.br e www.tce.ce.gov,br, C.!\l~·C.E, 27 de 
deiernbro.de 2021.Assunçilo Nayara Silva de Meto-Pregoeira. · · 

Estado do Ceara • Cârn.ara MuntCIJiil iliiP:moní.a.Jii' -A:\i.íso ile Jursaiiie~IO ·(f~ H~blllta~º' !!, 
Cornlssao. Permanente de LlcJúiçl!o.-comunlea aos Interessados o resultado .de hablfitação 
referente â Tórnada de PreÇos N" 003/2021, cujo obJe(o é a conti~lação de 'el\lpreaa pàra;';a 
prestação <fe servlçOs dê. assess.orla ern gestão estratégica, Compreendendo a elaboração de 
relatórios, painéis gererilais; audltorta inlerita ~ à implementação de melholias Continuas, bili!) 
como OrientaçãoaosAgentas Públicos quanto â gestão de ativos e fluxo de despesas, de Interesse 
da Câmara Munlc)pat ,de Amontada/CE, declarando Habilitada ·a empresa.\. ·cóNTAqr + 
Cons.ultona eAssesscrfa Cont\lbil l TOA inscrita no CNPJ sob o nº 07.159.61510001 ·04, porcomprjl 
todas as oxig~npias do'edital; e Inabilitada.a empresa: Brazll ln Serviço$. Empresàrlels LTD-!-\ 
Inscrita no CNPJ n•2s.B9s.on10001-n por nilo apresentar os Itens: 7.2. 1, 7 :i..11;7,2.12; 7.2.13; 
7.2.15 .• 7.2,1$.,7.2, 17, 7.2.18~ porapres'entaros itens 7.2.1.0 e 7 2..14 emd"'!ccinformidade com'ó 
édital e por apresentara dõCUrnentação sem autenUeaç~o ~m cartório (flslco oudlgilal). Ficá abertó 
o prazo ret;(irsal p(avi;ilp no Artigo 109, Inciso 1, alinéa ."a", da Lei dellcllaçllesvlgenfo,Amo'ri\adà'.. 
CE, 27 de ll"""'mbro de 2021. Palrlcfá Alves Teixeira· Presidente da CPL . .· ,; 

ES!ado do Ceara. PrefelluraMunlclpalde Cascavel -Aviso de 1° Adenilo ao Edital: A Pregoeira 
....,...,_,_,_,,. ,. __ _,_, -·---·-.... u .. , ......... h--1- .__,.~ .. ~,1.J•-- >·-·· ·--'-·-'··· ,•'· -•".- • •· · '~ ,·· 
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Modalidade Tomada de Preços 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de assessoria especializada na área de controle interno junto 

às Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE 

AROUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 
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