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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todns 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão Eletrônico 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.12.28.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de materiais laboratoriais e médico-hospitalares 
destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde 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 supracitados, com o seguinte 
cronograma: . Início de acolhimento das propostas: 30 de Dezembro de 2021 às 17h, 
Abertura das propostas: 11 de Janeiro de 2022 às 8h, Início da sessão de disputa de 
preços: 11 de Janeiro de 2022 às 9h, através do site https://bll.compras.com. Os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, 
Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços 
eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br. www.tce.ce.gov.br e https://bll.compras.com. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (88)35441569. 

Farias Brito/CE, 28 de Dezembro de 2021. 

~-
Tiago de Araújo 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 2021.12.28.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na 
Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE 
LICITAÇÃO na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.12.28.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 11 de Janeiro de 2022 às 8h, para o Objeto: Aquisição de materiais 
laboratoriais e médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório. 

Farias Brito /CE, 28 de Dezembro de 2021. 

~ 
Tiago de Araújo Leite 

Responsável pela Publicação 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-seção 3 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

No D.O.U de 23/11/2021, Seção 3, Pág. 251, referente ao aviso de licitação da 
Tomada de Preços N• 2021.09.15.01. Onde Lê-Se: R$ 555.902, 70 (Quinhentos e cinquenta 
e cinco mil novecentos e dois reais e setenta centavos). Leia-se: R$ 555.992,70 (Quinhentos 
e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa dois reais e setenta centavos}. Altera-se com 
base no Art 21, §4º da lei 8.666/93 e as demais condições permanecem inalteradas. 
Passando assim, a produzir os devidos efeitos legais e jurídicos. 

Caririaçu-CE, 28 de dezembro de 2021. 
RICARDO SANTOS BARROS 

Gestor do Fundo Geral 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 1.28.12.2021-PE 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Cascavel torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade Pregão Efetrônico, 
tombado sob o Nº 01.28.12.2021-PE, do tipo menor preço, tendo corno objeto o Registro 
de Preços visando a aquisição de combustivel {gasolina, diesel e álcool) destinado as 
Unidades Gestoras do Município de Cascavel/CE, o edital disponível nos endereços 
eletrônicos: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das 
Propostas até o dia 10 de janeiro de 2022 às 08h00min, abertura das propostas às 
08h15min e a fase da disputa de lances às 09h00min (horário de Brasi1ia). Maiores 
informações no endereço citado ou pelo fone: (85) 3334-2840. 

Cascavel - CE, 28 de dezembro de 2021. 
VÂNIA DE SOUZA PINHEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 2021.12.07.01 - SMS 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caucaia - Ceará, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 12 de janeiro de 2022, às 08:30h {oito 
horas e trinta minutos], através de endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet), estará realizando Licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento menor preço por lote, tombado sob 
o n2 2021.12.07.01 - SMS, com o Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição 
de fardamentos para os Agentes Comunitários de saúde, de interesse da Secretaria de 
Saúde de Caucaia/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua 
Coronel Correia n2 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, 28 de dezembro de 2021. 
INGRID GOMES MOREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORR~NCIA PÚBLICA N• 1609.01/2021-03 

Abertura das Propostas - Concorrência Pública N• 1609.01/2021-03 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos 

interessados que no próximo dia 30 de dezembro de 2021, às 08:00 horas, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitações, localizada na Travessa Liberato Moacir de Aguiar, 
Bairro Centro, Cedro/CE, respeitando todas as determinações sanitárias estará abrindo os 
envelopes propostas de preços referente à Concorrência Pública Nº 1609.01/2021-03, cujo 
objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de coleta de resíduos 
sólidos domiciliares urbanos, serviços de varrição e capina de avenidas, ruas, logradouros 
públicos e serviços de poda arbórea com limpeza, rebaixamento de copa, conformação 
transporte e descarga, junto a Secretaria de Meio Ambiente e P.ecursos Hídricos do 
Município de Cedro/CE. 

Cedro - c~&~od~1~~~~~~ de 2021. 

Presidente da CPL 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CONCORR~NCIA PÚBLICA N2 1609.01/2021-03 

Respostas aos Recursos - Concorrência Pública nº 1609.01/2021-03 
Processo n• 1609.01/2021-03. Assunto: Respostas aos Recursos. lmpetrantes: DTC 
Construções & Serviços EIRELI, Farias Magalhães Serviços e Construções, LR Serviços e 
Construções EIREU, Maria Josineide Uma Melo EIRELI, 01 Tomé Serviços LTDA - ME. Dos 
Recursos; O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e o Secretário de Meio 
Ambiente e Recursos Hfdricos do Município de Cedro/CE, abaixo assinados, veem 
responder aos recursos, impetrados pelas empresas supracitadas, com base no Art. 109, 
alínea 11 a", da lei n" 8.666/93 e suas posteriores alterações. Da Resposta; Tendo em vista 
as interposições dos recursos tempestivamente e juntado aos autos do processo em 
epígrafe e diante do exposto nos Pareceres exarados pela Procuradoria Geral do Município 
julgamos os recursos improcedentes não alterando o resultado de habilitação 
anteriormente publicado, devendo dar normal prosseguimento as demais fases do 
certame. Francisco Sidney André Fernandes - Secretário de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. 

Cedro - c~&~od~1~~~~~~~ de 2021. 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N• 2021.11.12.0l{TP/PMC 

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DE LICITAÇÃO 
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural 
- Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços nº 
2021.11~12.01/TP/PMC - Objeto: CONTRA"J:AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO 
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ - Oassificada (s): RAMILOS 
CONSTRUÇÕES EIRELI; PVR CAETANO EIRELI; R.A.S. COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
RENOVA CONSTRUCOES LTOA; VJA URBANA SERVIÇOES EMPREENDIMENTO ERELI; V6 
COSNTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI; FORTALECE CONTRUTORA EIRELI; DEC 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS !MOBILIARIA LTDA; G7 CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; MAFER SERVIÇOS E COSNTRUÇÕES EIRELI; HABIT~ ENGENHARIA EIRELI; DELMAR 
COSNTRUÇOES EIRELI; ~INERVA SERVIÇOS E COSNTRUÇOES EIRELI; SEMAS EMPERIUM 
SERVIÇOS E COSNTRUÇOES EIRELI; OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇO EIRELI; CONJASF -
CONSTRUTORA OE ACUOAGEM LTDA; AUM PASSOS CONSTRUTORA; NOVA 
CONSTRUÇÕES fNCQRPORAÇÕES E lOCAÇÕES ElRELf; COSNTRUTORA VfPON EfRELf; 
LIMPAX COSNTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA; J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI; 
COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇO DE 
TRANSPORTE EIRELI; TERRA COSNTRUTORA LTDA; D&A SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; 
CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA; LUCAS 

-~ Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
~ http://wwtJ.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302021122900209 
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OLIVEIRA MARANGUAPE CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES LTDA; JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI; TERRA 

SANTA CONSTRUÇÕES EIRELI; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. - Desclassificada(s): 

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E COSNTRUÇÕES EIRELI; ILUMICON COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIREU - Razões da Decisão: Encontram-se à disposição para consulta nos autos do 
processo licitatório e será disponibilizado no Portal de Licitações dos Municípios no site 
do TCE/CE - Vencedora da Licitação: AUM PASSOS CONSTRUTORA, CNPJ n• 

35.824.731/0001·36 - Valor Global: R$ 713.095,44 (setecentos e treze mil noventa e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos) - Comunicado: A partir da data de 
publicação déste aviso, fica aberto o prazo recursai nos termos do art 109, inciso 1, 
alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 - Presidente da Comissão de Licitação: 

JUSCIÊ PEREIRA DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.12.21.01/PE/PMC 

Motivo: Retificação de Edital - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação_.. 
Cultura e Esportes - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregilo 

Eletrônico N• 2021.12.21.01/PE/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 Munidplo de Croatá/CE - Data de Reabertura: 11/01/2022 - Horário: 

14h00m. 

JUSCIÊ PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 PE-005/2021- SEDUC 

OBJEfO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, destinados ao 
Atendimento <!o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, deste Município, de 
responsabilidade da Secretaria de Educação e Desporto Escolar, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes no Termo de referência. TIPO: Menor Preço por 
lote. FORMA DE DISPUTA: Aberto e Fechado. Comissão de Pregão comunica aos 
interessados que a entrega das Propostas comerciais Dar-se-á até o dia 11.01.2022 às 
08:00 horas {horário de Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos 
sites: https://bllcompras.com/Home/PublicAccess "Acesso Identificado no link - acesso 
publico e www.tce.ce.gov.br. 

Ereré/CE, 28 de dezembro de 2021. 

A COMISSÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.12.28.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será 
realizado Certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob n2 
2021.12.28.1. Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais e médico-hospitalares 
destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias 
Brito/CE. Início de acolhimento das propostas: 30 de dezembro de 2021 às 17h. Abertura 
das propostas: 11 de janeiro de 2022 às Bh. Início da sessão de disputa de preços: 11 de 
janeiro de 2022 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, n" 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) 35441569. 

Farias Brito/CE, 28 de dezembro de 2021. 

TIAGO DE ARAÚJO LEITE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA 

EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Procedimento Administrativo: Processo carona n2 PMF-21.12.27-CAROl. Adesão à Ata de 
Registro de Preços Nº 20211015, de origem do Pregão Presencial para Registro de Preços 
N•: 17.09.01/2021-SRP, gerenciado pela Secretaria de Educação Básica do Município de 
Tabuleiro do Norte/CE. Objeto: Aquisição de material de informática para equipar as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Forquilha

CE. Contratada: DX Computadores LTDA - Valor global: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 
mil reais). Forquilha - CE, 28 de dezembro de 2021. Sr•. Eveline Maria Rangel Araújo 

Rodrigues - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 438/2021 

O{A) Pregoeiro(a) da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR 

torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que, em virtude 
de não ter havido tempo hábil para que o órgão de origem encaminhasse resposta aos 
pedidos de esclarecimento apresentados, o Processo do Pregão Eletrônico N2. 
438/2021 foi SUSPENSO. ORIGEM: Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

- SEUMA. OBJETO: constitui Objeto da presente Ucitação a Aquisição de equipamentos 

de TI - Solução Integrada de Backup (appliance de backup em disco - B20) e ativos de 
rede para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, no âmbito do projeto 
Fortaleza Cidade Sustentável - FCS, conforme especificações técnicas descritas no 
Adendo 1 - especificações técnicas mínimas do termo de referência deste edital. DO 
TIPO: Menor Preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral. Maiores informações 

através do email licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br ou pelo telefone: (85)3452-3477. 

Fortaleza-CE, 27 de dezembro de 2021. 

OTÁVIO CÉSAR LIMA DE MELO 

Documento assinado digitalmente conforme MP n!! 2100-2 de 24/0S/2001, 
que ITTstitlJJ a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasll. 
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; ·• Estado do Ce<1rá • PrcfeituraMunlc:lpafde Tejil\;üoca '-!\IÍiso'de itel/alidação eAdfamenfo 
•,~: ~9' Abertura dei. Propostas. A Prefeitura Municipal dE! Tej4çuoca, cónvoca as empres<!S 
'.;i habilitadas para fazer revalidaçllo das suas propostas de preços d;! licjtaç!lo referente a Tomada 
•i· ~e Preç<l.nº 2021.08.20,01· ,TP_;ADM, cujo objeto~: conu;.taçao de empresa especiarizada em 
•.·· $erviçós cfo.engenharia para continuação da pavímentaÇão em. pedra t0'séa eni diversas. ruas 
·'.i das !<>calidades dé'BoaAç~o e Boqueh'ãô dó'Mun1Cip1o·de:J'eJ4ç9béá.:CÉ; a partir dii data deSta 
' :' public!l\)ãP ât.é i:l dia 04 de Janeiro de 2022; P,. sru,.são d~ abertÜ!fl, das propo!llas de preços 
.•/ \riarcada para ó dia 29 de dezembro ele 2021às09;00hs,.será. dia 05 de janeiro de 2022·às 

. 'ª sala dá COri;lissão ria Roa M<imede Rodrigu0$ iel'X~ira; 469 ·'Centro, Malcires 
;es pelç telefo~e .(85) !!9299,231~, ou no P9rral \Vw\rf•!ce·.ce.gov.brlllcltaco.es. 

.c,,;2adeí:l&zembi'ode2021.José.MarcosdePinhoBrito-ProsidentedaCPL 

do Ceàrá -(>refeitul'll Municipal de Tauá-Avjso de Çliaiílada públi"'! do Pesquisa 
:.caí:lo: ó so.tór:Cle Compras, to.ma pllbllCÔ para eon~eçlme!)ioacis lnterel'!Sadós, que no 

..... o da 2911212021 atá 05/01/2022, eál.elfá reatiiando a Ghamadá'Púbficii.dé Pesquisa de 
Mercado N' .27.12.01/2021, éo.:Oa finalidade de ídentiílcar o maior número de fornecedores e 
ie$tiínar o:preÇo de mercado parà cxintiatáÇilo de empresa esiiec1a11zàdariarli a preStação de 
;se.rvJço. c,Om fomeci'!lento. de m~terl~I esµiç!!?, .c~mp.ach) autpm~tl~ ?•. tral!'!l'e~to e 

bast.eclmento de água. <:Qm o fomec1men!.o de equipamentos e·!llateroaos necesSános, a 
~fê!ÍJ re~llza~s ni)s poços i>i'>fundo~ do.1\'1Úriic1plo de Tau(l.ÇE; coóforme esreéifié<\ções 
~:e'<'liM(onlrà-se dispqf)ível nl'.! .site .dl) f'ref!1ltyr,i M~!}J~iP<i, de Tauá 
1\tps://w\/i/w,taúa.ce.9ov,br/) e por e,fi!all. (pmtse\ordecompras2021@gmall.com), Tauá/CE, 
"de deze(llliro de 2021. Departamento d<i! Compr;iç, · 

do Ceará - Pr.efeifüra Muritêlpàl. de São j3oned.íto • .Resúliado dà fase de 
rotQ.de Preços. AComÍsSão Permanente de Í.lcitaçao da Prêréitura Municipal ~e São 
'CE. fuma p~blic;o'parà o conhecimerito dos lnt~Ml!sad<ÍS, q11e após análise das 

··· · · ~· · ,,,." ·- · ,9N•2ó21,1ó.ia.ó1,i:iirnrliisde<:Ontiataçãodi:ls ,. ... "· .• ,, ...... ,,, ..... ·~"·· ·iiy(i,a 
!9!i' 
São 
\ci~a 

1ções LTóA. l:NPJ ~ 4uiõ0'.86etooo~-:i~/cidl116 vàlôr global .de R$ 522.243,26 
~e v!Óte e' di)ls fnÍI dUZeAto$ e:quárenta e tf;is real~ e Vln!~ é sei~ Ceniavos) ppr 
1taro menor pl~ço:Asslm;.fica 'll:>e,r!i:>.o. prali:! racurs~l·cooloime an.:;,109 da lei nº 
l.. Maiores lnforrriações na s.al<1 da' Comissão. de Licltaçllo, lociallzada na Rua Paulo 

, ,i,iârques', n• a1a • e~n1ro .• s!io ~erie.d1~01ce. são Bqnedifoíce. 2ll ele ciozembro <tê 20.21. 
Ronaldo lobo Damasco no" Presidente da Comissão de UcltaÇ\lo. ' " 

':trufo do Ceàf,\ • S~fVIÇl) AUtôliômodÓÁgua e Esgoto . .:. SMS do Quixelô ·Aviso de 
· o'• Pregão Eletrôniéo N?·2021,12.28.2. O Pregoelro.Oficialdo SAAE do Munlclpio de 

C.E,.torria público que será re.allzado Certame Licitatórfo na !llOdalldàde Pregão 
, , ,.;;J: O~je,to:Aqulsfçãó ~e hlpocl0rito de cálcio em pastilhàsa 65% (fülmetio de.no rJiáx. IÍO 

,".ll"rmazenados :em ·baldes plfl';ticos1 de ·acordei com NBR 11'887i a: ser fornecido 
:e,!adal'(lé~ll!', destir\adoaóátenqimento <tas necessidades dó Servlo;O Autõnomo de Águà e 
'éJ? ._ li!~ do MÚnlétpló de,. QUOOÍ!ô/CE, Íniclo de ai;Olhil'(leOto . aás propostas: ~o de 
\!tnbro de 2021.a partir das 17:00·horas. Abertura das propostas:. 11.dé janeiro de +022 às 

O. h~r:as.1niclo da'.sessão de dlspµt~ de preÇÓ!i: 11 de, janeiro ele 2022 às 13:30 h!lras -
.~.tt~1/blli:ómpias.corn. "Os Interessados po~erão obter o textó l1Jle9ral do Editai 

· viçps el1>trõn,l9os: http://b!l~mpr:as.com .e www.tC!'.ce.g~v.~r ou no, $AAE de 
. Rua Monsenhor Goelhil, n•. 1 ;!5, Gentr<l, O,uixell)ICE no horMo de 08:00 às 

,fórróaçõ<is pelo tele.fone (à8) 3579•1163; Qu,lxe!&íCé, 28 d.i deierobro ~ij 2021. 
P.erelradtll.Jma~PregooiroPncial.doSAAÉ. , · . ":· .. , · ' · , · 

EStado !fc:ICeàrâ"S11.Viço AiitôrióinodoAgüiie E~ófo _;SME'dõcfüili:eiõ=Avlsa de 
9ão. • Pr11gãci Eletrónico N~ 2021 .• 12.28.1. O Pregoeiro Oficial do SAAE do t,luniclpio da 

:/CE toríia públjc!'i qu~ ser;ã, realizado Certame Uclta!prlo na modalidade Pregllo 
. ;.,Obj~to; Aquisição d~fcom!íustlvels destinados ao atendimento das nei:essídadés do 
.ut(mbfllà dti'i)gua" e Esgoto-SME do Municlpjode Ouixel~/CE:lnlolo de aeolhlmenlo 
'sias;·30,de déiembro de 2022 a partir das 17:00 horas. Abertura das proposl;ls: 11 de 
:?fÍ,?2 àS 08:0,0 horas. Início.da sessão de disputa de preços: 11 de janeiro de 2022 às•· 

, , . rás. aliàvés do site http~/bllcompras.oom. Os ínteressàd.os poderãd obter o texto 
.:.,intagral qo Edital ~tiav~sclos endereço~ eletrõn.icos: http://blloompras,oom e www,t';"'.c'l:iiov.br 
'~ ou·"ª SME de.,Ouixelõ, sltioado à R~a Monsenhor Coelhd, n•. 125, Gentro, Ou1xeiô/GE no 

~orárlo de 08;00 as 12:00hll). Informações pelo telefone (88} 357!l-1163. Qulxelô/CE, 28 de 
'dezembro de 2021. Assis Pereira de Lima -Pregoeiro Oflclatdo.SAAE. · ., " 

"estado do Ceará. f.rei'etfonilvlü!llcipaf.fel>Otlre111ma.;.A;,150il&JUfiiãiileiií0dil.i>eiiili0 d11 
tmpugnaÇiio de Edital· llllo<lalidade: Ptegiio Eletrônico. Nº PE--017/2021. Objeto: Seleção de 
inelhQI' Pi:<'posta atravii's da ReglslrQ de Preços para a 11.iWr:a l!qull;içllo de medlcamentos .. e 
material rl)ildic;o hospitalar, para atender a;i neoossidadas do Slstellll! de Saúde deste Munlcfplo, 
d~ acordo Corn as quantidades e espei;ffieações ool>$tantes no term.o de. ie(erência,;~nexo 1 do 
!jilltal. llpo.; Menor Preço poMotei. A G<lmissão de Pregllo o;Omunlcil aos intaressados que julgou 
nmr:MAntÂ: n nPliirln (IA lrnnt1f1n::1;r~n ri~ MlbJ rr.i.fori:onfo ~ rP::t.rlP1"111~~ rir, J:rllbl r\l;\ e<pntfrl""" r{.g 

-··NiJí::ri' ~çr1i>(ii1âi~V~.J -(..;1··'~i~i~1 ·~.:i\11:i,vJ:~,\;:Q~1:sigl'~·aqv,;i"·~d.éri7k~;u~rV1~~u~; ·~of~,,,, 1tí;)la1tfya.u ~·~ 
'exploraçllo de um Posto de AtendlmeiÍto. BanCárlÓ, A partir da data 30 de dezembro de 2021; às 
09:001nin, hoi-ário de Bras!lia, 'está·abertQ o praia para cadastramento ,de proposta ~o site: 
iwww.portaldeoonipraspubfleas;com.b'< praz'? de/ ence(Tamento. pa'ra cadai>lro de propqsta: 
1210112022, às 09h:OOmln. Inicio da Silssl!o dé Disputa: 1210112022, às 10h:OOmlo; para 
maiores ínformaçpes procurar nas.ala de reunlei?s !la Gomlssão~ Rua Cel. Antônio J0<1qulm nº 
2121, Gentro.- Umoei!b cio Norte- Geárá, .nosEorarlos d~ ÓBhOOmln às 13hOOmln, ~m d.las 
úteis, ou ;itravás do sl\e:TC~ "•Tribunal de Conlajj.}fo ES1ad9 do Ceará. Limoeiro do Narfu!CE, 
!25 de dezembro d112021. Pautei. Victor Fadai; P!líheir<1-Pre!ildente/Pregoelro. 

''·"'" 
Estado do Ceará"' P~feituf,:i:Nhlnlcipal de'lrauçuba ~Aviso de Licitação :Prégã<i 
Etetr<lnlco N•. 2ii21.'1u)1:~.1; f< Prefeitura llÍl!/nicipai .da Irauçuba, toma po'.iblico que .se 
enéonlra àdispósi.;lloiJosí~t~tessad<i$ o Eld.i~J:d0 Pre9~o Eletrônico N° 2021.12.01.1)1, 
Ql!é tem como objel() ó Rligl~tfu.de.F'reçci$. c,oiislgnadó em Ata, pelo praio de 1~ (doi:e) 
meses, para ruturá e e\ienlual conlrataçllo do. emRresa .especi~llzada na prestação de 
serviços da envelcipámento, adesivos dígilaUzàdàs e' perfuràdos pàra os velculos, da 
responsabilidada das div~rsàs Secretarias do Municlplo de irauçuba/GE:, <:onforme 
aspec.lficação'coótida .no·~ à.hel«is do edltaL o re.ce!>imen.10 elas propqstas, através d.o site 

, ,d'! Bolsa de. Licltaç~es e Lell,ões:,. BLL, dar-se,,â..a partir das 17h00mln do dia 29/12/202.1, 
'até às :17h00min dó, dia.12/0112022, Data de1Abei:Wrá das Propostas; 1~/0112022 às 
OàhOóÍnii{ O Ed.ltat estará illsponiliel. nos Sites; www.blleompras.ôrg.br ou 
·www.tce.ée.gdv:bi. a· partir' da dala da publioaÇã,o .deste Aviso. lrauçub;1/ôE, 28 de 
dezembrode2021.Jaysoii MotaAté'.ledoM~squila-PÍ'egoelro.. · 

Estado do. Cct•rá, • l;'reféitura Municipal ·<IE: fá.ria.~ Brlfo: • .t-vis-0 de Licltagã9 • Prog~o 
Eletrônico N• 2021.12.2s;1. O Pregóéiro.Oficial do Moinlclplode Fanas Brlto/GE. toma público, 
que será realizado Certame Llcltatórlo na. modâiidade P.tágão Eletrõníco, 'tombado sqb n• 
2021.1~.28. 1. Objeto: Aquisição de materiats·1abórafoiiáis e (llédic~liospitalaresdestinados ao 
atendlio:oento das neces5fdildes·do Fµnd,o,Muolcfpal .d~ $aúl!li de Fari~s BrllQ/GE: Inicio de 
~c;olhlmento das propo.;taç: 3o d!l de;;9,\ii. /~~\l~i~'f!,~à~17;~;;~.;ttert\Jra,da~ propostas: 11.<1.e 

11a. " .. ªI.~.· .. d.i;> ...... 2º. 22
1

.âs •. 8h ... l.nici0. d. a.•. ·e.~·.·. lin,.\ff,$1.~P ..... "."' i;.í:i J!i.1 
1
gt .. ~.!~-;w .~.JfJ~.~n~.'.rº.·. d .. ª 20Z2 ... ~.~ ... · .. ~ .. h·.·· latra\lé~ dp slie ht!fls~ibuc;ompra$.~Oijí'':' "~ffi;~ê.~~~r ler eôbte<o t,exlo lnt~sli!ldo 

·. ed!Jal ~ t~d~s as Informações sobr~ ~ .i,rqi . ,.. . til~~~ , @~l!o Permarerte .!k> ~ici@Çiio. 
sltoà RuaJoséAlvesPlmentet, n• 87,'Geri , àriâii'flrlto7CI:; 'mhorárfonormal de expediente, 
ou atravé~ dos enderaÇQS eletrônicos': v,íWw.fariàsbrlto.ce.gov.br, www.lc<!.ce.gov,llr e 
h,llps://bllcompras.con:o. Informações pelo télefonei (86) 3544.15.69. Farias Brito/CE;, 2,8 de 
dezembro da 2021. Tiago deAraújo Leite.., Pregoeiro Oficial• 

E$tédo do C.earã" Prefeitura Mu~iclpat de Horizi:onlo.'· Aviso de Licitação."' Pregão 
Eletrônico Nº 2021.11.25.1 • SRP. Julgamentó: Meo11r'J>reço poi Lote. Registro de PreÇós 
'visan~o fuhlras . e eventuais aquisiçllo materlal permanente; tecidos a "'vfamentos: para 
raallzação de oflclll!ls e/ou atividades especlfü::as a serem utilizado~ nos programas, projetos 
e serviçós, ràali~ados pelo Fundo Murici pai de Assistênclà Social e Seéretaria de i;o.ssislência 
Social, Igualdade e DesenvoMmento Social do Munlciplo de Horl.zonte/GE: O prazo de 
éadastrameotodas Gartas Proposta~ será âté às 09h0ómln do dl.a 13 de Janeiro de 2022; com 
abertura. para anâlise das propostas às 09h30min .. O edital pOderá ser adquirido r~s 
endereços eletrônicos www.comprasnetgov.br, ww\v.horlzonte,ce.'go\>.br e 
www.lc<!.ce.gov.br a partir da datei desta publicação .. Informações; Na sede da Coiniss~o 
Permanente de Pregão, na All .. Presldente. Castélo Branco,nº 51811, Centro, Hor1zante/CE ou 
fone· (é~) '3336. 1434. Horlzonté/CE, 28 de dezembro 'de 2021. Francfai:a JÓtjmgéla 
BarbosaAlmeida·PregoeiraOficlal.' ' · ' 

Elitado do Ceará• Pr<if~itura Municipal de Hopzontti ·Extrato de Jutgam~nto • Fase de 
Habilltação·Concorr1JnclaPübllcaN°2021.11.10.1:ACQmi~0 PermanentadeLicitaçllodo 
Município de Horlzorne ti:inia púbilcó o. resultado,do juigámento dá fase de habilitação da 

,,Co.ncon1Íncia Públi<:a Nº 2021.1'1. 10. 1, cujo '1>bjetô é a càntmfução de empres? especfallZ!lda 
para execução e i:naoutenção de pavimento asfáltico e.m diver.ías Ruas no Mun1c1pio de 
Horizonte. A Comissão analisou os documentos apresentados, 1i'imte às exigências edltailcias, 
fra~te às exigências da Lei federal nº 8.!)66/93 e. suâs a\lerações. .bem como frente .às 
<:onslcierações dos pareceres !Scnicos do engenheiro <;lo Munlcfplo, fazendo as !Seguintes 
obseMiyões: Constram - Construções e AllJ!luei de Máquinas LTDA· CNPJ: 72.432. 727/0001 • 
.s9, habliitada, tendo em vista que atendeu na íntegra as normas edltaliclas e as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 a suas alterações; lnsttalê Engenharta LTDA, CNPJ:.23.742,620/0001-0D, 
habilitada, lendo em. vista <\ºª atendeu na Integra as normas edltalielas e <is normas da Lei 
Federal nº 8.666193 e suas alterações; Nascente COnstruçiles LTDA - EPP - GNPJ.:" 
1.5.372.706/0001-51, ínabltltada. não atendéu às al<igllnclas de habllltaçllo técnica {Item 3,7), 
nos termos: do parecer técnico do engenhe~o dO Munlclpio da Horizonte, constante nos autós do 
processo. Estando todas as razões e fuf\damentações legais na Ata da sessilo de julgamento d.a 
CPL do dia 2811212021; a disposição dos lnteressad()S nos sites oficiais da PMH e do TCE, Fica 
abei:to o. P,razo reCU"fi'I, conforme precl/ltu.a,.p a(j!go 109,,lnciso l>le\ra ·a~ •. da Lei Federal o• 
8,666193 e súas (lemals alierações, a partir da datá desta publicação. Caso nao haja 
llll!nlfestação de recurilo fica rriarc!!daa s~ll$llo de abertura das propostas de preços paro o dia 
06. de janeiro de 20.22 às 09hOOmln na sede, da Gomissão" Permanen\e.de Llcil;lçllo. Mal ores 
inforinaçõescomB;CPt:pelotelefó.ne(85)3336.1434,Holizp1jle/CE,28(iadezembrode2021. 
Rosltãndia Ribeiro.da Silva-Presldtinte da. CPL. · 

es1a1fo',do cêarâ • prefeitura~MtÍni<;ipat de Granjeiro. •.Emrta <!~.~viso de Julgaine~to ..: 
(Fase.dé Propostas de Preços)'-Tomada de Preç\)s n~2021.10.27,1. O Presidente da CPL 
-'-..,~~.t.u .. "~ ._._,...,,_,_., ·•- ..... ~ .. 1,, .. -M<or- •• , • ·•• ••• • .. • • • "" 

l
~CIO((.o.cearã .. p.retei~ra MuniclP.31,<:JeCedro ~ R~sPosiaS aw r\àc~~~·"'.rréi~#~~ .n~ 

, 160 .. 9 .. ;.q1·,·12.·. 021-Ó3 ... ~. Co· .. ncor···.re. "ncia P .. ~ .. b. ".cii n; 16. 09.0112021-113 .• As ... sun(Ó .. : .. i'le .. ".Pº.•.~ .. ta· ~ ªº.~.·. 
, ~e!ll!rsos. impelf<!ntes; DTC Go!'!"!'!'ções & Serviços EIRELl1 fa.ri!"l ~g'á)íi~es !i~ry!ÇRs; e 
Construções, LR SE!rviçose G~nstruçõe~ EIRELI, MaríaJoslnelde Lima Melo ElREp,cvrorn() 
Se(\llços L;T_DA- ME. Dos ~ecurso~ ,O Presidente d~. Comissão Pe.rmanente d~ Ucitaç!lo e o 
Secretári~ de Meiof\mbiente o.Recursos Hídrioos dp Muni~ípi9 de Cedroll:;E, ab.al~o assini\dos, 
'veem responder a()s recursos, 1nipet1ados pelas empresas supracltadàii, com.bâseíià Art j 09, 
alfnea 'a~. da .L<o>i n• 8.666/93 e sua$ IX!oiteriores a11eraçõe~ Da R,esp9stá; TenilÓ ~"1. vls,lá ~s 
lnt,erp\Jslções dó~ reçursos tern~stiyarn.erte e Juntad1:> aos autos do processo em ePl~refe ·~ 
'd.lante do exposto nos Parecere~ exarados pel>;t Proc~radoria Gerâl do Municlplo JulgamOS: 9_s 
reçursosfl))flr0<;edentes. oâo alteran~o o resultado de hablllla<;'ão arrteriorm"!lle publicad(); 
d.evendo darnornía1 prossegúlméri!o ruí demais fases do certame. Cedro .cé,~~de dezem.bfi;o 
da. 2~21; t!lllo Llriia Sales. i>fêsidÓÍl!ll da·cOrnl~são de Ltcitaç!Ío. fi-anéiséo Sldriey Àndfé' 
Fe.ma'ndes-Secretârio.de.MeloAmbierrteeR!icursOli Hídricos. . · .. •.· . · iil 
'Estado' dô Cêara ; Piéféitilrâ ~úillcip~fde Cedro -Aviso de Abeí:tur.I das Pr~-""'~~~{ 
Comissão ,Permanente dé Llcltaç!lo .do MuhlclplÓ de Cl;!drci/OE comuiilCf!.àos in' · 

. ' . . . dí~ 30 }!~ de.;;~iilbri) de ~0?1 0 .Ís 08:0'0 horas; na Sal'I dà _Gl!mls~o 

i:;stadi:I dóCearã ,P~ere,rwra Mlln1c1paf ~e.C..~C1'!1"1~Avís.odelic.1ta'Çãa. Pregão e1~1ra~ibl: 
111•2021.12,01.01 • SMS.APiegoeiro da Prefeitura Municipal da Gllucala -Cea!á, lol'r!a póblid); 
p .. ara .. c:O.nh.ecimant.o dos lnter~ssad. os, q. ~e. no próx. lm?. d. ia 12 d·.e janeiro de 2022, ãs oa:30h (oif p. 
hoi:as l! trinta mínu,\os). atrav~s ~e epdereço ~lel!'ôillco IW{W~mprasgov~ma!lle(ltaís.gov.~r

1
, 

(C. óniprasnet), .estarà. rea. llza .. ndo· .L. ici.iloção, "ª. [ioodal.idade Pregao Eletrônico, critério tia' 
iJulgamento menor preço po~ lote, tómbado sob o n• 2021.12.07.01 - SMS; com o Registro fia " 
PieÇosvlsendo a futura e. eventual 'lquísiçÍi!l dii fardamento$ para os Agentes Comonltárlos q~ 
saúde, de interes~e da Secrelarili·~e Sa~C!e de Gauc:ala/GE, o qli<0i enconll'a-se na fntê!i1<1 ' '' 
Sede da Conilssilo, siluacla ,a Rua Coronal Go(l'eia n• 1073, Parque Spletlade, Ca~caia/1 
Malares !rifo1111aí;6es '1º' il.~élerew eliado, no horário de 08:00Íl à~ f2:00h ou polo '" 
htlp://muoldplos.too.ce;gov.br/licitacoes.lrtgrldGomesMorolra-ÀPregoeira. . . ' . ' 1 

Esta<!o do C~ará • Prilfejturâ; MlinJclpal do Cascavel'" Aviso d"? Licifaçâo. ' Prégã,ol' 
. 1i:;1etfiln.íco N• 01.2a;12.20~1,l'IE;, A Preg~ir<! Oficial d.a Prefeitura J111unicipal de Casca~~!· 
' tOioa público pala conhecimento dos lnjel'!l$Sados que realizará a licitação ria rnodaiidede 
Pregão. Eletrônico; to'rnbadà 39b o N' 01.2J), 12.2021-PE: do tipo menor. pr0Ço, tendo' c:O#i., 
objet? () Registro de f'reço.;. visando a aq~~Içllo de, combusllvel (lJasolln~, dies~I e álçoo!) I. 
destinado as Unidades Géstóraii do. ,Munícfplo de Cascavevce; o edital .dlspoillvel nós 
~ndereçOs e!etrõnicos: WJNW.bli.o.rg.br e W)llW,tée;ce.gov.br, com o prazo de ~ciastrámef)!il. 
da~ Propostas até o dla,.10 'de janeiro de 20~2 às 'OBhOOmln, abertura dàs .propcistas as' 
08h15m1Íl e a fase d!! disputa da lances âs 09hOOmln (horáfio de Brasllla); Málores 
inf<!rntaç~es ioo endereço cltàd~ ~u P,~IQ (o~e: ,(~5) 3334·2840. Caséavel .;. C<iiüá, 28 if~ 
dezembrode2021. V.ãniadeSouzaPin~elro-PrepoeiraOileial. · ' 

. ,. - ' ' ' ' . ' ' . 1 

'Estado do Cearã. Prefeitura.Municipal de Boa. Viagem· Resultado de Jul9a111ento,d,e 
Proposta(s) de Preços -Tomada de Preço$ N" 2021.11.1~.001. A Comissão Permâ.ri~nte .ilia 
Licitação dà Prefeitura Municipal de Boa. Viagem, localizada na Praça Monsenhor José 
cindido. 100. Centro ·Boa.Viagem/CE, toma põblico aos inletessados o resuitadp do 
jUlgameo\t~ dais) p. ropos.ta(s) cte pre. ço.s da Tomada.de Preços Nº2021.11.16.001, euj.oo obje\i:i 
é. a éxecução dos servlços de éonstrução de Sistema da Abastecimento de Agua da 

,.,Lo.calida,da d.e .B<>rn Socorrq, junto· a Secret~ri~ de lnfr1:1estrutura e R'!cuti;9$ Htd.rlco~Ao 
Munlcipiode Boa Viagen\/GE, Lfcitante(s) classtncàda(s): G7 Gonstruções a SenilçosEIRE_q',,, 
CONJASF • Gonsltutora de Açodagem LTDA. AGF Projetos e Construções .EIRELI (EPP) e 
Construtora Moraes Ell).Ell (EPP). Llcltante(s) vencedora($~ AGF Projetos e C9nslruÇões 
El.F<ELI (EPP) pelo valor global de·R$ 273.258,73 (duzentos e setenta e três mil.duzentos e 
éinQuellia,e Oito reais e setenla e.três,c~nl11vos), fica aberto O prazo (eCursal previsto no art. 
1Ó9, incls6 I, alinea 'b"dà Leln' 8,666193. BoaVlagem/CE,2U detlezembrode2021: CPL. 

Esfadq do C~arâ ·; t>rofeitura.Munlçlpal de Boa Vlagem •Resultado de Jul!jarilento de 
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CORONAVÍRUS- ORIENTAÇÕES E MEDIDAS PREVENTIVAS (HTTPS://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/CORONAVIRUS-MEDIDAS-PARA-0-COMBATE/] 

NOTÍCIAS (HTTPS://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/NOTICIAS/] FALE CONOSCO (HTTPS://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/FALE-CONOSCO/] 

WEBMAIL ( HTTP://WWW.FARIASBRITO.CE.GOV.BR/WEBMAIL) 

PE 2021.12.28.1 

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO: 

Número PE 2021.12.28.1 

Publicação 29/12/2021 

Abertura 11/01/2022 

Modalidade Pregão 

Situação Aberta 

OBJETO: 

Aquisição de materiais laboratoriais e· médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de 

Saúde de Farias Brito/CE, conforme anexos, partes integrantes deste edital. 

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD: 

Abaixo os arquivos da Licitação. 

Edital 2021.12.28.1 (https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/Edital-2021.12.28.1.pdf} 

[Anexo !-Termo de Referência 2021.12.28.1 (https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/Anexo-l-Termo-de-Referencia-2021.12.28.1.p4f) 

! Anexos li, Ili, IV e V 2021.12.28.1 (https://www.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/Anexos-11-lll-IV-e-V-2021.12.28.1.pdf) 


