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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão Eletrônico 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.12.27.2 

Objeto da Licitação: Aquisição de medicamentos destinados ao atencJ.i,mento das 
necessidades do Fundo MunicipaldeSãúcJ.e de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. . . · : 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito comunica aos interessados que .estará 
realizando Procedimento Licitatório cujo objeto e modalidade supradtados, com o seguinte 
cronograma: Início de acolhimento das propostas: 29 de Dezembro de 2021 às 17h, 
Abertura das propostas: 10 de Janeiro de 2022 às 9h, Início da sessão de fdisputa de 
preços: 10 de Janeiro de 2022 às 10h, através do site https://bll.compfas.com. Os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as jnforIJ1aç:ões sobre. a 
licitação na sede da Comissão Permanente de Lidtação, sito àRuàJosé Alyes·Pim~ntel, nº 87, 
Centro, Farias Brito/CE, em horário. ,normal ºde. e){pediente,. ou através dps endereços 
eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br. WWW::tce.ce~go'V:l>f e https;'ÜblLcoirÍiJ'ds.com. Maiores 
informações poderão ser obtidas através dÔtelefone (88)35441569. . . · · · ··· 

Fariªs Brito/CE, 27 de Dezembro de 2021. 

~· 
Tiago de Aratíjo Leite 

Pregoeiro Oficial do, Município 
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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº 2021.12.27.2 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na 
Portaria destaPrefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conformé:·Itetermina a Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Extrato: referente ao AVISO DE 
LICITAÇÃO na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.12.27.2, cuja abertura está 
prevista para o dia 10 de Janeiro de. 2022 às 9h, para o Objeto: Aquisição de 
medicamentos destinados ao ªt{!ndirnento das necessidades do Fundp Mpnicipal de 
Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 27 de Dezembro de 2021. 
~-

~·~ 
Tiago de Araújo Leite 

Responsável pela Publicação 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- seção 3 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.11.25.1 

A Pregoeira do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos 
interessados que a data de abertura do certame será dia 10 de Janeiro de 2022 às 
10h30min, objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Crato-CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Sede 
da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Bairro Centro - Crato/CE, 
das 08h00min às 14h00min ou através dos sites: www.tce.ce.gov.br. 
ehttps://www.licitacoes-e.eom.br/. 

Crato/CE, 23 de dezembro de 2021 
VALÉRIA DO CARMO MOURA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.12.14.l 

A Pregoeira do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos 
interessados que a data de abertura do certame será dia 11 de Janeiro de 2022 às 
08h30min, objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de absorventes e fraldas descartáveis de interesse da Secretaria de 
Saúde do Município de Crato-CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Sede 
da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Bairro Centro - Crato/CE, 
das 08h00min às 14h00min ou através dos sites: www.tce.ce.gov.br. 
ehttps://www.licitacoes-e.com.br/. 

Cra~À~ffoi3 D~ g:~~;~g~i._°21. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.08.24.3 

A Pregoeira do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos 
interessados que a data de abertura do certame será dia 11 de Janeiro de 2022 às 
10h30min, objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais contratações de serviços para confecção de próteses e orteses dentárias, de 
interesse da Secretaria de Saúde do Município de Crato-CE. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na Sede da Comissão de licitações localizada no Largo Júlio 
Saraiva, s/n, Bairro Centro - Crato/CE, das 08hOOmin às 14h00min ou através dos sites: 
www.tce.ce.gov.br. ehttps://www.licitacoes-e.eom.br/. 

Cra~À~ffoi3 D~ ~":t~ci'r~g~i._°21. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.1L29.1 

A Pregoeira do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos 
interessados que a data de abertura da certame será dia 11 de Janeiro de 2022 às 
14h30min, objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de materiais e equipamentos pata atender as necessidades da 
coordenação de vigilância em saúde, agentes de endemias, projetos boa noite e o centro 
de zoonoses junto a Secretaria de Saúde do Município de Crato-CE. O editaJ e seus anexos 
encontram-se disponíveis na Sede da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio 
Saraiva, s/n, Bairro Centro - Crato/CE, das 08h00min às 14h00min ou através dos sites: 
www.tce.ce.gov.br. ehttps://www.licitacoes-e.oom.br/. 

Cra~Àfffoi3 D~ g:~~6'r~g~iá02l. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.09.2 

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crato/CE torna público 
para conhecimento dos interessados que, neste dia 13 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 gerenciamento e supervisão das obras de amplia~o do sistema de 
abastecimento de água na sede no município de Crato/CE - l!!i etapa, conforme termos de 
compromisso n• 0424378-20/2014/Ministério das Gdades/Caixa Econômica Federal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponfveis no endereço acima, das 08h00rnin às 
14h00min ou através do site: www.tce.ce.gov.br. 

Cra~Àffiui3 D~ g:~~6'r~g~iá021. 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO 
CONCORR~NCIA N•. 2021.10.29.2 

Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para conservação do 
sistema viário urbano, rural e canais de drenagem no município de Crato/CE. A 
comissão permanente de licitação da PMC torna público para fins de intimação e 
conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento da fase de habilitação. 
Empresas habilitadas: AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ: 
21.SS4.16S/0001-8S; CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA, CNPJ: 07.266.893/0001-60; 
S.L. DE ALENCAR ENGENHARIA, CNPJ: 22.102.22S/0001-91. Empresas inabilitadas: 
MEIDOMUNDO COMERCIO E SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA, CNPJ: 13.941.434/0001-38; 
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 21.868.248/0001-49; ANA MARIA 
BATISTA DOS SANTOS - ME, CNPJ: 24.6S4.099/0001-03. Em face do resultado referente 
à habilitação das empresas licitantes, fica aberto o prazo recusai de OS(cinco} dias 
úteis, previsto no art. 109, inciso 1, alínea 11a 11 da lei federal n2. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, contados a partir da publicação do presente aviso. Maiores 
informações através do telefone (88)3S21.9600 das 08h00min às 14:00 horas (horário 
local). 

Crato/CE, 23 de dezembro de 2021. 
VALÉRIA DO CARMO MOURA 

Presidente da CPL/PMC 

RESULTADO DO JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇO N2. 2021.06.28.2 

e adaptaçã~bj~tg: ;ro~1~ataJ:0 cm s~i~~s ~~ e~~~~ç~~f~ª ~=ra c~~~i~~.ª~º1 c~~~~~~ 
permanente de licitação da PMC torna público para fins de intimação e conhecimento 
dos interessados, o resultado do julgamento da fase de proposta de preço. Propostas 
classificadas: ABS CONSTRUTORA E EMPR_ENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob 
o n• 26.472.069/0001-01; G7 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 
sob o n~ 10.572.609/0001-99. Proposta desclassificada: ECOS EDIFICAÇÕES E 
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n• 20.784.80S/0001-80. A 
presidente em comum acordo com os membros proclamou vencedora do certame por 

rif{~T:'.nt;~ ~J~º:oCr';;';..g~~~~:f.'~9/~~~f1~i:r~mRAfa~e ~~Rr!~~~d~~;~a L:~:rt~~ 

Este documento pode ser verificado no endereço eletr6nico 
http://www.in.gav.br/autentiddade.htmi pelo código 0SS02021122S00242 

ISSN 1677-7069 NQ 244, terça-feira, 28 de dezembro de 2021 

prazo recusai de OS(cinco} dias úteis, previsto no art. 109, inciso I, alínea 11b" da lei 
federal "º· 8.666/93 e suas alterações posteriores, contados a partir da publicação do 
presente aviso. Maiores informações através do telefone (88)3S21.9600 das 08h00min 
às 14:00 horas (horário local). 

Crato-CE, 27 de dezembro de 2021. 
VALÉRIA DO CARMO MOURA 

Presidente da CPL/PMC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.12.21.01/PE/PMC 

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - Regente: 
Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Betrônico N2 
2021.12.21.01/Pt/PMC - Objeto: Contratação de Serviços a Serem Prestados na Execução do 
Transporte Escolar dos Alunos, por Intermédio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do 
Município de Croatá/CE - Local de Acesso ao Edital: Rua Manoel Braga, S73, Bairro Caroba -
CEP: 62.390-000 - Croatá - CE; https:/ fbll,org.br; https://www.croata.ce.gov.br; 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br - Funcionamento do Orgão: Segunda à Sexta de 08HOOM às 
12HOOM e de 14HOOM às 17HOOM - Local de Realização da Licitação: https://bll.org.br- Data de 
Abertura: 06/01/2022 - Horário: 09HOOM. 

JUSCIÊ PEREIRA DA SILVA 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.12.27.1-PE 

A Comissão de Pregão torna público que está disponível na sala de licitações na 
Av. dos Três Poderes, 75, no Prédio da Prefeitura Municipal de Deputado lrapuan 
Pinheiro/CE e sites: www.bll.org.br e http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes o Edital de Pregão 
Eletrônico n2 2021.12.27.1-PE, para o Registro de Preços visando à aquisição de material 
de consumo (gêneros alimentícias, água adicionada de sais, expediente, limpeza, capa e 
cozinha, descartáveis, tecidos, material para festa infantil, material para oficinas, material 
didático infantil, jogos educativos e brinquedos, kits bebê, fantasias infantis e fantoches) e 
material permanente (aparelhas celular, aparelhos de ar condicionado, mobiliário, 
bebedouros, computadores, eletrodomésticos, eletrônicos, impressoras e outros), 
destinados a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo junto à 
Prefeitura Municipal de Deputado lrapuan Pinheiro/CE, conforme especificações contidas 
no anexo 1. data do início de cadastramento de proposta de preços: a partir de 28 de 
dezembro de 2021 a partir das 14:00 horas (horário de Brasília); Data de abertura de 
propostas: 10 de janeiro de 2022 das 08:30 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF); Data da 
disputa de preços: 10 de janeiro de 2022 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). 

Deputado lrapuan Pinheiro - CE, 27 de dezembro de 2021. 
ANTONIO LUCAS FEITOZA DE SOUSA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 2021.12.27.2 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será 
realizado Certame Ucitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob n2 
2021.12.27.2. Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. Início de acolhimento das 
propostas: 29 de dezembro de 2021 às 17h. Abertura das propostas: 10 de janeiro de 2022 
às 9h. Início da sessão de disputa de preços: 10 de janeiro de 2022 às 10h, 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) 3S44-1S69. 

Farias Brito/CE, 27 de dezembro de 2021. 
TIAGO DE ARAÚJO LEITE 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N• 2021.12.20.1 

Tomada de Preços n• 2021.12.20.1. Abertura: 13 de Janeiro de 2022, às 09h00min. 
Julgamento: menor preço global. Objeto: pavimentação em pedra tosca em Ruas do Bairro 
c.atolé, Distrito Sede, MAPP 1201, no Município de Horizonte - CE, Conforme projeto básico 
de engenharia. Informações: Av. Presidente c.astelo Branca, NQ 5180, Centro, Horizonte/CE 
ou telefone: (8S) 3336.1434. 

Horizonte/CE, 27 .de dezembro de 2021. 
ROSILÃNDIA RIBEIRO DA SILVA 

Presidente da CPL 

PREFElTURA MUNICIPAL DE ICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 15.018/2021 - PERP 

A Comissão de Licitações do município de lcó torna público que se encontra 

à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n2 

lS.018/2021 - PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA 

ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE ICÓ/CE. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das llhs:OOmin 

do dia 27/12/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 

10/01/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08hS9min do 

dia 10/01/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 

10/01/2022, maiores informações na sala da Comissão de licitação1 situada à Rua 

Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, lcó-Ce, das 07:30 ás 11:30 ou pelo 
telefone (88) 3S61-1S08 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

lcó-CE, 23 de dezembro de 2021. 

PETRUS BARBOSA DE LIMA 

Pregoeiro 

Documento :assinado digitalmente conforme MP n!! 2.200-2 de 24/0S/20r:J1, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públit<is Brasileira - ICP-Br.asi.I. 
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·'· '·''·''·e-·-·:··;:•·.- :ç•--,-, ·.·. ' -,-.·;o;c•·:-::.:.:•.·; .. , .. -.-p-, ,•:•: :,,-;n·. - - .. , .,·,~~l!r<!,ÇO~ 
N~·2021: 12.27:Q1/fP. A•Rresidente· da_ Coml~sã() PernianÇnte:'.,de- IJcltaçilo qa Prefeitura 
MunlciPal da Maúrlll.romunica aos' interessados que no dia 1s1d112022, ãs 1o:OOh, na sala da 
Comlslll!o de llcltaçiló, lot<lUzada na Av._ Senhor ~rtlns, sln•, .Bairro Bela. Vl~ta. Maurlji/CE, 
estará recebendo os Envelopes de Habilitação e de Proposlas'de PreçOO; para abertura de 
procedimento licitatórío, objo5vando a Contratação ·de empresa,~ara Prestação-d~ Serviço 

• 'especializado em Assessoria e Consultoria junto aos processos administrativos judiciais na 
'Receifa Federal, junto ào Município d. e Maurlti/CE. Os loteressadós.pode_'rão Óbter cópia do 
Edital nos. sites htlp://www.tém.ca.9ov.brnicltacôes/, www.maurW.ce.9ov.br ou na sala de 

· reüiiiões da Comissão de Liclt<ição, no endereço mencio~ado, nos .dias úteis, .das OBh às 12h. 
Mai.iritl/CE, 27 de dezembro de 2021. Cleér.i Arre Ida Lelíe-Prl,lsldente da Comíssão. 

E~tado do Ceará· Prefeitura Municipal d~ IPU•lras ~Av!so de Llcit3ilio. RealiZáção dia 18 de 
Janeiro de 2022 às 08h00mln, inicio da dlsputa·se dará.a partlrdas09h00mln, Pragao Eletrônico, 
para R~gistro de Preços, menor preço, N" PE066/2021,. o Edllai poderá ser adquirido nos 
ende.re90s: ww.v.ficlracoes-e.com.brl e iyww.ilcitacoes.1çe.C!'.pov.br/, Objeto: RegiSl!O de Preços 

•lpara eventuais aquisições de materiais de limpeza para ate.nder as necessidades das diversas· 
Secretarias do Municlpio de lpueiras -ce.-_Talefone para contatoílnformaÇóes (88) 3685--1~79, 
das 07hsOOmln és 11 hsOOmln e de 13hs00niln às 17hs00mln. lpuelraSICE; 27 de Dezembro do 

, j202-1. Cocllfa Gabrlcty Soares Carvalho• Pregoeira. ... · 

Es"'do do Ceará. Pre!Cllura Municipal d,e lrauçub~ • Avil;'o·de_ Ucitàção-' Pregão 
Eletrônico N' 2021.11.24.01. A Prefeitura Municipal de lrauçuba, torna público que se 
encontra à disposição dos Interessados o Edital de Pregão, Eletiõnlro.N' 2021.11.24.01, que 
(em como objeto o.Registro pe preços, consignado em Ata, pelo prazo d" 12 (dozt;!) meses, 
para futura e eventual aquisição de matertalesportivo,destlnadcisas,diversasSecretari~s. da 
prefeitura Municipal de lrauçuba/CE, conforme especlficaÇão con~da nos a~exos do edital. O 
recebimento das proposras, ~través.cio site da Bolsllde Licttaçõas.e Leilaes-l>Ll, dar-se-á a 
partirdas 17h-00mln do dia 2811212021, até âs 17h0.0flllri do dia 13101/2022. Data de Abertura 
das: Propostas: 1410112022 às OBhOOmin. o Edital estará dlspç11lvel nos Sites: 
www.bl!éo~pras.org:br ou www.tce.gqv.br,. a P.ârtlr da da!a da_ ,publicaÇ\'!(> deste )\viso. 
l~uç~ba/Cf;;, 27 de dezembro de 2021.Jayson MotaAz.evedo Mesqtdta- Preg<;>eiro. 

Estadôdo Ceará. Prefeitura MunlCipal.i:Íe Faria$ Brito ~Aviso deTfoitação ·Tomada de 
,, Preço~ Nº 2021.12.27.1. O PresideQ!e.da Comissão Peimaneitte de Licitação - CPL, tema 
< póblico. que ser;\ realizado Certame. Licitatório na modalidadeJomada de Rreças. tombada 
1i so.b o n• 2021.12.27, 1. Objeto: Conll'ataç~o de empresa espécializada para a prestaÇão dos 
,, serviço$ .de assessoria especializada na área da .controle Interno junto as Unidades Gestoras 
·,do MuniciplocieFariasBrito/CE. Data e horário da abertura: 13.deJaneirode2022,às9h. Os 
.., Interessados poderão ler e obter'o texto integral de> edital e todas ~s·inlormações sobre a 
:.: licitação na sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, n." ar., Centro, Farias Brito/CE, em 
r''.horári'o normal de expediente, ou através dos endereçc>s eletrônicos: 
'.i www.Wiasbrlto.ce.gov.br e lvww.tce.ce.goy.br. Maiores Informações: (88) 3544.1569. F.arias 
:', Brito/CI:, 27de Dezembrode2021.Antõnlo Cnrdósode Llma-PresldentedaCPL 

·, Eslado do Cea(á ~Prefeitura Municipal de Depul~do lrapuan Plnhelr<i -Aviso de Lfcitaçãl) • 
:: pregão Eletrônico' Nº 2021.12.27.1-PE • A Comissão de Pregão toma p~bllco que está 
,; dlsponlvel na sala de licitações naAv. dos Três Pcderes, 75, no Prédio da Prefeitura Mu,nicipal de 
·:· Oeputaqo lrapuan Pinheiro/CE e sites: www.bll.org.br e hltp:l/www.1ce.ce.gov.brn(!:ltacoes o 
'::· Edital dQ Pregão Eletrônico nº2021.12.27.1-PE, pa'râ o Registro de PreÇos visando à aquisição 
;; de material de consumo (gêneros alln1enllclos, água adicionada de sais, expediente, limpeza, 
;.- copa ·e cozinha, descartáveis, t~cldos, material para festa infantil, material para oflcina,s. material 
..; didático infantil; jogos !'dUC'ltivos e. brinquedos, l<lts bebê, fantasias Infantis e fantoches) e 
· material permanenta (aparelhos celular, aparelhos de ar condicionado, mobiliário, babadouros, 

,'. çomputadores. eletrodomésticos, eletrõniCQS, Impressoras e outros), destinados a Secretaria da 
· -!\ssistõncla Social, ·Trabalho e Empreendedorismo junto â . Prelellure Municipal de Depurado 

·" lrapuan PinhelrolC5, conforme especificações contidas no ane~o ;; data do inicio de 
.. cadaSlr!lmento de proposta de preços: a partir de 28 de dezembro de 2021 a par11r das 14:00 
•'' !)oras (horá(la de Brasllia); Data de abertura de propostas: 10 de janeiro de 2022 das 08:30 âs 
"09:00 horas (hon!rlo de Brasllla·DF); Data da dlspu!a:dé preços: 10 de Janeiro de 2022 às 09:00 
.'. h.oras (horário de Btasllla.-OF). Deputado Jrapuan Pinheiro· CE, 27 de Di>Zembro. de 2021. 
·,;Antonio Lucas Felt02a de Sousa· Pregoeiro do Monlclpló de Deputado lrapuan Pinheiro. 

;·: i;:stad~ do ceará. Prefeitura Municipal de Cedro. Aviso de Llcltaç&>._ACOfllissão de Licitação, 
.:, toma público a Licitação na modalidade Tomada de Preços n• 2!>11.0412021..()2, cujo ob]elo·é a 
::, ~ontraração de Pe'!"oa Jurldlt<l para prearação do~ serviços de reform~ da UBS Fátima, 
,_ tooollza(la na Alameda José Qulotino no Bairro Prado,Juotoa Secrerarla de Saude do Município c:!e 
, Cedro/CE, que se r<íalb:aró no dia 20101/2022 às 10:00 hpras, rio auditório da Escola Francisca de 
,, Jesus C~valcaote, loCl)fizada na Rua Adauto castelo, Bâlno Centro, Cedro/CE, respeitando todas 

as delermlnaÇões sanitárias. o Edital poderá ser retirado no site www.tée.ce.gov.br a partir desta 
;'data. Títli()LimaSales-PresldentedaCPL . 

·'!ESiií<lo 110 coal'á'. Prefeitura Municipal de catunda. Avlsii de Adiamon!O .de Llcltação. o 
1>!6=.:::.._r ...... _,.,_ ....... 1,..1-: ... .......... ,..;..;.~ .• -..1 ... 1re ..._ __ ,,_{ ..... _..._ ... i-............. ,. .. ,4..,_ .. ·--t: ... ___ .,_ ...1- 11-:...,-:r_ --

área· d.e. ~1reuiâ9â9 iótem!l)êlo· 9!~4díitf)õiiespqrtivo cir. ~orge L~li clla~~s .M~1~;. de 
résgd~s~bill~~dé ~!' .s~_,br'stária d:> 9,P,~~~ e:Juvont~1? /!,. Comlssilo de llcil~çã9, q11m~ni9á aos 
ln(eressados a empresa ~o5o Elfangel!Sla de SouZá Afcluro (Arc!uro Cons~uções)'''CNF1J n' 
03.077.025/0001-85, interpôs recurso relativo a fase de habilitàçiio, a Comissão <!e licitação 
infom\a que fica aberto prazo para a apresentaçao das contran<>zões conforme art. 109, par~grafo 
3° da Lei Nº 8.666/93. e recurso apresentado encontra-se no sita: www.lce.ce.gov.br. À Comissão, 

Estado do Cearâ • P;efeitúra.Munlélpal ~· .Maracanmí - Aviso d,; Julganiellto dll Fase de 
Habilitação -Tomada de Preços N' 1tí.01{il2021-TP. A Comiss~o permanente de LicitaÇ~o da 
Prefeitura de Marat'loaü, Ceará, toma publico para.conhecimento dos interessados;~ue após 
análise e julgamen,to dos documentos de habllltaçilo da Tomada de Preços N• 10.01512021-TP, com 
fins á contratação de empresa visando a urtmnl~ção da 5~ etapa d9 Lagoa de Maraca~aú, 1oca1 
Avenida do Estruturantes, ·sfn1 CenlfO.MaracanaúlCE,.apurou'<>e que as empresas h.abir.tadas 
foram: l)AC Cons[ruçõese SeríliçosL T0,<\1 Inscrita na CNPJ ~· ,11.685.502/000t ·.10; li) Dlmenslo11al 
Locações. e Serviços EIR!:LI • ME. lnsctjla na CNPJ n• 07.432.75210001·70; e Ili) Llmpax 
Consti:uÇões e Serviços LTDA. Inserira na CNP.J nº 07.270.40210001·55, uma vez que aleniler;m 
todas as exigências editallcias. Ainda, a Cómissão considerou lnabilllada a empresa l) P & J 
Construtora lTOA, inscrlt~ na -CNPJ n•. 22.743.719/Ç001·55, por descumprir os Itens 2.1, 3, 1.1, 
3.2.5, 3.?.2.2, 3.5:2.3.1 e 5.1. Fica aberto o pr:azo para lnterposlçilodo posslv~ls recursos. conforme 
determina a Lei nº 8 .666/93, art. 109, allneà ~a·. Caso nilo eJdsta recura o Impugnando es(a decisão, 
fit'l marcada a sessão para abertura, 'anáii"'! e julgamento dos envelopes 'B" para t;> cila 07 de 
janeiro de 2022, ás 09:00 (nove) horas. Maiores Informações pelo telefone (85) 3521.5168. 
Jl,ndersón Gazetta de Sousa::Prosldente.Maracana~ -Ceara, 27 de dezembro de 2021. • 

Estado do Ceará ·Pi:efllitura Múniclpal de trauçu~a ·Aviso de Licitação· Tomada de Preços 
Nº 2021.12.15.01. A Comissão Central de Licitação da Prefeitura, Municipal. de lrauçuba 
comunit'l aos lntelessados que fará realizar licitação em sua sala, localizada na Rua Walníar 
Braga, n• 507, Centro, lrauçuba/CE, és. 09h00mln "do. dia 14 de Janeiro de 2022, Sessllo de 
recebimento dos Documentós de Hàblliração e Propostas para a Tomada de Preços N° 
2021.12.15.01 /fjpo - Ménor Preço Global, desUnada a Contratação de Pessoa Jurldlca para 
prestar os serviços de Implantação de.Parque Infantil na E, M. E. F, FrandscoAraújo Chaves na 
~oClllldade de Sêo José n0 Municlpio de lrauçuba ·CE, de responsabilidade.da Secretaria da 
EducaçQo, lnformaÇ(les pelo einall:' licltacao@)rau·cuba.ce.gov.br. lràuçuba'CE, 27 de 
dezembro de 2021. Ré nata Mesaulta Ferrelra-Présidentedà CCL 

Estado do Coará •Prefeitura Municipal de Horizonte, Aviso .de Llcltação-Toma<l:I de Preços 
nº.2021.12.20:1. Aberttrra: 13 de Janeiro de 2022, às 09h00mln. Julgamento: menorpreçiiglobal. 
Objeto: pavimentação ª"k'.'edra tosca eni Rues do Bairro Catoié, Distrito Sede, MAPP -1201, no 
Munfolplo .de Horizonte-e Corifomie projetQ bá_s!co.do engenharia. lnformaçõeS:(w. Présldente 
Castelo Branco, Nº 5180, Centro, Horizonte/CE ou telefone: (85) 3336;1434. Hollzonte/CE, 27 da 
Dezemtirode2021.RosilãndlaRlbeirodaSUv:H'rci!dentedaCPL · · · · 

Estado do Ceará· Prefel)úra Monlcipat,do Graça. O Presidente da Comissão de,t;lcltação do 
Munlclplo de Graça comunl°" aos ln!eressados que no dia 30 de dezembr()de 2021, às 09h00mhn, 
estará aMnd<> as Propostas de Preço da Tomada de Preço. N°·2210.0112021. cujo objeto é a 
contratação de empresa· para execuçllo da· pavlment~ç~o em podra tosca na Localidade Ex.Irema 
dos Furtadosà Volta no Municlpio de Graça•CE, Eoder0ço: Av. AYenlda Jbse Candido de Carvalho, 
s/n' ·Centro. Grar_,._ 28 de dezembro de 2021. Samuel <!e Castro Ma,.,.ues • Présldente. 
Es!11do do 'Ceará • Prefeitura Municipal d~ F.árlàs .Brito ·Aviso de. Licifa!;ão "Pregão 
Eletrônico N~ 2021.12.27.2. O Pregoeiro Ofjelal do Munlclplo de Farias Brito/CE, toma publlco, 
que será reallzàdo Certame' Llcltatórlo na modalidade Pregilo Eletrõnloo: tombado sob. nº 
2021.12.27.2. Objelo: Aquisição de medicamentos destinádo~ ao aten.dirnento dás 
necessidades do Fu_n6o Moniclpal .de Saúde de"Farios Bri10/CE. lnlci.o de ac<)lhimento. das 
propostas:'29 de dezembro de 2021 às 171i. Abertura das proposias: 10 de janeiro de,2022· às 
9h. Inicio da sessão de dlspura de preços: 10 de Janeiro de 2022 às 10h, através do site 
https:f/bl!compras.corn. Os Interessados poderão ler.e obter o texto Integral doeciltal e todas as 
inforin_ações sobre a ticltaçifo na sede da Comiss!lo Permanente de licitação, sito, à Rua José 
AlvesPirnenlel, n" 87, Centro. Fanas Brito/CE, em horãrio normal de expediente, ou atrávés dos · 
endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br, www.tcé.ce.gov.br e t1ttps://bllcornpras,com. 
Informações pelo telefone: (88) 3544·1569. Farias Brito/CE, 27 rJe dezembro de 2021. Tiam> 
deAraúÍol:elte-PrecoeiroOflcial. · 

Estado do Ceará.' Prefeitura Municipal de Caucala •Aviso de licitação· PregãQ .!'letrônlco 
N• 2021.12.08.01. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caucala - Geara, toma público, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 11 de janeiro de 2022, às 08:30h (oilo 
horas e trinta minutqs), através de. endereço életrônico www.comprasgoveinamenlais·.gov.br 
(Comprasnet), estará realizando llciração, na moclalldade Pregão. Eletrônico, eritério de 
julgamento menor preço por item, tombado sob o n• 2021.12.oa.01. com fins ao Registro de 
Preços visando a Mura e eventual aqulslçllo de medicamen1os para o controle de zoonoses, de 
lnt~resse da Secretaria dé Saúde de Caucala/CE, o qual encontra-se oa Integra na Sede da 
Comissão, situada a Rua Coronel Çorreia n? 1073, Parque Soledada; Caut'lia/CE, Maí<>res 
Informações no endereço citado, no hOrário de 08:00h.às 12:00h ou pelo site 
http:/lmunlclplos.too.ce.gov.br/llcltacoes, lngrld Gomes Moreira •A Pregoeira. 

!~.~!:'-~~.d~- ~!ª~~"~.!'.":f?~t~,i:a .Muni~lpp! ~~. ~·~~º :-.~v!•O,.. de_ Llc~ta.z.~~· ~ .~.?~~l~~ijii ~eJ 

~.cl~âf~3.'.Ma1Ôr~s)nillrinações 
0

(88) asas. i13o'. lllo .... 1'i\t.ri.s , ê:.E: ~ ~ .dez.~m . 
Jo'rge Lui% da .Rocha-Presidente da Com15sao de Licitação. -" 

Estado do Ceará.· P111feltura Munlclpal de Mamcanaú ·Extrato de.Ata' de Regi~ttll d!:> 
Preç'?5 • Pre9ã9 El.etrõnicó N' 14.osr12021 ~Ata de R~glst~o de Préços N" 14.084/2021; 
Pane~: M,unlclplo de Maracanaú, através da 9ecretaria de Saude e do. Hoiipl)al Munlcip;i\ Df. 
Joã~ Elísld de Holanda,. e as empresas: MSB Comércio e Representações LTOA ·e s & A 
Com<\rcio VarejiSta de Equipamentos Hospitalares LTDAME. Objelo: ~eglstro de P,reços tend9 
como objet,o a aquis,içil_o· de equipamentos médicos (aspirador cifúigico e inalador de. ~si? 
profissional), de interesse da Secretaria de Sadde/Fundo Municipal de S!!úqé • Aqinii11str<i~p 
Central e Hospital Municipal Dr. Ja~o Elfslo de Holanda do Munlclplo dé Maracarillú'CE. Prazo; 
12 (doze) meses; Data da Assinatura: 09 de dezembro de 202_1; Slgnalárl0s: Jalma. linia de 
Ca!Vlllho, Teresa Cristiná d~ Ofiveira Gomes (Gestores Múniápais); Martà do Soc:Orro Bezemí 
de Vasconcelos, e 'Hiran da Medeiros Vila Nova (Representanle~ Legais). "; 
Estado do Coará. P11>foltura Mun!clp•I de Lavras da 1V1an9abeira ·AViso'de Julgamento.'A 
Pregoeira Oficial toma pi;bllço que fora <:<mcl.uldo o julgamerito final d0 Preg~o .Eletrônico li? 
2021. 12,13.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - NPM Comercial de Combustivels LTDA, 
írencodora junto aos lotes 1 e 2, por ter apresentado 0$ melhores percentuais de .descontas .. rla 
alapa de lances, s.endo ame,ima declarada habilitada por eum;lrlmen!O lntegrql as exlgêtjcliÍs;l,o 
Edil<ll Corivocatório., Màlcires Jnf~rmaÇões n~ sede .da CPL ou ainda. através, 9a, piàtaform~ 
elettõnlca "bllcompras.com". t.aVr.u; .da f\'langabelra/CE, 27 de de:cembro dó 2021. M~i;là. 
'Josiana Bento deOUvolra •Pregoo Ira Oficial; .;:, 

Est:ido do Ceará·· Prefeitura Mlinlclpal do l~limlrim ' Aviso. de Prosseguimento. A CPL da 
Prefelture f11unlolpal de ipaumlrlm/CE,· no uso de suas atribuições leQals, tema público: parà 
conhecimento dos lnteressBdo~. que esta.rã dando. prosseguimento ao Certáme tk:ttatlirlo,.· n'3 
modalidade To.mada de Pre<;:os nº 202.1.10.00.1 1 neste dia 29 de dezemb.ro de 2021, às 9h00mi~·; 
'ond~ serão abertos ós envelopes conlendo as proposta& comercial~ doS llcitaptes habrnrados: 
IMaíores informações na sede da CPL, s\tq na Rua Cel. Gustavo Uma, 230, Centro; no horârid das á~ 
às 12h. lpaumlr!m/CE, 23 de dez<ITT1bro de 2021. José Jonas Bezerra Leite· Pl)>sidentadil cpiJ, 
Estado do Ceará • Prefàitu"! Municipal de ln.dependência. Atravé's da Coiniss~.º 
Permanente de Licitação torna público que no pr6l<lmo dia 12 de janeiro de 2022âs'08:00 horas; 
estará abrindo llclta9ão na m<idaUdade Pregão Presencial n~ GM.PPOOS/21..SRP, cuj~ o6ieto~ 
o Registro de Preços visando à futura e eventual ·.cont.ra\ação de empresa pará o fomecimen\o 
parcelado de gêneros alimentíeios,de panificação (Pães, biscoitas.' boi~, salg(\dos, torta.~, 
sequilhos), frlos,·leitese derlvados;sucoa, e docinhos, de interesse da Secretaria do Trabalho; e 
AsS!stllncia Social, e da Sécretaria da Sa.úde do Munlciplo de lndepen<:lência/C·E. A íntegra d~ 
Edilal.poderâseradquirida'na CPL Íot<llizada na Rua do Cruzeiro, n~ 244, Centt:o, no horário de 
atendimento ao público de 07:30 às 11 :30 horas de segunda a sei<ta·feire, ou em melo eletrônic.o 
através dos sites: Portal de Lic11a:;:õe~ dos Município$ -TCEICE (www.ice.ce.gbv.br/licltacoes), 
e no site do Muniol~lo (W\'JW.independencia.ce.gov.br). Maiores Informações pelo telefone: (88) 
367$.1419. ln.d~pendência{Cl:;27112/2021; ~ut;,,n~ L<iiola Bán:os ·Presidente da CPL ' 

EStàdo do·Cearã • Prefélttjra"M!lnic:\palí:I<> Cruz· Secretaria de Asslstilncla"Socfat.o 
Empree~ded9rismc> • Avi~O ·de:, Pl'!liJl!o Eletrõnlco N° 0112021.ISAS.E. A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de. Cruz comunlt'l aos. Interessados que estarà reC13bendo do dia 29 c:fji 
Dezembro .. de 2021 a 11 de Janelró de 2022. até às, 08h00min, Relo slstema.E!BMNET "'." 
w-Mv,bf?m.Í)~!!ic!laécie&.com.br, prQpasta.dé preços e ~.ocume~ms;ão de;~pbilitj,çã~ il?ra à 

> E;l~tfõn1Qà nº 0.1/2021 -"S/\SE-'aqulslç~ô de cestas qá,slcas da gêneros al!me~ticios, 
~.dos a; ;,tendei' as n,e,cessidad~s da Sec~etarja' de. As~!~têncl?)~ocláLj3 

. . , endedonsr:io. ~ei:tum. e exame ~~SPl'<?POs!as ~o lnlc10 ~~ dlSi)tita por l~pces o<;\llre~á as O~h30rnln do dra 11 d!!Jane1todjl 2022 •. O edital pode~á serobttdo )Unlo:a Pregoeira, lia sarje 
;c\'t .Comissão de. LiclljlÇÍ!o; ã Pia9a dq~_Trils Poderes i;ln• : Bairro ·Aning'as e' nos sites: 
Wl'!l'i•crll2'..ce.gov,br, www.bbm1)0tl1cimcoes.com·.br· e www,tce.ce.gov,br •.. Ctu~·CE, 27 do 
dezembro'dé2021.AssiuiçãoNayaf.iSllvadeMero,.Pregoeira. · ' · · 
Eslado'dciCeal'á. Câmara M~nlclpat do Amonta.do "Av.lso dn Jillgan\eritó'da H~bllltaÇ.ã<i. A 
Comlssilo Rerm.aneme c:fe Ll<;lta~ ·comuniCl) áos !n\eless.ai:lós .o resu)ta_d9. ~~· h~blit_àçaó 
rere111nte à Tomada de Preços ('I~ 003/:1021, çujo obJeto é a contratação dà ell)pr,,,.a para. ;i 
prestaç~o de serviços de asséssorla em geslão estr!ltégica, Compreendendo a elaboração dii 
relatórios, painéis gerencials;·audltoria Interna e à implementação de melhorias Continuas, oon, 
como Orientação aos Agentes Públicos quanlo à gestão de ativos e Ouxode despesas; de lnteress~ 
da Câmara Monlcipet ,de Amontada/CO:, declarando Habilitada ·a empresa.l GONTAÇT A 
Consoltoli!I eAssessorta.contábil LTDAinscrita no CNPJ sob o nº 07. t 59.615/0.001 ·04, porcumplir 
iodai as exlgênplas.dó edllal; e lnabllllada a empresa: Brazll ln Serviços Eropresàriài~ LTD!:\i 
inscrita no CNPJ n• 23.895.07710001-72, pôr não apresentar os lte'ns: 7.2. 1, 7.2, 11, 7'.~: 1~, 7.2.1 s; 
7.2.15, 7,2.1$ .. 7.2.17, 7.2,18. poi apresentaroo itens 7.2.10 e 7.2.14 ern dei;c0nfómiidade oom~ 
edital e porapresenrara documentação sem autonlii:ação iJm cartório (flslco oudigiral). Flca'aber!O 
o prazo recursai previ~to n'oArtlgo 109,.lnciso 1, allnée "a", da Lei de Llcltaçiles vigente. Amo!ttadá~ 
CE, 27 de bezembro de 2021. PalrfclaAlves Teixeira. Presidente da CPL 

E!itadodo Ceal'"á • Ptefeil~raMunfolpalde Caseavel·Avlso do 1• Mendo ao):dital;l)Prégool(!l 
n.to .. f~,J ---.--~ ··- -·•-P ~•-!L.1.•-"'•" •• ._.,_ .. ~<•" •• •,j;)• •• '•••o •• _, ....... , ••',·•",O~ • O ,, 
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PE 2021.12.27.2 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número PE 2021.12.27.2 

Publicação 28/12/2021 

Abertura 10/01/2022 

Modalidade Pregão 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

EDITAL E ANEXOS 2021.12.27.2 (https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/EDITAL:-E-ANEXOS-2021.12.27.2.pdf) l 


