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C A 
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

Aos Acionistas e aos Administradores da Ventos de São Felipe Energias Renováveis S.A. (Companhia em fase pré-operacional) 
Maracanaú - CE 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Ventos de São Felipe Energias Renováveis S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis'. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela govemança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

. longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respostas tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados ás circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação á capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatorio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Fortaleza, 07 de 
maio de 2021. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SPO 15199/0-6. Ana Sampaio Forte Leal - Contadora CRC CEO 19456/0-7. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Retomada de Licitação - Tomada de Preços N°2604.01/2021. O Presidente da CPL da 
Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce torna público, para conhecimento dos interessados, que a continuação da licitação, na modalidade Tomada de Preços 
N°2604.01/2021. agendada para o dia 14/05/2021, às 09:00h, que fora suspensa em consonância com o Decreto Estadual n°. 33.519 de 19 de Março de 2020, 
referente á Crise Corona Vírus, com o seguinte objeto: contratação de empresa para prestação dos serviços de roço manual nas estradas vicinais na Zona 
Rural e pintura de meio fio na sede do Município de Mucambo/ CE, terá sua sessão de abertura marcada para dia 31 de Maio de 2021 às 09:00h. Maiores 
informações nos sites http://municipios.tce.ce.gov ,br/Iicitacoes/e http://www ,mucambo.ce.gov.br/ e pelo fone: 0**88 .- 3654 1133. Mucambo/Ce, em 25 de 
maio de 2021 Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

. 	 *** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia II de 
junho de 2021 às 09:00 horas, estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preço N°2405.01/2021, cujo objeto é  contratação de empresa para 
prestação de serviços de ensino, monitoraniento e acompanhamento do Sistema de Informação de Saúde DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento com 
ênfase no acompanhamento, controle e avaliação do Plano Municipal de Saúde 2021 e suas metas alcançadas, junto a Secretaria de Saúde de Mucambo/CE. 
O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos sites http://municipios.tce.ce.gov.br/Iicitacoes/e  http:// 
www.mucambo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: 05*88 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 25 de 
maio de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar— Presidente. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Retomada de Licitação - Tomada de Preços N° 0504.02/2021. O Presidente da CPL 
da Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce torna público, para conhecimento dos interessados, que a continuação da Licitação, na modalidade Tomada de 
Preços N°0504.02/2021. agendada para o dia 13/05/2021, às 14:00h, que fora suspensa em consonância com o Decreto Estadual n°. 33.519 de 19 de Março 
de 2020, referente à Crise Corona Vírus, com o seguinte objeto: contratação de empresa especializada na execução dos serviços de gerenciamento integrado 
do Sistema de Iluminação Pública do Município de Mucambo-CE, terá sua sessão de abertura de propostas marcada para dia 28 de Maio de 2021 às 09:00h 
Maiores informações nos sites http://rnunicipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/e  http://www.mueambo.ce.gov.br/e  pelo fone: 088-3654 1133. Mucambo/Ce, 
cm 25 de maio de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chaval - Resultado do Julgamento de Habilitação. A Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento dos Documentos de Habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 06.001/2021 - TP, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas da Sede e dos Distritos do Município de Chaval/CE, 
de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Empresas Habilitadas: Lexon Serviços & Construtora; D Machado de 
Aguiar— ME; Toniaz Construções EIRELI -ME; F Bringcl Construções e Serviços LTDA; Excellence Soluções Administrativas; Conserbras Construções 
e Serviços EIRELI - ME; RSM Construções. Empresa Inabilitada: Limpax Construções e Serviços LTDA, por descumprir o item 2.1 e 3.1 do edital.Fica 
aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso 1, alínea "a" da Lei de Licitações. Maiores informações nasalada Comissão de Licitações, localizada na 
Rua Ten. Manoel Olímpio. S/N - Centro. Chaval/CE, 25 de maio de 2021. Francisco Junior Pereira Araujo - Presidente da CPL. 

*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação Fracassada. A Pregoeira Oficial do Município de Porteiras/CE torna público 
que não houve licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico N°2021.05.07.1, com objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar 
e protetores de aro, destinados aos veículos e máquinas pesadas, utilizados pela Administração Municipal de Porteiras/CE; cuja Abertura das propostas 
ocorrera em 21 de maio de 2021, às 09:00hs. Desta forma o Certame foi declarado Fracassado. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 (R-21 1), no horário 
de 08:00 às 1 2:O0hrs. Porteiras/CE, 24 de maio de 2021 - Franceilda Tavares dos Santos - Pregoeira Oficial do Município. 
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rido do CearÁ - Prefeitura Municipal de Abalara - Aviso de Julgamento de habilitação 
rOda de Preços e' 202105.06.1. O Presidente da CPI- do Município de Abaiara/CE torno 
do o julgamento da fase de habilitação: Empresa Habilitada - OS Construções e Sesviços 
CLI - ME, por cumprimento integral as exigências editalicias. Empresas Inabilitadas - A.l.L 
strutora LTDA- ME, Araguaia Empreendimentos EIRELI e Evolução Construtora EIRELI, Elc 
struções E Empreendimentos EIREU - ME, M Minervino Neto Empreendimentos, Ramalhc 
içes o Obras EIRELI - ME. AR  Empreendimentos, Serviços e Locecoes EIREL! e Venus 
ricos e Entretenimentos LTDA, por descumpriniento ao item 3.2.15 do Edital Convocatório. Por 
voz, as empresas SI. Construções e Serviços EIRELI, J2 Construçites e Serviços LTDA— ME, 
'oporl Serviços Projetos e Construções EIREU e JI4S Serviços e Obras EIRELI- ME, por não 
der-em o que preceitua o arO. 22, § 2 1  da Lei e' 8.606193 ressaltado no item 2.1 do Editei 
vacatura. Maiores infãnn,xçõuo, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Expedito 
rira das Nevs,ai' 70. Centro, na Cidade doAbaiaralCE, de segunda a sexta-feira, no horário 
8:00h às 12:001h i-ru trela telefone (88)98136-6099. AbaiarrrlCE, 25 de Mato de 2021. Raul 
tas Gomes da Silva-Presidente daComissão de Licitação. 

ido do Ceará - Prefeitura Municipal de Abalara -Aviso de Licitação - To/nada do 
;os e' 2021,05.24.1. O Presidente da CPI. da Prefeitura Municipal de Abalara, torna 
ice, que será realizado Certame Liçitatório na modalidade Tomada de Preços. Objeto 
tratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em 
drilepipedo e pedra tosca com rejuhtdmrranto, em diversas locatidadês do M nicípio de 
ara/CO, através da Secretaria de Obras, tnifruestrutura e Transportei Data e Horário da 
dura: 14 de Junho de 2021, ris 08:30 horas. Em virtude do estado de calamidadu pública 
teria pandemia de Cevid —19. a CPL'receberã os epvetopes somente na data e horário 
cados para a abertura. O recebimento será feito de maneira organizada, sendo permitida a 
uda de apenas ore representante por vez para efetuar a entrega, com intuito de evitar 
aeração em cumprimento ao Decreto Estaduatrlasnicipat. Informações: Sala da CPL 
e (88)98136-8099. .Abaiar'a!CE, 24 de Maio de 2021. Raul Dantas Gumes da Silva, 
;Mente da Comissão Permanente de Licftacão —CPL 

irónico 14' 05.01012020. Oeto: aquisição de material permdi'rente e equipamentos médico 
pitatares do PT 14° 11099.832000/1.150-04 de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de 
, Benedito/CE 0 Pregoeiro do Munr°-rpiode Soa BeaesbtolCE toma p.dárco para conhecimento 

licitantes e demais interessados que o Secretario de Saúde, o Senhor Luís Carlos do 
acimerrto, determinou a Revogação do certame icitatório em eplgrufe.A referida Renogaçeo se 
por razões ' de interesse público decorrente de feto supernerrienle mediante justificativa que 
rgra o processo. Informações: de segunda ase,rtadas'08:OOhs rira 12:00hsou através do alIe do 
E/CE. São Benedito/CE, 25de maio de2021. Luís Came/roMachado— Pregoeiro. 

ado do Ceará - Prefeitura Mirrilcipál de São Benedito - Aviso de Revogação - Pregão 
Irônico 14 05.01112M Objeto aquisição de material permanente e equ parnentos médico 
pitalares dos PTS 81 1  11099.83200011140-03 e 14' 11099.83200011140-02 de interesse da 
Selaria Municipal de Saúde de São Benedito/CE. 0 Pregoeiro do Mur/iclpio de São 
redrtofCE tome público para conhecimento dos 1 oitantes e domas interessados que o 
salário de Saúde o Senhor Luis Carlos do Nascimento, determinou a Revogação do ser -tosse 
atdrio em,eplgra(e. A referida Renbgaçãose dá por razões de interesse púbico decorrente de 
superven unte mcd untejustifcal vague integra o processo lnformnaçdos de segunda a seara 
08:00hs às 12:00hs os através do sile do TCEICE. São Benedito/CO, 25 de maio de 2021. 

o do Ceará - Prefeitura Muniçipah dei Assará -Aviso de Licitação - Ereção Eletrão 
21.05,25.1. A Pregoeira Oficial do Mueicilpio de Assaré/CE toma público que, s 
ido Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - Ob)eto; Contratação 
au especializada para prestação de serviços de realização dê exames, psra.àtende 
tçào em estado de vulnerpbilidade social do Município de AssarétCE. Inicio 
monto das prápõstds: 27 de maio de 2021 a partir das 17:00 horas. Abertura i 
utas: 00 de junho de 2021 às 09:00 horas. Início 'da sessão de disputo de preços: 09 
de 2021 às 09:30 horas- através do alta http:f/bltcompras.com . Os interessados pode 
o texto integral do Edital através dod endereços eletrônicos: revw.bllcomprau.con 
ce.ca.gov.br, suco Setor de Licitações da Prefeitura situada à Rua Dr. Paira e'. 415,1 
no horário de 08:00 às 112di0lrro. lrrforçoaçõea'peto telefone (88)3536-1613 Asãaré/( 

ãoEletrônico-Tipo— MeruorEreço-Edilal N'2021,05.20,33,PB,FMS.O14elo:aq 
para determinação quelilaeoa,do qin,ra SARS-COV-2 pare reatzuçáo de testes (SV 
enlamentoda pandemiacoronavirus (coaid.19) no Muinicipiode Campos SaIes-CO, 
tolficações constates no Edital Convocatório. O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura 
'rampas Seles comunica aos interessados que estará realizando Procedrmexlo Licis  

surdo do CearÁ - Prefeitura Municipal de Maracarraú - Aviso de Revogação - Tornada de 
regas N'. 10.00112021 —TRA Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Maracanaú, 
rue público para conhecimento dos interessados, nos termos do art. 49 da Lei n°8.666193, que 
avoga, por interesse público decorrente DE fato superveniente, a licitação na modalidade 
minada de Preços, tombada sob o n ° . 10.00112021 - TP, com fins a contratação de empresa 
taedoa 2'atapa da urbanização da Praça dos Encontros, localizada entre aAvenida 1, Rua Três 
a Av.Mtonieta Araújo Ferreiro, Babas Jeroissati 1, em Maraconaú-CE comacoanle decisão do 
rtoridadoCompelente, estando aberto o prazo meçursal. fundamentado na utlnea 'c°, do inciso 1, 

art.109,da Lei N° 8666193. Maiores informações na sede da Citarsissão ou pelo telefone (ES) 
21.5168. Marecanaú, Ceará, em 25 de maio de 2021 - Anderson Gazetia de Sousa - 

tacto do Ceará -Prefeitura Municipal de Mauriti -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 
2021.05.25.0IIPE. Objeto: contratação de empresa para implantação e licenciamento cIa 

terna computacional ou lomizável, baseado em plataforma useI, de gestão de pessoas para 
controle de frequência, documentos, comunicação, recadastramenlo e financeiro do 
isionririo de interesse de diversas Unidades Administrativas, Visando atender a demanda da 
rcrelaria Municipal de Saúde do trilunicipio de Mauriti/CE. Entrega dás Propostas: a partir 
eta data e abertura das. propostas: 1010612021 ria 091h00min (horitirio .de Brasilia) no Sitio 
rui bllcompras com Informaçoes gerais 006 tal eoderd ser obtido atrases do sitio referido 
ima ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito ãAv. Senhor Martins, SINO- Bairro 

citação - Pregão Presencial N' 2304.02/2021. O Pregoeiro da Município de Morrei/tios torna 
ibuice que no dia 28 de Maio de 2021, àsOãhãOmin, na salada Comissão de Licitação, focalizada 
Rua José Ibiapisa Rocha, SIM. Centro, Morrinhos - CO, será realizado o Prosseguimento do 
iegão Presencial ri' 2304.02/2021, cujo objeto é a contratação dei serviços de manutenção 
eventiaa e corimntisã dos computadores, impressoras, periféricos e, rede de computadores das 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba - Resultado de Julgamento da 
Chamada Pública 14' 06.001/2021-CH - Secretaria de Educação, Rapo/te e Juventude. 
Cõrrússão de Licitação faz publicar o resultado dojutgamento dos dócurrienlos de habltitaçãoe 
projetos de venda ria Chamada Publica NO 0if 001/2021 CH cujo objeto e a aquisição de 
gêneros alume'iticuos da agricultura familiar, destinados á alimentação escolar dos alunos d 
Rede Municipal de Ensino do Município de Pacaluba que obteve o seguinte resultado: 
habilitados/classificados: 1. CooporarirmuAgropocuária e de Serviços Nossa SenhõraAparecictz 
COOPMGRO, inscrita no sob o nu  CNPJ: 21.196.48710001-08; 2. COPPZEL - Cooperatius 
Agmoindasb'ial Zé Lourenço LTDA, inscrita no C14PJ sob o nu 10.29480510001-15: 3. 
Cooperativa de Produtores Rurais Agroecologico de Pacatuba, inscrita no CNPJ sob o n u , 

35.854448/0001-00 e4. Cooperativa Agropecuária União dos lirdigenan -COOAGUIN, inscrito 
no CNPJ sobe eru  36.017.644/0001-30. Não houve inabilitados/desclassificados. Fica abertoc 
prazo recursal a que alude orlem 13 do edi'al Findo este prazo ficam desde já os participantes 
itimados's apresentarem amostras. cõnfomme item 4.10 do edital, cujo prazo inida.a partir de 
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo recursa. Maiores informações senãoobtdasjuntc 
à Comissão de 08hOõminás 112h00mí'ru, sito a Rua: Coronel João Carlos, NO 345 -Centro - 

.1' 2021.05.11 .01,APreteilura Municipal de Irauçuba. torna público que se enconi 
dos interessados o edital de Pregão Eletrônico N'2021.05.11.01, que tem cor 

nlratação de empresa para preritar 05 serviços de ensino, monitonamento 
cento dos Sistemas de Informação de 558/lo, com ênfase no controle e avalirup 
is sistemas; Sistdma,du informação Ambulatorlal do SUS (SIASIJS) e Sislumim 
'lospital l3escentmaozado(SIHD); Sistema daAtençàoBásics (SISAB)eESUAS/ 
Módulo Planejamento, junto a Secretaria dei Saúde da Prefeitura Municipal 

conforme especificação cosI/da nos anexos do edital. .0 recebimento ci 
travésdosite da Solas de Licitações eLeilões —ELL, dar-se-ás partirdes 117h00rn 
512021, ato As 17h00min do dia 11106/2021. Data de Abertura das Proposta 
/is O8h0Omirr. O edital estará disponível nos aites: waw.bllcoi'r)prau.org ,br 1 

ãov.br, a partir da data da publicação deste Aviso. hrauçubaíCE, 25 de mulo 1 

udo Ceará Prefeitura Muelcipeil de Mucambo -Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste 
pio torna pública que no dia 09 de juimhode 2021 às 0950 horas, estará abrindo Licitação na 
riade PregãcfOelrônico 14' 2105.01 t2021 no portal httjuf/www.bbmnetlicitacoes.com.bríca)o 
é a aquisição de medicamentos controlados, fórmula para nutrição errteral e OPta pane 

as necessidades das Secretarias de Saúde do Musicipio do triucambo - CO. O Edital 
d'noonivel no horário de atendimento ao súblico de Oê:Odh às 12:00h e também nos silos 

edo do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça— 1' ExtratoTmimestrol deAta de Registro 
Prega N'2020.11.13.01. Prefeitura Municipal de Graça, através das Diversas Secretarias. 
elo: Registre de Preços'visarrdx tutoras e eventuais aquisições de materiais permanentes e 
spamenloo para atender as necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do 
ricipio de Graça/CE. Temido coiriu fornecedor: José Eeni S. Trajasu Filho - EPP. CNPJJMF 
o n.' 09.148.718,0001-02 - Vigência: 12 (doze) meses. APrefeitara de Graça, através da 
reelarie de Educação s Secretaria <te Saúde, peru fins de atendimento ao § 21 . do aO, 15, da 
n°8.686/03, toma público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços 
isfrados na presente Ata. Dela da Assinatura: 13 de novembro de 2020 Signatários: 
rataria de Educação - Paulo Lopes Fernandes, Secretaria de Saúde . Francisco Edson 

Preço W 2020.11A3,01. Prefeitura Musrc P5 de Graça atracou das Diversas Secretaria 
elo: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes 
pamenton para atCnder co necessidades das Secretarias da Saúde e Educação 

rriclpio de Graça/CO. Tendo come fornecedor: José Beni.S. Trujano Filho - EPP, Cr4PJ/tv 
r o n.°  09.148.71510001-02 - Vigência: 12 (doze) meses. A Prefeitura de Graça. através 
:retana de Educação e Secretaria de Saúde, parafina de atendimento ao § 2', do áil. 15,s 
n° 5,96593 torna público, que não houve alteração de valores e ficam mentidos os preçi 
islrados na presente Ata. Data de Assinatura: la de novembro de 2020 Signatário 
:'retimnia de Educação - Paulo Lopes Feroandes, Secretaria de Saúde - Francisco Edsc 

N° 2021.05.18.1 - P0. Jurlgamenro' Menor Preço por Lote. Objeto: contratação de empresa 
espeo'aiizada param fornecimento de solução de serviços de acesso Á internet/ intranet, vozsobre 
IP (VOIP). com rede de ácesson suportada brn fibra ótica, para atender às necessidades das 
Secretarias Diversas do Município de"Honizoere, conforme especificações 500slsntos rio termo de 
referência. O prazo de cadusiramenle das Cartas Propostas será até às OOhOOmio do dia 10 de 
junho de 2021, com abertura para análise das propostas ás 09h30nrin e Sessão de Disputa de 
Lances rifa lfhofnnin. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos 
iwiw.coínprasneLgov.br , we,w.horizonte.ce.gov.ttr e 'umow.tce.ce.god.br a parir da data desta 
publicação, Informações: Na sede da Comissão Perrr,anerrte de Pregão, naAv, Presidente Castelo 
Branco, e' aluo, Centro, Horizonte/CE es toco (85)3336.1434. HorizontelCE, 25 de inalo de 

seo, incluindo instalação e lestes defascioealidadé para atender a demandei do'Honpit 
nidade, Venãacio Raimundo de Sousa no Município de Horizonte, do interesse 
faria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
essas anosos. O prazo de cadautramento das Canias.Pnopostas será até ás O9hoürnin 
de junho de 2021, com abertura para análise das propostas ás Oatn3Oin,in e Sessão 

la de Lances às lOhOOmin. O edital poderá ser adquirido nos endereços elebõnir 
rarrrprannbLgovbr,  www hor conteco gon br e mmw Ice cc 90v br a partir da data de 
ação. Informações: Na sede da ComIssão Permanente de Pregão, na Av. Preside 
lo Branco. n°5180, Centro, Horizonite/CE ou forme (85)3336.1434. Horizonte/CO, 25 

Reabertura da Licitação - Tomada de Preços 14' 2021 .04.29.1 .TR A Comissão Permnente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, toma pr2bâco qag às 09:01] 
horas do dia 02 de Junho de 2021. na ralada Comissão de Uciluções, localizada na Av, dos 
Três Poderes, ri' 75— Centro - Depurado Irupuan Pinheiro-CO - CEP N° 63.645-OCO, estará 
recebendo.documeotos de habitação e propostas de preços da sessão adiada em lide Mais 
do 2021 para a contratação dc empresa para prestação de serviços dê digiislizaç/io e 
ar  miazena'rnsnlo de imagens em PDF e JPEG da docunientaçpo contábil moi-usai, Portarias, 
Decretos, Leis, Atas, Processos Licilatõrios, folhas de pagamentos e outros documentos de 
interesse das Secretarias do Municipal de Deputado trapuan Pinheiro/CO, conforme 
especificaçãiss contidas no anexo 1. Modslidode: Tomada de Preços, 'tipo: Menor Preço Global, 
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junio'à Comissão Permanente cio Licitação, no 
endereço já citado, a partir da publicação deste Ayioo, ruo' horário de 08:00h às 12:00h, é,no site 
wwrirr.tce,.ce.goe.bniticilac,oes, nos, termos da IN n°004/2015, Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 

Samoa 00 Ucara r prereicura rviunicmpau ae uepunaao mrapuan petneiro -'Aviso de 
Reabertura da Licitação - Tomada de Preços 145  202104,30.i-TP. AComissào Permanente 
de-Licitação da Preteilura Municipal de Deputado lrapuan.Pirtheiro, torna público que às 14:00 
horas do dia 02 de junho de 2021, ria sala da Comissão de Licitações, localizadb naAv. dos Três 
Poder-es, ri' 75 - Centro - Deputado Irapuan Pinheiro-CE - CEP N°  63.845-000, estará 
recebendo documentos de habilitação e propostas de preços da sessão ad uda em 17 de Maio 
de 2021 paras contratação de empresa para prestação do serviços de rqanlreting digital, gealSa 
de redes sociais, filmagens e fotografias de interesse do Munictpio de Deputado Ira 
Pinheiro/CO, conformo especificações contidas em anexo. Modalidade: Tomada  
Tipo: . Menor Preço Global. O Edital e seus anosos poderão ser adqairïdos justo // C 

12:00h, e no sito www.tce.ce.gov.bi/iicilacoés . nau te,rmo' da 114 n °  

de 2021 ás 08h00mis, 'inicio da disputa se dará gpartir das 09h00m 
Menor Preço, 14' PE02712021, o edital poderá ser adquirido' nos e 

ares-e.com.br/ e vwnrrticitecoes,lce,ce,govbr/. Objeto: contratação dos  sei 

Estado do Ceará - Prefoiturá Municijzál de Campos Seles - Aviso de Licitação na 	Estadia dõ.Ceaã - Prefeitura Municipal de Mocambo - Aviso de Retonsúdim de Licitação' 
Modalidade Pregão Presencial N° 2021.05.18.32.PP.FG; O Município do Campos Saias, 	Teimada de Preços 14° 2604.0112021. O Presidente da CPI- da Prefeitura Municipal de 
através da Comissão de Ereção, torna público que se encontra ri disposiçâodoa interessados 2 	MucdmbcifCe torna público, pura conhecimento dos interessados, que  rarntinuaçdloda licitação, 
licitação na modalidade Pregão Prêsenoal 145  2021 05 1832 PP P0 do hpo Menor Peço por 	na modalidade Tomada de Preços NO 26040112021 agendada para o dia 1410512031 asCO DOm 
Lote, cujo objeto é a contratação doa serviços de hospedagem no Município de Campos Sales, 	que tca'a suspensa e,'nconsonanoa coma Decreto Estadual n 33.519 de 19 de Março de2020 
com café da manhã para atender as necessidades de diversas Secretanan Munic pais A 	referente àCree Corara Vires como seguinte ob1e o corilrataçao de erinmmesa para prestaçao doo 
reahzor-se no dia 09 de junho de 2021 às 09 fOlia maiores informações na sala da Comissão 	ser-inços de roço mar'usai nas estradas mnonais nu Zona Rural e pintura de mero fio rua sede do 
de Licriacão situada eu Travessa Vrrente Alexandrino de Alencar - 1 Andar sín - Centro Município de Mucarnbo/ CE lerá sua sessão de abertura marcada para dia 31 de Mano de 2021 às 
Campos Sales-CE, das. 08:00lss às 12:00hs e pelas alIes: www.tce.ce.gov.br  e 	09:00h. Maiores informações flOS sites htlp://municipios.tce.ce.gov.br/ticitacoes/e  
mmm camposaales se 90v br Campos Sales/CO, 25 de maio de 2021 Luclessuan Cal ato da 	http.//siwvrnucumbo cm govbrl e pelo fone O 88-36541133 Mucambo(Ce em 25 de meia de 
SitvaAlves- Pregoeira. 	 2021 Francisco Oréclo.deAlmeidaAouiar -Presidente. 


