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FORTALEZA - CEARÁ - 21 DE JUNHO Dil 2021 

uraso oo'uuora - rre,ouura muniçipai cio ucoro - correto cia t.orm'aw. v MURJUIPIO ao 
- CO torna público o Oxtreto do Contrato N 1708.01/2021-02 decorreâtei do Pregão 

etrécrico N° OlOti.O112021 -02, cujo objeto é a conIraiaçéo de pcssoajurtdloa para preetuçIto 
is serviços do levantamento, ionniçAO a pr0005xornerrto  da dados datnfojmaç0es em saúde, 
lo como: CNES, 510112, SAI. OPA. $IG1'AP e DIGISUS, junto e Secretaria de Saúde deste 
unlôlplo. Conlilanto SecretarIa da Saúde. Controtodtc UúhiiquoPeietrúda SllvaSlmoae dó 
suco - MOI, jscrito no CNPJ sob o n. 14.955.31215001-17, com sede à Rua Louro Mocado, 
N $irro MirvrIAo, Creio - CO, 0SF; 62.125-090, de agora em diante ddnomlnbda 
ZnIruIoda. neste aio reiv0500toda por nau proprietÁrio o Or, Henrique Perelia da Silva SlmSes 
t.douc, de P.C. n.°  35414156-X SCPÍSP. e CPF n.° 306.001318-l8,Doa Valores: R$ 
1.970,00 (Violo ci novo olil, novøciciotOs o etitunla reGIa), sendo o valor nensot da R$ 3.330,00 
Os mil I,eZCntstO o lAicci vaia); Do VlliSrrcís: O contrato terá o prazo de vigência de 09 (nove) 
uses a contar de (loro  (lv voe aoslrtntirtr, podendo cor prorrogado nos ceens e formas 
eviatole 00 alt, 07 da Lei Fartarei n t  0.660/93 e anca posteriores aIleragdee. OotciçRo 
rçementérle: 0401.10.122.0002.2.000 e elemento do despaees 3309,392 (gererlo)amonto 
nianu(snç90 (la $ocrelortit de 6UI1ÇIO). OrdolilrOcua do Osapnoeo: Anléviu Norma liuclono 
arqusa Lima - SecretÁria de Sniide, Cedro 012 18 de junho rio 2021. Ani(ónin Norma 
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olrtsrlvv ria AlvúrnOs Secletaripo do Muelolplo do CpvcrrlelCO. COpIE do 0111101: 
COE dias dirrio 000 OldlrOSmlrl de 12h00min, e dOa 14h00nrin Av lShQOnrin, ouso 
000.tce.co ,ov.br/. Couoste/CS, 19 tia junho de 2021. Wagner Vieira Vldoh 

atdc do Coará Prefeitura Municipal eta Carnuubel - Aviso ,  da Jutemanto dei 
repostes de Freçoa.A Comlao0oPerteartoirte da LlzltaçRo, Oapole de procaderàvarltloaç9t 
anAlise das Propoatoa de PrUÇOS dos arnhrreesa participantes na 'Tbmarto de Preços N 
1.017/2001 • referente éeoslr0lirç0o de altrpraarr para preetaç.lto da eervlçoa de dlgltallzaç.Ot 
tfotetlrertto de dadoade ttoceritentoe públicos em forniato OCR een'trEcerrahsenlo em mIdIl 

ltat e serem preatada junto é clivemos Sscireterleo Ou Mulricljrlo do Crtritauból-CE, decidir 
ulQou ClriaelHcnde: Maltraus de Silva Cervolho ME; DavId FornnridaaS Panela; 0. DvnIlaotsl 
i oliveira ElploLl; O2illlsrd Merques da Crttte ME; Ecotur Contórniel & Serviços EIIIELI ME 
soldlu ejulgou Desziesslllcntls: Nflo houvo.As roz8ea que motivaram tal decledo encontrem 
1 A dlopoOlçito rIos Interousodoci, pare caflaultri junto ao proceeuo itoitelôrto no setor dt 
lto90o da Prefeitura Municipal de Carnsutsírl/CE, situada na Rue Preuldontu MAdiel 167 
solto noa (lista 01810 das 07h30rnin Ao 13h30mIn, ou através do Portal de Liciiuç9ue dor 
uxlciplos na cIta 100: hlip;/Iwww.tee.ce,gov,br/ttcltecoea, Foi vencedora do cs,tarrte 1 
npreee Metheua da Silve Carvalho ME, como vetor 9101001 do ES 01.000,08 (noventa e cor ml 
ais  Silo csnlsvosj.Apurtlr da date (bule pubilcaçito fica aberto o prezo recursei cop(or'roe o 
1.109, Inciso, sllniru 't)da Lei Federal N t 8.666193; Carnuubet- CE, 18 do Junho da 2021 
Irlaria Paaaoede LIrora -Presidente da Comissão do Licltac0o. 

Estado 00 CeRrO - Prefeitura Maelctpsl de Carnaubal - Avlag de Julgamento das 
Propostas de Preços. AComluebo Prsrmntrxnle do licitação, depois do proceder Averlílceçéo 
o análise dos Propostos de Preços duo empresas participantes na Tooiads de Pregou N °  
01.01012021. referente A contraiaçúo de orar/moa pote axacuçúoda manutenção preventIva a 
corretiva de prédIos públicos do Municipio de Csrrrunbal-CE, decidiu e loi'oouClanniticada: 

;trurnsx taeiticsçõea ErF(ELI;Agllr.Serviçov O Truvspcilrrs E1RELI; .IC Erirpreendlmentou 
Ii ME; Construtora Moraes EIP1ELI EI'P; Ditos SvrviçosLTDA; Oiirarnic.Serviços EIROLI; 
Terezinhu e Serviços EiREL1; Ex1rso Conclrvçi5os e Serviços EIRELI; Lexon Serviços 

estruture Earpraerrdimeeirss EIRE11; ApIa Comercio, Serviços, Prõjetose Construções 
11 ME Mester Serviçou e CoirxiraçDva ElIOFLI ME. Decidiu e julgou Oenclssslticadu; 
o Constmç(lris Servicos e LotOp5es LIDA; LR Consiruçeus o Pro]6kos,E!RELI; Surti 
trutora e Serviços dvTrussporto EiFO1iLI tIO; Covsei'uas CosotruçOav e Serviços EIRPLI 
Prime Construções e Loonçõns LiDA; Treuri Construções e Serviços EiRELI EPP; 
200 CosOtruçOve e Serviços EIRELI ME; .FJ2 Construções EIROLI; VIU Conolraçõcti e 
çs EIRELI 0FF; Fortalece Consrrvtora E1RE11; Antonio de Maria Lapas de Momos )lE; 
es Iluminaçéo o Consiraçciva EIRELi ME, As razões que motivaram lei decisão 
rttiar-se À dispúsiçSo dos lareuscarico, Fera consulta, junto ao prcic.eavu iicilalório no 
doIlcIIaç000la Pretettnra Municipal se Csrnnut'aI/CE, situada na Ruo Presidente Múdici, 
Cenilo, rios cliss úteis das  55 I31h30niircou atrovésdo Portal de Licitações dos 
cipios no silo TCE: trtipi/u'rww.tce.ce.gov.br/itcilaccieu, Foi vencedora do certame a 
asa Agite Serviços eTransportes EIHELI, ccv o purcentusl de desconto de 5% (cinco por 
).A partir dã data desta pubticaçõofica ahnrrooprnzorecuroolcontamra oArt. 109, Inciso 
rea 'b '.da Lei Federal N°8.606/93, Carnaubal CE, 18 de Junho de 2021. Adriana 
onde Ltnrã -Preslrionteda Comirr8oda Ltcltac0s. 

0€)) mirona, sOrJirUs tltJ'roiUeu5.cnruJ.rJr 'se cavar a rua,,, ,uy,nuraUuoucicrJvcw,uiabUu 
rxol, Termo do Refaréncia do Edital do PnegZlosupra ciLito. Teoria Lopes'Bezerra - ME. 
P2: 02.559j7410001-82, Vencedora; Lote 1; ES 109,497,28; Lote li: R$ 174.834,84; Lote Iii: 
120. 199,85; Lote IV,,-R$ 112.790,99; Lote '1; ES 43,499,90: (.me VI: R$ 40.222.27; Lote VII: 
13.693,20; Leio VIII: ES 3.832.76; Lote lii: 11$ 24.0501.78; Lote?(: P52009286; Lote Xl; ES 
.670;70; Signatários: FranciecaAlnllone Nunes Moura --Orsloruadnru ce Despesas do Fundo 

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Florluorito - AeIuÕ de Llcllaç0o - Tomada 
Preços N 1  2021,06,15.2. Abertura: 08 de julho cio 2021. és 09h60rtitrt. Julgamento: Me: 
Preço Globo[. Objeto: cvrtirotstç8o de omprene para serviços de pnsrreenlaç.ao a drenagem 
pista de atletismo do Eeióotio Dsnilng0o. no tIuniolpto do i'torlzonro/ClS, conformo prol 
bdalca de engenharia. lruformaç*on: Av. Prasidanto Cevrolo Branco, N 1  0180. Ceni 
HorIzonte/CO ou pelo tons; (05)33311. 1434. tlorieon(a/CE, 18 eis junho da 2021, Rosii9n 
Ribeiro da OlIva - Presidente cio CPL. 

2921.00.04.2 - P8 - Julgamento: Menor Preço por 1(501. Oblato:  coairuteçõo do eoraiçoa 
clailzadoe em tneerçlto da 005irtlelreu rsrIJcliutl!cp ulv,Jllntrdos tio Ho88lti Melarrttdade 

%Abalo Raimundo, de Seara, e Iintrlvrle Fvjtarrlebrir(ln tio Ms,rlciplrr de Fluriconte- CE, cunfornrc 
ecilcorçõsa coahiteniuu eOterr,rZ derateté,rcie. O llraoQrlocvniavtrerlttivlorIas cerEja p10905105 

aló Ou IlOIrOOlriits tio Ole 05 do julho de 202), coiru sItultiurO pare esúileo tise prupeutno às 
OOnrin ii Secaste rIs Olnpv(a de Lnssa Ao lOhOilielri. O rt'Jiioi envaré cor sdqniriclo ora 
leroçou eluiróiticee 	w,enrlrproaeet,000,hr, wssm.horlcutilo.ro ,guvbr o rAvw.ies.co.gov.br  e 
LIrdst(lte CaRta pnbtlnrç9o. lrdtOtreeç8nu: 1-lo sOrteOu Cnrruor'Po Purninrsçrtria da PreqIlo, auAv, 
aNcora 0/rateio Branco, n°8180, Cetrltrt. HnrscerslalCE ou foca (85(3038,143t. t'torlzoirte/CE 

a..uciwMwvqqroriç,.,uivI cl . -,W., tio rairlir'JÇI ——1W i511091W rlrmO.0 
Efatr8ntce Nf 2021.0619.1 - ORE JuIuntoeto: frlsturr PreSe por Loie.'Objeto: aelaçõo «A 
melhor proposta para registro ele preços vinurristo (uiervu e ovonivalo conlrcleQOas para 
aqulelçso de aventais e rndacatee 000liostItos ao Fundo Municipai de Sstúde/Sereiode da 
SeOde do Munlelpto da Guelúba/CE. O prezo cio 0000sicsarrastn das Crte Propoulue acuA até 
Na 13tr00mio do dia 02 dsjuiho 0e2021, nutri eberlurn puro silAlivedas propostas As 13lr01nrin 
O SessOo da Dispute do Lpncieo Ao lOIiORrnln. CO edital porlaré ocr adquirido nos endereços 
eletrõvicua www.bbrnnúlllcltacnoa,com,trr e jwuvv.tre.ce.ov.hr  a partir de data deaini 
pubiloog0o. lnformuç8es: Na Rode de Corrvnv0o Cerulrol <tu Llclteçõa OPro9600. na Ruo, Podre 
Auçuato, n°63, Centro, Oueiúhe/CEou pelo ortnj.)C0)30F6,1919, GruejéhJC5, 16 dejunhode 
2021- Otope Luta Loenctro Sltvo-Preaiçtented Prttoelro d CCLP.  

Eatado.doCearú - Prefatts'ra Muniçipul eta '3çõçe - Tonunda de PreçoeN 5  2609.01/2821. 
Objalu: -  coniretoçso da nmpreea pure ooncutç0o de roço das anIladas viúlnuio no Município de 
Graça/CO. A CPL, comunica aos intereueatlttn o rescll500 da (srrte do habilitação cia flcIlaçOo 
euprade auguinto forme: Todos ou Llclraolos t-toltttlllurrinu; A02 Ee9eatrurlti, ledcatde, Comercio 
e Serviços EIRELI, itracrite no CNFJ ri' 111,777.967i00011-40; FJQ Corrstnoçõas EIRELI, trtacrtia 
no CNN n ° 20.186.377/0001-19; Via Urbana Serviços e Ertupreendimantoe ISIRELI, Iriocnila nó 
CNIPJ ri' 24,878.901110001.10; Ccrsrplarú Serviços e Construções SIRELI. Inscrito no CNPJ n' 
17.411,27710581-00; Fortnlese Çon$lueluio, irunr;rllv no CNPJ ur11.049.44010001-50; Noiltr 
Ompreendlmanton e Serviços; EIRiOti, manila no CNP.l n 4  35.131.69310001-09; Socritius 
Serviços e Locações EIREI.t, inscrito no CNPJ r  15.032.47610001-30; Mandocarij 
Construções & Empreenditurunlos LTDP., irtoctris na Ci'tPJ 10 27.583.85410001-02 ó L E 
Construções e Projetou EIREL1, Inscrita no Cl'IPJ n' 34.49a.8CWO0O1-0$. Fica abano o prazo 
tecijrssl, coritõrnia detersrina oAnt. 109, Inciso I,Allneua, da Lui e °  8.650193 ouves etieroçõbe 
posredoras.A eta da sensúo encontra-co a dispasiçalv dos in1erecudos nu Prefeitura Municipal 
do Graça, situada O Av. Jose Condido de Carvalho, sf5, Centro. Graça/CO, em IS da junho de 
2021. Samuel de Castro Marques -Presidente da CPI.. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Tomada de Preços N°. 1205.0512021. 
Objeto: coniraloçdode empresa para ruecuçsto de íeto,r,ra da Secroia,ta de Snúde no Município 
de GrpçCE, parta tvtedranle dvsteproecresrr. ACPL, co,suxice oosinleressarJos o resoltsdoda 
issv de trabltitaçõodrr iic,Iuçeosupra daseguinte torrou: t'tubiti,,rias: 01 Ranrilos ConcrruçõesM2 
- Construtora Veran LTDA, 03 - North Emprevsdiarnrtos e Seiviuov EIRELI, 04 Fortalece 
Construtora LiDA 05 - Leeon Ccvslrvio,a Serviços & Ernpumidiu,e,,tov EIRELI, 06 - F.A. 
Construções a Serviços EIRELt, 07-2 H RAgulur Serviçosde Corisirsç.3ev de Edificlos EIRELI, 
06- Eitus Serviços LTtSrl, 09- Erasdeto Coosri'uçõeso Serv/çc.s IDRELI-ME. lO. IR Construções 
e Projetos EIRELI, 11- Via Urbusa Surviçõe e Ernp,uuerrdinieoies EIRELI, inábinladas: 01- CM 
Servuçose Construções LiDA; 02- EcssslruirPrcjetaa nAsecmo,ia EIREL1,03-NFConslroções 
e ServiçonLTOA. Fica abeto o prazo recarsai, covMr,se dvterr,,ira o AO. 109, Inciso 1, Alínea a, 
da Lei 10 8.666193 e suas ulteraçrivs posivriores.Aata da seesUo eueostrasa a disposição dos 
interesttdns 

 
na Prefeitura Municipal de Grvsçõ, siuoda à Aro J05& Candido de Carvalho, 5/Ir. 

ConIrO. Graça/CE, em 18 dejuntro de 2021. Samuel cio Castro Morosas - Presidente cia CPI. 

crooencu5010nro ow lnattrcirçciee riria ncenrea para prenlaçao se serviço 	ane s oeaus tia 
recolhimento da pagamento e cobranças diverssa. refereate se tarifas a ctemela receItas do 
SAAE-, cm padrOo FEBRABAN, por Intermédio do suas agências, coro prestapSo decentes por 
meto msgnéflco dito vetores arrecadados, da acordo o disposto na Portarias° 0110-A/2019 de 
01 de oulutrro da 2019. Lei FedSrel lO 6.66611993 e suas alterações, AComlas0o do Licitação 
comunico aos Interessados que onde lê-se: Crodenciumento de instltutçoea Financeiras; Lela-
aa: Credencianianto de Instituições Flrraecetraa e/ou agentes arra.cattadores, permanecendo 
demais Informações lnsttteradaa peento ao edital, Maiores lnformtr90oe através do fone (08) 

108<5 do Ceará. FretettUre Municipal do Maraoonsú - Decreto N 1  4,188 de 30 de Abril do 
21. Declara do utilidade ptittltcs, pare Orla da dsaepreprlaçoa o bom Imóvel que Indica e dá 
nas prosld0neloa. O Prefeito do Maracanaú, no uso das atrlbclç.Oaa que lhe confere o arúgc 
Inoieos iVo XIV da Lei Orgânica do Município, combinado corno orrttgo 1u,  2°c 6ucitneeoe 
cri, 5* do ConSOlo Lei no 3.383, de 21 da junho dó 1041, Decreta; Art. 1.  doclsroda db 
Idade pública, para fins do drsaaproprlaçito, o imóvel com suas benfoltonloõ, liconstios e 
usa acessórios, situado no Murilçlploda Mareøanaé-CE,daata Comarca constituída por uma 
'te e ser deaeremhrada da Matricula n° 14.697 do CRI. da Comarca de Moranguape-CE, 
ailzeda no bialritO IOduatrlOI 1 (OlE 1), com área de 5,000m', com os eegcilnlee ilmtlea e 
ltro'nlaç(ee: Ao Norte deienrrinado por um segmento de feia, medindo 100.00m (cerro 
Iro), lláiltendo.00 como terreno ramurrisecenteda Multimaltlao lndvstiisl LTDA.; Ao Latira, 
omilnadoçrorum segritonto do role, norrrr,rl oo'nntericir, medindo 50,00rn (atnquonts melros), 
lendo-as com a Avenida Porque Loele; As OUL,. determinado por um eegrrtanto do rola 
nrai ao anterior, medindo 100,00m (oum melros), llnrltetndo-so custe Ruir Contr a i 2, o; Ao 
ato, datarmtrrailo por uni 559018410 da reta, flrrrntai ao entarlor, medindo 50,0Cm(clnqusnta 
troa) tlmllondo-a como terreno tia Cornpantrla de:Deecrwole1mnto lnduotllsi do Coem - 

1.00 (bojo As propllerl000 dA Ter,ptaat lndúotrla a Comúrdo de Embolagene I,ThA). 
'Agrafo único - o bem Imóvel de que trela cato decreto destina-se eoobroo de Implentaçéo, 
lalaçdo e funzlonamenlo de uma vrrldstte Industriai ou equipamento elmller. Art, 2 °  - Fiou o 
icsredorlu-Gorai do Muni* 	autorizada a preceder, por via amlgávl ou judlcial,.e mediante
via cvolleçoo, a doseproprttrçlio pra/isto nOele Doorato. ArI. 31-   Eatie Decreto edis em vigor 
datado sue publleeçfto, revç.godaO es disposições em gohtrdrlo. Poço Quatro de Julho da 

05(000 elo Gema - Prefeitura MttnIcIpnl do Porteiras • Aviso de LlcltsçAo PreOtio 
Elotrôrrloo N' 2021.08.18.1, AProgccelfe OOdal,do Municlplo do Portoirria(CE torne público que 
sorO realizado cisitoirtra Licliatôrla na modalidade PrúgOo ElatrOrileo '- Objeto: AqulslçAo do 
passa. oúmoraa de te a prototores do aro, destinados soa vafculoa o mdqulnaa. pesados, 
utilizados pele Admlnletreçeo Municipal de Portolme/CE, contrairia espsoificeç6eu constantes 
no EdItal Convocatório. Inicio cia acolhimento das prcrpostao: 22 cIo junho- de;2021 e partIr dea 
37:00 horas, Abeiluru das propostas: 02 da julho ria 2021 às 09:00 horas, InIcio de eaas2o de 
disputa dsprsços: 02dojaiho do 2021 As 10:00frorou - através do alIo http:f/bllcomprea.com . CIa 
:ster000adou poderão obter o tecla integral do Edital através doa endereços alslronlcøa: 
/iww.portalraoca.gov ,br, wwsv.tsicompreta;coru e wwiv.tce.ce.gov,br. Informações PbiO telefone 
08) 3557.1254(R-211), no trorúrlo de 08:00 Aa 1 2;Oohrs, Porte/nos/CO, 18 dejuntio da 2021- 

cio uci - oreare . rreroicura r,iundclpal cre raracuru - . AVISO de sdeVOgaçao Elo LlOttripaO. 
00 Eletr4ntoo N° 2021.08,04,1•PE, O Murrlctplo de Parecuru -CE, Enlodo do CeerÁ, 

,és da Secretaria de d'ducoçito, (unia púbflcci e para conheçiriranio dás licitantes o rio quem 
- possa lnturaeosr'que, e licitação espremenclonada, que tem pr objeto õ Registro de 
ou visando, a futuro 0 eventual serviço de locaç0o da ltrçorosaorsú para atender es 
rtuiØadea da Secretarie da Educaç8o, conforme projeto bóalcoiterrvro de referênc ia em 
orlo edital, foI Revogada por razões de Interesse público decorrente de fato uspervenlente 
que seprocrtdarjma msilroranátioe de todos os lermos do projeto bánlcoclo edltat,a fim de 
eia a liciisçào promovida da forma que melhor atenda às necessidades daAdminialraçao. 
reu informações na Sede ou Comissão, situada . a Rua Coronel Meireles, n°07-, Centro ,-
zuru/CE-CEP: 62.766-000. pato Fona: (05)3344.8802. no horário de 08:00h às 12:00h ou 
silo http'J!nrunlcipios.rcn.ce.gov.br/licitacoes o o e-mail. Liclla.paracuirsiigmaiI.com . 

do Ceará Prafolruri, Municipal do Mucanrbo. O Presidente da Conriss 
mIe de Licitações do Murilcipio de MacambõlCe comunica aos istoresudos 

da análise de Propostas da Ucitaçeo nu modalidade Tomaria de Preços 
2021, cujo objeto é a contraraç80 de empresa para pceslaç-Oo de serviços de rc 
o pinturade trislofio nas estradas vicinais do Musidipio de Mucambã-CE. O resultado 

 Empresa 
M Serviços e Conslruçuies LTDA, corso vaiarda R$ 182.833.28 (c6 	o 
Jigusrenro de propostas da ltciloçàouupra da seguinte tornou: 

antas e trinta e três reais e vinte e auto centavos). Destaforro 	a uti 
previsto no Ari. lO9..tnclso t, elmos b da Lei de Licitações sI 
-se a disposição dos Interessados na Prefeitura 
Oca na Prefeitura AAv, Construtor Gonçalo Vtdai, S/N.-Ceó - 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapaje - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de ltapajé, por intermédio do prego  
que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preço o°. 10.06.202 1.01 -SRPE, tipo Menor Preço, cujo objeto é: 
Aquisição de produtos para preparar kit bebê, para atender as demandas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Municí 
O recebimento das propostas através do sue www.bbmnetlicitacoes.com.br  dar-se-ás partir das 17:30 horas do dia 22 de junho de 2021, com data de 
abertura das Propostas no dia 06 de julho de 2021, ás 09:00 horas e início de disputa de preços no dia 06 dejulho de 2021, às 10:00 horas. O Edital estará 
disponível nos Sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br  ou site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor 
da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. Itapajé, 18 de junho de 2021. David Matias Teixeira - Pregoeiro(a). 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento - Chamada Pública N° 06.00112021. A Prefeitura Municipal de 
Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento do Projeto de Venda da Agricultura Familiar n.° 
06.001/2021, cujo objeto é  aquisição de gêneros alimentícios em cumprimento do estabelecido pela Lei no 11947/2009 e 11947/2009 e Resoluções FNDE 
n°20/2020, com o seguinte resultado: COOSEMCE Cooperativa do Semiárido Cearense - CNPJ.: 32.001.740/0001-39, vencedora dos itens 02, 03, 04, 06, 
07, 11, 13 e 14. Associação dos Produtores Familiares de Pascoal - CNPJ.: 11.700.560/0001-75, vencedora do item 05. Cooperativa da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária do Estado do Ceará - CNPJ.: 18.813064/0001-77, vencedora do item 01. Cooperativa de Produção Agropecuária e Serviços Santa 
Bárbara - COPASB - CNPJ.: 02.981.979/0001-51, vencedora dos itens 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 e 15. Fica a partir desta publicação aberto o prazo de 
48h para apresentação de amostras. Deverão ser entregues no almoxarifado central da prefeitura de Eusébio, situado a Av. Eusébio de Queiroz, 4687, Centro, 
Eusébio/CE. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio, 17 de junho de 
2021. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

5*5 *** 5*5 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão Permanente do Licitações do Município de Mucambo/Ce comunica 
aos interessados o resultado da análise de Propostas da licitação na modalidade Tomada de Preços N°2604.01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços de roço manual e pintura de meio fio nas estradas vicinais do Município de Mucambo-CE. O resultado da fase de julgamento de 
propostas da licitação supra da seguinte forma: Empresa Classificada 10  Lugar: CM Serviços e Construções LTDA, com o valor de R$ 182.833,28 (cento e 
oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos). Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso 1, alínea "b" da 
Lei de Licitações vigente. A Ata da sessão encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Mucambo, demais informações na Prefeitura 
à Av. Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro. Mucambo - CE, 18 de Junho de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente da CPL. 

. 	 *5* *5* *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aracati - Extrato de Contrato. Contratante: Câmara Municipal de Aracati. Contratada: Naboth Elias de Castro 
Filho LTDA ME. Objeto: Locação de sistema integrado para processo legislativo eletrônico e digital em plataforma web, serviços de manutenção corretiva, 
evolutiva e adaptativa para atender as necessidades de controle das funções da Câmara Municipal de Aracali, portal eletrônico que possua integração com 
as informações do sistema e que disponibilize ferramenta que possibilite a leitura em libras e versão para deficientes visuais com áudio em todo conteúdo 
do Cite a fim de atender as exigências da legislação no que diz respeito á acessibilidade; diário oficial e certificação digital de documentos legislativos e 
administrativos, protocolo, GED; incluindo a prestação de serviços técnicos correlatos, implantação do sistema, migração e conversão de dados; suporte 
técnico especializado; treinamento de pessoal; sendo que todos os módulos deverão ser integrados e em conformidade com as seguintes características, para 
o cumprimento e atendimento da Lei de Acesso a Informação (Lei no 12.527/2011). Procedimento Licitatório: Pregão Presencial —N°003/2021. Vigência: 
15/06/2021 a 15/06//2022. Aracati, 18 de junho de 2021. Ricardo José de Oliveira Silva - Presidente da Câmara Municipal de Aracati. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santana do Cariri - Aviso de Licitação. O Município de Santana do Cariri, CE, por intermédio do seu 
1 5C 	Pregoeiro torna publico que tara Licitação na modalidade Pregão Eletronico n 14.06.202 1 01 SRPE tipo Menor Preço cujo objeto e o Registro de Preços 
MISTO 	para flitura e eventual aquisição de medicamentos de uso comum e medicamentos de controle especial para atender as necessidades do Município de Santana 

p,o.ip,osoao 	do Cariri-CE, o recebimento das propostas através do sitc do licitações-e dar-se-á a partir do dia 21/06/2021 às 17:00h. Abertura das propostas: 01/07/2021 
às 09:00b. O edital estará disponível nos sites: www.licitacocs-c.com.br , www.santanadocariri.ce.gov.br  e www.licitacoes.tce.ce.gov.br , bem como na sala 

Fsee126031 	da Comissão de Licitação, na Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri-CE, a partir da publicação deste aviso, no horário de 08:00h 
às 12:0011. 18 de junho de 2021. Paulo Vinicius Ferreira Peixoto — Pregoeiro. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público que no próximo dia 05 de julho de 2021, 
às 9h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bll.org.br , estará realizando o Pregão Eletrônico n°016/2021 .02-SRP, cujo objeto é 
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente para as diversas Secretarias Municipais de Uruburctama, o qual encontra-
se na íntegra na Comissão de Licitação, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues n' 1131 - Centro e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br . 
Uruburetama/CE, 18 de junho de 2021. Elinaldo Dutra - Pregoeiro 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Carnaubal - Aviso de Julgamento das Propostas de Preços. A Comissão Permanente de Licitação, depois 
de proceder à verificação e análise das Propostas de Preços das empresas participantes na Tomada de Preços N°01.017/2021, referente à contratação de 
empresa para prestação de serviços de digitalização e tratamento de dados de documentos públicos em formato OCR e armazenamento cm mídia digital a 
serem prestados junto à diversas Secretarias do Município de Camaubal-CE, decidiu ejulgou Classificada: Matheus da Silva Carvalho ME; David Femandes 
5 Portela; F. Denilson f. de oliveira EIRELI; Gilliard Marques da Costa ME; Ecolar Comercial & Serviços EIRELI ME. Decidiu e julgou Desclassificada: 
Não houve. As razões que motivaram tal decisão encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, junto ao processo licitatório no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal de Carnaubal/CE, situada na Rua Presidente Médici, 167, Centro, nos dias úteis das 07h30min às 13h30min, ou através do Portal 
de Licitações dos Municípios no site TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitscoes . Foi vencedora do certame a empresa Matheus da Silva Carvalho ME, com 
o valor global de R$ 91.000,08 (noventa e um mil reais e oito centavos). A partir da data desta publicação fica aberto o prazo recursal conforme o Ai -t. 109, 
Inciso 1, alínea "b" da Lei Federal N°8.666/93. Carnaubal - CE, 18 de Junho de 2021. Adriana Passos de Lima - Presidente da Comissão de Licitação. 

5*5 *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°2021.06.17.01-DIVERSAS. Data e Local de 
recebimento dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços: 07 de julho de 2021, às 09h00min, no Departamento de Gestão de 
Licitação, localizado na Rua Coronel Correia, n° 1073 - Parque Soledade - CaucaialCE. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
especializados junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE e Tribunal de Contas da União - TCU, para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município de Csucaia/CE. Cópia do Edital: Endereço acima, nos dias úteis das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 16h00min, ou no 
site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Caucaia/CE, 18 de junho de 2021. Wagner Vieira Vida[ - Presidente da Comissão de Licitação. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chaval - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 07.00112021 - TP. O Presidente da CPL de Chaval 
torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 09 de Julho de 2021 às 09:00hs, na Sede da Comissão localizada na Rua Ten. Manoel 
Olímpio, S/N - Centro - Chaval- CE, estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo Objeto é a contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de roço, capins e poda das estradas vicinais do Município de ChavaL/CE, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
Agrário e Pesca, conforme especificações em Anexo ao Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 07:30hs às 13:30hs. Chaval 
- CE, 18 de junho de 2021. Francisco Junior Pereira Araújo - Presidente da CPL. 

*** *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato de Contrato n° 1706.01/2021 - SMS. Contratante: Município de Fortim; Contratada: XL 
Construções LTDA. Objeto: contratação de empresa para reforma com ampliação do PSF do Mamoeiro no Município de Fortim-CE, Através da Secretaria 
de Saúde. Tomada de Preços N°0102.01/2021 - SMS; Vigência: 17/06/2021 até 120 (cento e vinte) dias. Sec. de Saúde - Maria Aldizia Rodrigues de 
Araújo. 

*** *** *** 


