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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato de Contrato. O Município de Cedro - CE torna público o Extrato 
2005.01/2021-02 cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva 
de peças nos equipamentos odontológicos e médico-hospitalares das Unidades Básicas de Saúde e CEO deste Município decorrente do Pregão4tsço' 
N° 1904.01/2021-02. Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: RS Serviços Eletrotécnicos LTDA -ME (Eletromed), inscrita no CNPJ sob o n.° 
86.741.840/0001-20, com sede à Avenida Jesus Maria José, No. 2319 Letra A, Bairro Jardim dos Monólitos, Quixadá./CE, CEP: 63.909-003, endereço 
eletrônico contato@eletromedservice.com.br , fone (88) 2147-1381 representada por Maria Salídia Cavalcante Meio de R.G. n.° 93002137682 SSPDS/CE e 
CPF n.° 260.996.403-04. Valor Contratual: Valor mensal de Rã 5.385,00 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais), perfazendo o montante global de Rã 
53.850,00 (cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta reais). Dotações Orçamentárias: 0401.10.122.0002.2.035 (Gerenciamento e manutenção da Secretaria 
Municipal de Saúde), 0401.10.301.0025.2.039 (Gerenciamento e manutenção da atenção básica), 0401.10.301.0025.2.040 (Gerenciamento e manutenção 
das equipes de Saúde Bucal) e 0401.10.301.0025.2.044 (Gerenciamento e manutenção do CEO). Elementos de Despesas: 3390.39.00 e 3390.30.00. Da 
Vigência: O contrato terá o prazo de vigência por lO (dez) meses, a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas no 
art. 57 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Assina pela Contratante: Antônia Norma Teclane Marques Lima - Secretária de Saúde. Cedro - CE, 01 
de junho de 2021. Antônia Norma Teclane Marques Lima - Secretária de Saúde. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços N°003.2021 -TP. A Comissão 
Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento 
dos documentos de habilitação apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços técnicos especializados, 
acompanhamento e elaboração de prestação de contas de convênios realizados com o Governo do Estado do Ceará e o Governo Federal, junto as Secretarias 
Administrativas do Município de São Gonçalo do Amarante/CE. A CPI- declara Habilitadas as seguintes licitantes, por atenderem a todas as exigências 
de Habilitação do edital: Ateplan Consultores Associados LTDA - EPP; ESPLAM - Escritório de Planejamento e Administração Municipal LTDA - EPP 
e Inabilitadas as seguintes licitantes por desatenderem aos respectivos itens do edital: R&A Assessoria Contabil, Serviços e lnforinartiea S/S LTDA., por 
descumprir os subitens do edital: 3.1; 3.6.5; C L Menezes Pereira - ME, por deseumprir os subitens do edital: 2.2; 3.4.1; 3.4.5; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.4; 3.6.5; 
Aron Consultoria Municipal e Parlamentar EIRELI - ME por deseumprir o subitem do edital: 2.2; 3.4.1; Alfa Locação de Equipamentos LTDA - EPP 
por descumprir os subitens do edital: 2.2; 3.4.5; 3.5.1; 3.5.1; 3.5.2. Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo para a interposição de recursos 
referente a decisão de julgamento dos documentos de habilitação no dia útil seguinte. São Gonçalo do Amarante/CE, 01 de Junho de 2021. Anderson 
Augusto da Silva Rocha. Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

. 	 *** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quíxelô - Aviso de Julgamento Habilitação - Tomada de Preços n° 2021.04.29.1. A CPL da Prefeitura 
Municipal de Quixelô/CE, torna público, o julgamento da fase de habilitação referente à Tomada de Preços n°2021.04.29.1, sendo o seguinte: Empresas 
Habilitadas A L S Construções, Serviços e Eventos EIRELI - ME, T A França Serviços - ME, Sertão Construçoes, Serviços e Locaçoes LTDA - ME, 
Coembe Construtora e Einpeend. Benicio EIRELI - ME, Real Serviços EIRELI, Saraiva Empreend. e Serviços EIRELI, Start Construções e Locações 
LTDA, WU Construções e Serviços EIRELI - EPP, FV Construções EIRELI - ME, Feitosa Locações e Empreendimentos LTDA, Caldas Empreendimentos 
e Construções EIRELI - ME. J DE Fonte Rangel EIRELI - ME, G7 Construcoes e Serviços EIRELI - ME, Ecos Edificacoes Construcoes e Servicos LTDA 
- ME, M Minervino Neto Empreendimentos - ME, Lexon Serv. & Construtora Empreermd. EIRELI - ME, G. A. Rabelo Junior - ME, T. C. S. da Silva 
Construções EIRELI - ME, A. 1. L. Construtora LTDA - ME; Dagy Construções LTDA, Tela Serviços e Eventos LTDA - ME, Sedna Engenharia LTDA, 
Gabriel Ferreira da Silva - ME, Barbosa Construções e Serviços LTDA e Construtora Exata Unipessoal LTDA. por cumprimento integral às exigências 
editalícias. Empresa Inabilitada - Abrav Conatru. Serv. Eventos e locações EIRELI-EPP, por deseumprimento ao item 3.2.14 do Edital. Fora destacado 
que a empresa A L S Construções, Serviços e Eventos EIRELI - ME, apresentou restrição na comprovação da regularidade fiscal, apresentando junto a sua 
documentação Certidão Negativa de Débitos Municipais com validade vencida (11/05/2021) e Certidão Negativa de regularidade do FGTS com validade 

- 	 vencida (13/05/2021), sendo a ela concedido o prazo legal para regularização da documentação, no caso de vir a se sagrar vencedora do certame, nos termos 
1' S( 	da Lei Complementar n° 123/2006. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Pedro Gumes de Araújo, sin ° , Centro, nesta Cidade 
MISTO 	de Quixelô/CE ou pelo telefone (88) 3579-1210. Quixelô/CE, 24 de Maio de 2021. Francisca Raquel de Oliveira - Presidenta da Comissão Permanente 

	

&aó 	de Licitação, 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato de Ata de Registro de Preços. O Município de Cedro - CE toma público o Extrato da Ata 
de Registro de Preços N° 0106.01/2021-02 decorrente do Pregão Eletrônico N°0405.01/2021-02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições 
de materiais de consumo e instrumentais odontológicos para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Cedro - CE. Registrante: 
Secretaria de Saúde. Registrada: Distribuidora de Medicamentos Cedro LTDA: CNPJ n.° 04.230.084/0001-00, com sede na Rua Senador Joao Tome, n°68, 
U. Andar, Centro - Cedro - CE, CEP: 63.400-000 fone: (88) 3564-1307, representada por seu sócio o Sr. Francisco Afonso Pinheiro Torres Junior, CPF n.° 
922.608.613-34. Dos Valores Registrados: Lote  (Materiais de consumo odontológico) com o Valor Global de R$ 456.499,95 (quatrocentos e cinquenta e 
seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) e para o Lote 11 (Instrumentais e materiais permanentes odontológicos) como Valor 
Global de R$ 108.889,00 (cento e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais); Da Vigência: A Ata terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. Ordenador de Despesas: Antônia Norma Teelane Marques Lima - Secretária de Saúde. Data da Assinatura: 01 de junho de 2021. Cedro - CE, 01 
de junho de 2021. Antônia Norma Teclane Marques Lima - Secretária de Saúde. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Termo de Convocação. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Cedro/ 
CE, o Sr. Túlio Lima Sales no uso de suas atribuições legais e, considerando a Comissão Permanente de Licitação haver cumprido todas as exigências do 
procedimento de licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 0202.01/2021-03 cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços 
de assessoria em publicidade institucional destinados aos diversos fundos deste Município, vem, através do presente comunicado administrativo solicitar 
a empresa Ambiental Soluções e Serviços EIRELI - ME, CNPJ N° 24.994.347/0001-65 vencedora deste certame para comparecer à Sede da Comissão 
Permanente de Licitação para que seja celebrado a contratação oriunda do Processo Licitatório supracitado, para que produza os efeitos legais cjurídicos. 
8.1. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento do aviso, assinar o contrato, conforme 
minuta anexa ao presente edital. Cedro - CE, 02 de junho de 2021. Túlio Lima Sales - Presidente da CPL. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Tomada de Preços N°2604.01/2021. Contratação de empresa para prestação de serviços de roço 
manual e pintura de meio fio nas estradas vicinais do Município de Mucambo-CE, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação da licitação 
supra da seguinte forma: Habilitadas: 1. AB2 Engenharia, Industria e Comercio e Serviços EIRELI, 2. CM Serviços e Construções LTDA, 3. FJ2 Construções 
EIRELI, 4. J. J Locações & Construções EIRELI, S. L. R Construções e Projetos EIRELI, 6. Mandacaru Construções & Empreendimentos LTDA, 7. North 
Empreendimentos e Serviços EIRELI, 8. Secullus Serviços e Locações EIRELI. Inabilitadas: 1. Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos EIRELI, 2. 
Luck Construções e Serviços LTDA. Fica aberto o prazo recursal, conforme determina o Art. 109, Inciso 1, Alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. A Ata da sessão encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Mucambo, situada à Av. Construtor Gonçalo Vidal, s/n, 
Centro. Mucambo/CE, em 03 de Junho de 2021. Francisco Orécio De Almeida Aguiar - Presidente da CPL. 

5*5 5*5 *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna público, a decorrência de 
prazo para interposição de recursos administrativos ao processo de licitação, na modalidade Concorrência Pública, autuada sob o N°2021.04.05.01 FG, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia concernentes à gestão integral do parque de iluminação 
pública, incluindo manutenção prcventiva/corretiva, ampliação, reforma, modernização e eficientização do Município de Salitre, conforme especificações 
constantes no projeto básico, ao passo em que comunica que a abertura dos envelopes das propostas será realizado no dia 09 de junho de 2021, às 13:30 
horas, na sala Comissão de Licitação, situada na Praça São Francisco, S/N. Salitre/CE, 02 de Junho de 2021. Thamiris Pereira Silva - Presidente da 
Comissão de Licitação. 

*** mmm mmm 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Secretaria de Saúde vem Notificar a empresa Douglas Carlos dos Santos, inscrita no CNPJ 
n°35.504.472/0001-66, para no prazo de 05 (cinco) dias Úteis, apresentar justificativa ao Processo Administrativo n°0206.01/2021 com fulcro artigo 5° 

inciso XL da CR/1988. Independência/CE, 0210612021. 
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- Tomada de Preços N° 603.2021 - TP. A ComlssOo Permanente da Ucitação do 
Sito Gonçalo doArnarantelCE, toma público para conhecimento dos interesSados o 
Julgamento dos. documentos de habilitação apresentados para a licitação aclarO 

o objeto é a contratação de prestação de serviços técnicos especializados, 
sento e etaborenão -de oresíacão de contas de convênios realizados com o Governo 

EletrOnico N°022.2021 .-SRP, APregnetre do Município deSSe GOnçalo doAmaranto/C, toma 
público para contneãlmerrto doa Interessados o abortara do Pregão Eteirônico.N0.  022.2021 -. SRP, 
cujo obJeto A a Seleção de empresa para Registro de Preços, visando futuros e eventuaié 
aquisições de tais escolares para uso coletivo e individual por parte dos alunos matriculados- na 
Rede Municipal de Ensino de 950 Gonçalo do Ainaraalo/CE (ampla e coles reservada para 
MEIEPP). Inicio-do acolhimento das propostas de preços: 07106/2021 às 17h30rnin Gola do 
abertura riaspropostasde preços: 21(0612021 ris O9h0lerin. Para efeito desta-licitação deverá ser 
levado em consideração o lilrário oficial da BrasIlia. O' editei e seus anemia encoat(am.se 
disponleela nos seguidas nutos eletrônicos: wwW.bbslnel.com .bC www.tce;ce.govbr) 
www.saaooncatontoarrraiunte.ce.00v,br. São Gonçalo do.Amarar -rté/CE, 02-de Junho de 2021. 

stado doCeará - Município de São Gonçalo do Amarante -Aviso de Licitação -, Pregão 
letrénico N°025.2021. O Pregoeiro do Município de São Gonçalo do Amaraste/CE, toma 
iblico para conhecImentO dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico N°..025.2021, - 
iJo objeto é a aqutslção de material grátco, visando atender as demandas daSecreterta de 
nsnçae de São Gonçalo do'Araaratrte!CE (exclusivo para MEJEPP), Iniciado acoihtmenlo - 
is propostas de preços: 08108/2021 ás 17h30min. Datada abertura das propostas de preços: 
/00/202-1 às 14h00mlrr. Para eleito desta licitação daverá ser levado em consideração o 

,rário oficial de BraSIlIa. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis rios seguintes 
Itiou eleLrôstcos: www.bbmnet.com.br ; wwwtce.cegov.br:  
ww.strogoncalodoamarantoce5ov.br. São Gonçalo do A'marantelCE, 04 de Junho de - 

á N'21.0400112021-PMS. AComissão de Licitação convoca as nmpresurs habilitadas,na 
raiane do processo untara numerado, paro abertura das propostas de preços no dia 09 de 

de2021. às 14hs:OOrrlin na natada CPI-da Prefeitura Maniclpai,a Rua -  Edite Olinda, n 
ruir-o. Seboéiro.CE.em 02deiunhode 2021. Marta iranilda Leite -Presidente da CPI—. 

redenctameqto N° 28;05.00112021-PMS.-ASacretari4 da Saúde, pôr meio dá Corslssãcr 
citação torne público que se encontra o - disposição dos ltrtoroscdoç no período dia 05 
nho d'e 2021 a 24 de juhho de 2021, no horário rias 08h -às 12h, estará realizando 
redanciaineurtode Proliitirionaisda Sauna, nus especiauidedesounforrne espedflcaçôesnes 
rrieo deRislerõrrciajustb a Secretaria de Saúde do Municiplo de SaboeirO-CO. Local e Edil 
)fada Comissão dê Lilhtaçltesda Prefeitura, na RuaEdnundàOlinda, n.33, Centro, Ssboet: 
n'dilal está disponível no Portal deLicileções doICE-CE: hltpJ!wrvnctcecegov.brlticitircoe 

Habilitação • Tomada de Preços (4 °  07.65.00112021-.PMS. Com  os seguintes resultadi 
Empresas Habilitadas; 01J Coral Construtora RodovalhoAleocar LTDA, 02)Al L Construtor 
LIDA; 03) G7 Cotrslruções e Serviços EtRELi; 04) Sertão Construções Serviços aLocução: 
OS) Real Serviços EIRELI: OS) i P N Construções e Sorviços EIRELI, CNPJ sois o s 
t7.895.167/tli101-60;. 07) Construtora Exilo EIRE11; Oh) Giedsom Construções LIDA; Ol 
COEMBE - Construtora o Empreendimentos Envido; 10) Tolos Soluções em imoveis EIREL1 
ME; li) Construtora Moura Neto LIDA. As demais erriprevas participantes foram inabilitada 
Os autos do processo no erieostrarrr á disposição dou ínierc-ssudon na sala da CPI- 
Prefeitura Municipal, a Rua Edite Olindu, ri' 33;, Centro,Saboetro-CE, em 62 de Junho á 

Estado do Cearã. PreleIturu' Muni clpat de Saboeiro- Aviso de Convocação -'ornada 

Preços N* 19.04.00112021.PMS. A Comissão de Licitação convoca as empresas habilitador 
primeira fase do processo acima numerado, para abertura das propostas de preços no dia Ot 
uslrode2o2i, lisO9hn:O0min,sa sala duCPLda Prefeitura Municipal, a Rua Ediie011rsda,s' 

Centro-Saboeiro-CE, emit2dejunrho de 2021. Mariatraslida Leite -Presidente daCPL. 

ç,trerau, uiçaaisriiif e rniunçaSO0rvrunir7iPrroeflvi0rat2rnstfltpuruusu sue a erlipiusa rn. 
Contabilidade. e. Planejamento LTDA - ME Inscrita no CNPJ n ° . 08.515.50710001-90. que 
apresentou O valor global, de R$ 512000.00 (quinhentos e doze mil reais(, sendo declarada 
çencedora4 pois a mesma apresentou proposta válida e rnãis.vanta(OSe para Administração,  
atendendo nalntegra'oedildt.-Maracanad-CE,esv04 deJuirho de 202tAnderon Gdzetteda 
Souea-Presldonteda ComIssãO Permanente de LicitaçãO. 

do Ceará - Prufaitum MunlclpatdeMucarirlao--Aviso deUcttaçto. OPregoeiro deslu 
O torná plibilco que no dia 21 da junfio de 2021 às MOO horas, estará abúbdo licitaçãO no 
acta Pregão Etebônico N°010601/2021 no portal hitpl»rvmãorsnetldladoestonIbsi coJn 
á ccntrãlaçãodeserviços gráficos para atende r osneovsnkladesdss-diuetaauisiscvelanias di 
O deMurcarnbb - CE, O Ediál estarádisporilveL rio tiociufvi dá atendbrrentoaôpmtbiido dE 
:ás 12:001h e também nos oitos. htlp':F(muntcipion;tce.ce.gov.br/lícllacoes(  

ecmucarrAo.çegovbrL lriltamaçõss pelo fone: 0 -68 -' ISãS,OU no endereço-á Rm 
tar Gonçalo laidãt,-nM, :Céntrtn, Mocambo- Co, 02 de junho dá 2021. Franctsco Orado di 
eAniler-Pmnoiro. - 

Estado do Ceará .Prefettura Municipal da Onera-Aviso de Licitação -Tomada de Preço ri' - 

010e.01121-IP. Objeto: preslsçso'du -serviços- de assessoria o 'consultoria jurídica na 
especialidade do Direito Consbtuclonal;Tribrrtánio. Financeiro e/ou Municipal, (untoas diversas - 

secretarias do MuniclpiódeOcara-Ce Recebirsenlcudã habiOtaçãóepropoutas escritas: cria 23 
de junho de 2021, às Oç000irs; Local:Atr Cal. João Felipe, .. Centra; infárfouçOel: lona J85) 
3322-1088, do segunda a sexta das, 08:00 às 1200hs ou através do site:'vrww,lcece,vnv,br. 
Ocara-CE, O7dejúnhode-2021-,Anlonlo PázRomão-Pt'Euidêatadis'CPL'. 

público, aos interessados, que no dia 18 de Junho de 2021, ás 9;ÕOhsredrmzará licitação, 

lidada Pregão Eial?Ôrrlco (4°  202105.06.02-PERP, critério dê julgamento Menor Preço 1 

MdoAberlo Se Disputa, oomtinu deRegisiroda Paiçosvisando futura e eventual aquisiç 
vtedai perrnanunie (equipamentos de proosssarnermto de durlcs-e eiolrodornésvcosl pr 
er as nncosnidrrdes das diversas Secretarias Murrlcipais ole PacajuslCE cortOu 
locações doodilal e anexos:  dliporivel na Sede dá Comissão, lociaizdda na Rua Girara 
),Altos, Centro; no isule'ctólribunui de Contas do Estado do Ceatá-TCE,alfavésdo Portai 
pões dos Mustclpios: htlp'iirnaniclpios.lceco.govbrficiiscoes, no e/te da Municiplo 
us: hitpu -Jiwwwpacajuscegovbr/ e no site da Bolsa Brasileira da Mercador-ir 

bbmneicorn.br Maiores informações pelo fone: (055) 3348-1077, no- horário 

mutilo ao público de 08:00hrts 12:00h. À Prcgouiia. 

SMSCupoploIo <ia contratação de empresa para reforma corra ampliação do PSF do Iviarer 
irofrIunlolplode Fortim-CE, slrav0srla Secretariade Saúde. ACom'masão Parmsnentade Llcit 

- comsnicá' aos irtlerássndoú o reatálaøo'ds análise das Propoutita de segulrrtá forma: Emp 
Clansitcadas; Prime Errrpreairlornernfoe, tnomoradord A Servlçloq LIDA; XL Consiruções Li 
Prime Construções e Locação EIREU; SCS Consbutom EIRELIME;Abrav Construções Sair 

- Evenlos e Locações OIRELI -EPP; F'RNcanjo Matos LTDP if Brirtgol Cosstruçr3erre Sara 

LTDPc Construtora impacto-Comercio e'Servtçdn E1REL1;-Torsaz Construções EiRELI; E 
drrhstrutara EtRELI. Desdassificudas: Sertão Cilrslruçôais Senviços e Locações LTDA Clezio 

- S dePJntreidaCorelruçõen- ME; EVPServfças e Construções EIPELI; CMGCON Conshntc 
Sarviçoo EIREUI- EPP Moreia Sifio Enipritendlrneetos EIRELI -ME: WtJ Cdrinbu'çõeso Sera 

-- È1RELI EPP. F. Máfcio de Araujo ,Madeiros -, Devais ProJetos E Construções E1RELI: 
Empreendimentos $ Serviços LIDA. Desta fonma.'fioa aberto o prazo recursai provisto noArt. 
Inciso 1,:af meã bh  da lei da lidtaçõissvlganie: Os motivas estarão à disposição doa Intêresam 
nos dias úteis opôs esta publicação nos 'oitos: wivwIce.ce.çloé.br/ulculac < 
htlps'J/fontim.co:gov.brolldlacaophp e no: horárIo de 08;00hs As 14:00hs, no 00101' da' Licita 
Fúrttm-04 dejunho dG-2021.Aurellta Martins da Silva Ume -Preaidánt8/CPL. 

lado doCuarã - PrafitltuuraMuntclpal de'Jrjazelro do Norte -Aviso deLlcitação- Preç 
2021.06021. O PregooiroOttclat do MuntciplodsJuazeirodo Norte, Estado do Ceará, no  
suas - atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que est 
lixando, na aed0 da 'Prefeitura, através da -  plataforma eletrônica wuwcbltcomrmpmas:com, 
rmmédio ã'B-áisa do Llcltéçôes do Bresli (BLL(, certame iiciuãlórlo, na mnodatldanla PragSc 
?11.06A2.1. do lupa Eiatrôrdco cujo objéto á a contratação de empresa especializada p 
otaçao de serviço ,  de recarga de tornar para lmpreuxoras pata atenderas necessidades 
tos setores da Secretaria de Saúde do Município de Juaze ro do Norte/CO cantor 
mecufioaçties'apfesautadas janta ao edita] convocatório e seus anexos, com abertura marco 
a odiã 18 de Junho de 2021, e partir das 13:00 horas. O Inicio de acolhimento das propoe 
nercialsocorrerá a partir do dia 08 de junho da 2021, às 09:00 horas. Maiores Informações 
to da Comissão Permanente de licitação, sito na(a) Praça Dirceu Figueiredo, tio 0 - Ceni 
izatro do l'l'drte/CE,- pelo letéfonit (88(3560.1010, fio horário deo8SO ão 14:00 horas oiialr 
aoo-maiL cípi@juaizoiro.co.gov.tir. Juazelro do Norte/DE 02 da Junho de 2021 Relmuni 

apto). O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura. Municipal 
o do Norte/DE rio uso ,do suas atr boriçules legais toma público para conhecimento 
sadosquaforacondlutdoo)utgumántoráféienstàà fase dá hahifliaçãõ doCártarne Licitati 
luildade Tomada de Preços tombada sob O n'.2021.03.30. 1 sendo o seguinte: Enipre 
idat - . P0 Santos .  Serviços e Assessoria EIRELI, ESses Serviços Adrnlnisltatíoos LTD 
Anttoln)o-Be26rra' Vieira, por cumprimento Integral ás exlgitnunlau do Edital Coiwoculá 
sus lnàbsuisdas.rtrlfa Lccaçãods Equipamentos LIDA, pnrdescumopnlrnesIo as itens 3.1. 
ipreendlmentos, Serviços e L000$es SiRELI por descurorprimanio os iienr 31.17; Eei!r 
uda Silva, psrdescumprlmermlo aos -itens 3.1.13, 3.1.14, 3,1.16, 3.1.17.3.1.18 e 21. 
Cdnslrêç0es é Serviços LIDA, por dõncum'primnrito aos boas 3116, 21.17 e 31. 
sisContabfiddp EIRELI,-pordencarnprimerifo Roiturir 3.1.150 DIego Romano da Silva, 
npdmeato aos itens3 liS 3117031 l8dôEditatConvocatório Muioraslufotrrteçõm 
a Pra/sutura Municipal, silo á Praça Dirceu Figueiredo, 51v 0  -Centro -CEP; 63010-1 
0 do Norie/CE, no horário, de 08:00 às 14:00 horas ou pelo te/aloira (88) 3566,10 
ro do NortelCE, 02 de Junho de 20211. Uatton de Souza Cardoso . Presidente 

Comissão Perrnarrnnle de Licitação toma publico para conhecimento dos interessados, que 
oeon3o de ,abertura doa envelopes contendo as propostas de preços dos Ircilasien hsb lriddos 
licitação na modalidade Concorrência n' 2021.02.10.1, cujo objeto é O contratação de empoe 
especializada em serviços de nanição, capineção, poda de árvores, pintura de gaios, roçagel 
coleta e transporto da resíduos sólidos ntrrrslcSareu e urbanos do Monlolplo de Lavras 
Mangabeira/DE; que seria realizada no dia 04 da Junho de 2021 ás 08:00 horas 0  foro Suopen 
Sino Dia em face és med idas adotadas para combate e pmovetrçáõ ao Covid-lã, nos lennoo 
Decreto Municipal n°  31/2021 i de 28 de maio de 2o2'1;'Nona data de realização da sessão se 
dEulgadu opanlurlameale, Malares Informações na sede da CPI-, silo na Rua Joaquim Noguelm 
s/rs- 1°/ri/dár. Centro. pohoránlo das 8h ás 1211. Lavras da Mangabeira/DE, 04 deJunhs de 202 
Vicente'KetoAlancarde Lima - Presidente da CPI.. 

Estado' do Ceará. Prefeitura Municipal da Lavras de Mangabeira- Aviso de Jul 
Município de lavres da MasgabeirulCE, alrsváa da CPL, tome público que foro 
jídaeruer'ilo da 'lusa de propostas de preços do processo uic'rtalrtr/o nu modalidade 
Preços- n' -2021.03.10.2. sendo o seguinte: Empresa Vevcedmsra: M frito -o 
Emsrpceondlu,urmlos, com proposta nova' r global doR$ 841.688,14 (aiiacenlos e 
seilocerilos o oitenta e oito reais e qoamorzu cantavo$) Empresan com proposl 	sc 
Global Empreendimentos LIDA, Copa Engenharia LIDA, Roma Construi 	IRE  
Matos - (uniu. triforrnaçõus; cpliouias2l2loçãomail,com ou na sede da CP 
Nogueira, sf0- l°Andar Ceptro. no lrorán/o'dn 08:00 às 12:00horas. 1ev 	er 

PLdedaraHabiiitddasas -  seguintes ticllantes,poratenderetn atodas 	Eleirônlcofl'14.05O(2021.Ob(elo;ReglslíodePreçcislend000moObJeloa'a,qutstçitoda 1,300 
dneditai:Atepian ConsuitoresMoodiados LiDA- EPP; ESPI_AM-, - (um mito trezen'tas) costas bãsicas, de interessa da Secretariada Saúde(Fundo Müniclpalde 

eAdrntnlslreção Municipal LIDA - EPP'e Inabuliladas as seguintes . Sarlde/AdrntinlstrsçãôCenlratdcr Munitilpiode MnreSanaCi(CE.APregoeiradeMarscanait-CE 
aos respectivos Itens do edital: R&AAssessorta Contabil Serviços e 
ascurnpiirosssbilensdoedilat: 31:36.5CLMenezeePerefra-ME. 	torna publico para conhecimento das interessados que afê âs 09:00 horas (horário -de Brasttia) 

lo edital 22 341 3.4.5:3.5.1; 352 364 3.65,* Provi Consultoria 	do dia 18 de junho de 2021 receberá as Cartas Propostas referentes a esta Pregão no 
ELI- ME pordescumpriro subitein do edital: 2.2: 3.21.1: Afa LocaçãO 	isndereçoeiefronicoesvw.bli.arg:brAcesso tdehUticadonolinRtdespúbticasAPJertura 
'P por descumprirossubilensdo editei: 2.2;34.S;  3:5.1; 35.t3.5.2. 	das Cartas Propostas acontecerá .no -dia IS de Junho de 2021, às 10.00 horad (horário de 

Br.as(ila( 00 irriclo da Desato de Disputa da Lances ocorrerá a partir tios 30 SOIs do dia 22 de 

o de.2021. Anderson Âugusto da 'Slt Rocha. Presidente da 	jnhOd02021. O edita] poderã ser obtido noeridere,çoeletiõnicoacima 	 sqyeri  
.lcilação. 	 informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 és' 14:00 


