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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Julgamento dos Documentos de Habilitação - Tomada de Preços N° 2022.02.í 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Penaforte, comunica que foram inabilitadas do certame na fase de análise dos dcs6tiifrho 
de habilitação as seguintes empresas: (1) Araguaia Empreendimentos El RELI, CNPJ N°41 113.297/0001-89 - por infringência ao item 4.2.5.4 ditaI - 
ausência da certidão de falência e concordata; (2) Flay Engenharia Empreendimentos a Serviços EIRELI, CNPJ N° 17.690.855/0001-94 - por innp 
ao teia 4.2.4.3.4, "d" do Edital - ausência de contrato de prestação de serviços e ausência de CREA do engenheiro. Outrossim, após detida análte, fg,,.. 
declaradas habilitadas as empresas: (l) N3 Empreendimentos  Participações, CNP.J N ° 37.408.191/0001-35: (2) G7 Construções e Serviços EIRELI'-  
CNPJ N° 10.572.60810001-99; (3) Construtora Êxito El RELI - EPP, CNPJ N' 03A47.269/000l-93, (4) S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA 
- ME CNPJ N° 18.413.043/0001-64, por cumprirem integralmente todas as exigências contidas no Edital, Oportuniza-se. aos licitantes, no prazo de 5 dias, 
a interposição de eventual recurso unto ao julgamento da fase de habilitação, conforme preceitua o Art. 109 inciso 1, alínea "a" da Lei Federal n°8.666/93. 
Não havendo interposição de recurso, fica automaticamente designada a sessão de abertura dos envelopes contendo a proposta de preços para 14/0412022 às 
09:00h. Penaforte/CE, 30 de Março de 2022. Valdilânio Sobral Gonçalves Pereira - Presidente da Comissão Permanente (te Licitação. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Mucambo/Ce comunica aos 
interessados o resultado da análise de Propostas da licitação na modalidade Tomada de Preços N° 1301.01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para 
construção do Centro de Fisioterapia e Especialidades Médicas no Município de Mucambo-CE. O resultado da fase de julgamento de propostas da licitação 
supra da seguinte forma: Empresa classificada: 1° lugar: Serfi Construtora e Serviços de Transportes EIRELI, com o valor de R$ 817.948,26 (oitocentos 
e dezessete mil e novecentos e quarenta e Oito reais e vinte e seis 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/Mucatrtbo— CE. 06 de abril de 2022. Francisco Orécio de Almeida Aguiar- Presidente da CPL 

0*0 *0* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Mucambo/Ce comunica 
aos interessados o resultado da análise de Propostas da licitação na modalidade Tomada de Preços N° 1401.01/2022, duo objeto é a contratação de empresa 
para construção de guarita e cerca de contorno do luxão no Município de Mucambo/CE. O resultado da fase de julgamento de propostas da licitação supra 
da seguinte forma: Empresa classificada. 1° lugar: Mi Projetos e Engenharia E1RELI ME, como valor de R$ 269.085,35 (duzentos e sessenta e nove mil e 
oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Desta lormli fica aberto o prazo recursal previsto no AO. 109, inciso, 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. 06 de abril de 2022. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 02122/PP-SE. O Pregoeiro da Comissão de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Ipaporanga comunica aos interessados que no dia 20104/2022 às 09h00min, na sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua 
Franklun José Vieira, n°2, Centro, Ipaporanga, CE, abrirá sessão para recebimento de propostas para a contratação dos serviços de capotaria, compreendendo 
a recuperação de assentos e encostos com cobertura, reposição de esponja dos bancos dos ônibus escolares pertencentes a frota própria do Município, para 
melhor comodidade dos alunos e motorista, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, conforme especificações e quantidades máximas descritas 
em Anexo 1 do Edital, com aplicação subsidiária da Lei n°8.666/1993, obedecendo ao disposto no art. 191 da Lei n° 14.13312021. Modalidade: Pregão 
Presencial ti 0  02/22/PP-SE. Ipaporanga, 06 de abril de 2022. Paulo Renato Barbosa de Souza - Pregoeiro. 

r 	 0*0 *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Cretlenciamento. O Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação 

Fsc 

	

	- CPI-, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital do Tipo Credenciamento, no 3103.01/22-CP, visando o Credenciamento 
de empresa prestadora de serviços na área de oftalmologia, compreendendo realização de consultas, exames e cirurgia, cota fornecimento de médico 

1 MISTO especializado na área de oftalmologia, mão de obra qualificada e insumos para realização dos procedimentos de forma a complementar a rede assistencial 
de saúde do Município de MilhãICE, pelo preço constante na tabela nacional do SUS, à cargo da Secretaria de Saúde deste Município, conforme projeto 
básico O recebimento dos envelopes de habilitação e qualificação técnica realizar-se a partir do dia 07 de abril de 2022 das 08h00min às 1 7h00min, maiores 

5CCt231 

	

	inl'orniações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rita Pedro José de Oliveira 406, Centro - Milhã —Ceará, das 08:00h às 17:00h, pelo telefone (85) 
99684.64 19 e no site: www.tce.ce.gov.br . Milhã - CE, 06 de abril de 2022. Gabriela Oliveira Braz- Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento Final- Concorrência Pública n°2021.12.16.1. A CPI- da Prefeitura 
Municipal de Barbalha/CE, torna público, que fora concluído o julgamento referente a fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade 
Concorrência Pública n°2021.12.16.1, sendo a seguinte: Empresa vencedora A.C. de Oliveira Pedrosa sagrou-se vencedora da presente licitação, com 
proposta no valor global de R$ 5.142.603,60 (Cinco milhões cento e quarenta e dois mil seiscentos e três reais e sessenta centavos). Empresas com 
propostas desclassificadas: Urbana Limpeza e Manutencao Viaria EIRELI, Alencar CalIou Construtora LTDA. Polutec Comércio, Serviços. Construções e 
Incorporações El RELI, TF Locações e Costruções Pinheiro LTDA por descumprimento ao item 9.1.1 do Edital Convocatório, PMG Construcao e Locacao 
LTDA, R A Construtora EIRELI, Proex - Projetos e Exec. de Limpeza Urbana Conserv. e Urbanização, GT Locações de Veículos e Serviços EIRELI, por 
descamprimento ao item 9 do Edital Convocatório. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Av. Domingos S. Miranda. n°715- Lot. 
J. dos lpês, Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88) 3532-2459. Em 05 de abril de 2022. João Paulo 

Beserra - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*0* *0* 0*0 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Licitação - Chamada Pública N° 19.00212022-CHP. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público que ás 09:00 (nove) horas do dia II de maio de 2022, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada na Avenida II. n° 150. Conjunto iereissati 1, nesta cidade, receberá os envelopes das propostas para a realização de licitação na 
modalidade Chamada Pública, tombada sob o n° 19 002/2022-CHP, que versa acerca da seleção para escolha de organização da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, na área de cultura, para firmar parceria visando a Realização do XXXIV Festival de Quadrilhas Juninas de Maracanaú 2022, conforme 
especificações contidas no Edital. Maiores informações tia sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5 168. Anderson Gazetta de Sousa - Presidente. 

Maracanaú - Ceará, cm 06 de abril de 2022. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Licitação - Chamada Pública N° 19.001/2022-CHP. A Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público que às 09:00 (nove) horas do dia 10 de maio de 2022, tia sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada tia Avenida II, o° 150, Conjunto iereissati 1, nesta cidade, receberá os envelopes das propostas para a realização de licitação na 
modalidade Chamada Pública, tombada sob o n° 19.001/2022-C H P, que versa acerca da seleção para escolha de entidade de direito privado sem fins 
lucrativos, qualificada como organização da sociedade civil na área de cultura, para firmar parceria visando a Realização do III Festival de Quadrilhas 
Jangadeiro Junino de Maracanaú - 2022, conforme especificações contidas no Edital. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 

352 l .5l68. Anderson Gazetta de Sousa - Presidente. Maracanaú - Ceará, em 06 de abril de 2022. 

0*0 0*0 0*0 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Julgamento -  Pregão Eletrônico n° 2022.03.18.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura 

Municipal de Jardim/CE, torna público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico n° 2022.03.18.1, sendo o seguinte. J.J. Distribuidora 
de Produtos Hospitalares LTDA vencedora junto aos lotes 1 e Drogamed Distribuidora de Medicamentos EIRELI vencedora junto aos lotes 2, 3, 5, 14, 15, 
16, 17 e 18 e Drogafonte LTDA vencedora junto aos lotes 4, 6, 7, 9, 10 e 11 e Superfio Comercio de Produtos Médicos e Hoaputalares LTDA vencedora 

.lunto aos lotes 8 e Pharmaplus LUDA vencedora junto aos lotes 12 e 13 e . Ambas as empresas se sagraram vencedoras por terem apresentado melhores 
propostas estando os preços compatíveis com o orçamento constante no Termo de Referência, Em virtude da desclassificação dos participantes, o lote 19 
foi considerado Fracassado por não atingir o valor estimado pela Administração, sendo as mesmas declaradas habilitadas por cumprimento integral às 
exigências do Edital Convocatório Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito tia Rua Leonel Alencar, n° 347, Centro, Jardim/CE, pelo 
telefone (88) 3555-1772, tio horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com.br . Jardim/CE, 06 de abril de 

2022. Francisco Arquimedes Soares Lucena - Pregoeiro Oficial do Município. 
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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Traio - Aviso de Licitação. O Municipio de Trai 

através da(a) Prefeitura Municipal de Trsiri.por intermédio da CorrrisSão de Licitação. lan 
Público que ás 10:00 horas do dia 24 de rosto de 2022, fará fealizar licitação na modal/dar 
Concorrência Pública N° 2022,04.05001- Tipo Técnica e Preçó. Objeto: contratação t 
consultcala tributária especializada, com vistas á instauração de procedimento fiscal especifa 
'unto à grandes obras educas executadas rio Município de Traini-CE, visando a execução 
estudos técnicos e apuração de débitos fiscais de ISSCIN. proporcionando a eferli 
recuperação dos créditos evéntuallflente devidos ao asurriciplo e ao incremento na an'ecadaç/ 
municipal, junto a Secretaria de Planejrnento e Finanças, de acordo com o que determina 
legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal E 

raid. O procedimento licitatôrio obedecerá ao disposto na Lei n° 8.666 de 21 dejunho de 199 
cornaaalteraçôes posterioreaque lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontrém-r 

disposição dos Interessados na sela da Coe issão de Licitação, na Avenida Miguel Pie 
Ferreira,356-Planalto Norte-TrairiiCE,• a partir da publicação deste Aviso, no horário 

apedlente. Tialri - CE, 06 de Abril de 2022- Wulsiane Soares do Oliveira Marques 
P residente da Comissão deLicitação. - 

itrônico N1  2022.04.06.1. A Pregoeira Oficial do Municipio de QuixelOfCE, torna púiico, 
será realizado Certame LicitaMirio na modalidade Pregão Eletrônico, Objeto: Contratação 

empresa para prestação de serviços de digitalizaçãoe microfilmagem de documentos tais 
no: processos contãbeis, liciratóniou, patrimoniais e demais atos administrativos de 
rresse das diversas Unidades Administrativas do Município de CuixeiS/CE, conforme 
secíficaçiles constantes no Edital Convocetôrio. Inicio de acolhimento das propostas: 08 de 
nil de 2022 a partir das 1 lh:O0riin. Abertura rias propostas: 20 de Abril de 2022 és OãtrOO 
ias. tnlciõda sessão de disputado preços: 20 de Abril de 2022 ãsoilh:3omin. através do silo 
w.comprasquixelo.com.br. Os interessados poderão obter o testo integral do Edital através 

endereços eletrônicos: vmw.compraaqu/xeio.com.br  e www,tce.ce.gov.br. Informações 
lo telefone: (88) 35794210. OulxelstCE, 06 de Abril de 2022. Francisca Raqüal de 

,ddo Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras -Aviso de Licitação - Pregão 
ónico N1 2022.04.062- OPregoeiro Oficial do Municípiode Perteirús/CEtorna público que 
realizado Certame Licitalório na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de 

parrsaotssodontolhgicos, destinados a Unidades de Saúde do Município de PorteiraslCE, 
moldes do Termo de Ajuste N° 4812021 da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 
arme especificações constantes no Edital Convocatório. Inicio de acolhimento das 
ouias: Dia 06 de abril de 2022 a partir das 17:00 horas. Encerramento do acolhimento das 
ostas: Dia 26 de abrilde 2022 às 12:30 horas, Inicio da sessão: Dia 26 de abril de 2022 às 
o - através do Pbrtal de Compras no Site wvm.scitacaoportelras.corn.bc Os interessados 
erão obter o texto integral do Edital através das enderáços eletrônicos: 
rportciras.co.gon.br , wnrw.hcitecaoportniras.corfl.br  e niwa.lce.ce.gov.br. lnfoririaçdes pelo 
soe (88) 3557-1254 (R-211), no horário de 08:00 às 1 2:OOlrrs. Põrteiras/CE, 06 de abril de 

fio do ueara - MUfliCiplO os rasalpane -viso ue l.lurxaçao - rreguo eles 
2022- SRP. O Pregoeiro do Municlpio de Paraipaba(CE, torna público para cosi 
interessados asbertura do Pregão Eletrônico N °. 02312022- SRP, cujo objeto é 0.6 
os visando futuras e eventuais conr.rataçôes para aquisição de materiais de elq 
fico para atenderas necessidades da Secretariado Educação e Desporto ris P 
Início do acolhimento das propostas de preços: 07104/2022. Data de abertura fias 
preços: 2510412022 às 141100mb. Para efeito desta licitação deverá ser 
rideração o horário oficial de Brasilia. O edital e teus anexos enconlrarnse dispo 

02212022, O Pregoeiro do MunlcIplo de ParaipabalCE, torna público para conhecírniento dos 
interessados a abertura doPregão ElelrónlcoN°, 02212022, cujoobjetoé a aquisição de um veiculo 
de categoria popular, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. Iniciado 
'acolhimento das propostas de preços: 0T10412022. Data de abertura das propostas de preços: 
20/0412022 ás 09h00min. Para efebo desta licitação deverá ser levado em consideração o horário 
oficial de Brasília. O edital, e seus anosos encontram-se dispon .lvsis nos seguintes olhos 

eletrônicos: www.bbmnet.com .bc www.(ce.ca.gov.bq wvrw.paralpaba.ce.gov.br. ParalpabalCE, 

do. do Ceará - Prefeitura Municipal de Maunti - Resultado do Julgamento da 
litação. Tomada de Preços N° 2022.02.11.0IITP. Objeto: construção de pavImentação 
iaraleieplpedo com rejsntameato na Rua T, localizada no Distrito de Eurltizlrrtlo, no 
clpio de MaanitLiCE. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
ciipai de Mauritl/CE faz publicar o resultado do julgamento de habilitação documental. 
rasas Inabilitadas: Allexsanrdro Urna Freira por descumprtroitem 4.2,4.1 :A& P Edificacoes 
itrUcoes e Empreendimentos LTOA, por descitmprir o item 4.2.3.8; Ecos Edificacoes 
drucoes e Sendsos LTT)& por descwr,pnir o lIam 4.2.4.10: Eugenia Fernanda -Péretra 
isa por ler descumirnido OS Sons 423 5.1 e 4.2.18: CV Consln.icoes EIRCLi. por 
umprir o item 4,2.3.51.; J da Fonte Ranger EiRELI,.por descurrçnir os itens 42.3.5.1. e 
1,8: Jose Lidas Filho ElELt, por descumprtr Olhem 4,2.4.1: Meluc Coristrucoes e Servicos 
D., por descumprir o item 4,2.4.1 e T. C. S. Da Silva Construcoes EIRELI, por descumpriro 
4.2.3.0. Enrpreuashiabi/Ladas.Andrviii Da SilvuGoscalves,Abikbsgvriharia EConsulioria 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi, A Secretaria de Educação do Município dx 
Traíri, através da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Ruá Raimundo Nonrttr 
Ribeiro, n°176, Bairro Planalto r'lorte-Traiii/C6. torna púbico que receberá no da 10 de maio dx 
2022 ão lOisOhs (dez horas), s contar da data da publicação desse Chamada Pública N' 
2022.04.05,001CP, os documentos para habilitação, 'rrclusire os projetos de vendas de gitnerot 
ai/mentidos do agricultura familiar, destinados a Chamada Pública 111v. 2022.02.03.01CP para 
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, destinados a complamentsçãc 
ão merenda escoei da Rede da Ensino Fundamental e Infantil (Pré-Escolar, AEE e Ensino de 
Tempo Integral), junto aSecíeraria de Educação do Munidlplo de Trairi/CE conforme § 1 ° doArt. 14 
ria LeI N°11.947/2009 e Resolução FNDE N°04/2015, Reuotoçào/CO/FNDEN° 26. dei? de julho 
és 2013e na Li Federal n°11.947, de 16 de junho dó 2009, ResoluçõesICDFFND: n°038/2009, da 
1610712009 (atualizada), n26/2013 de 1741612013en °  04/2015 de 0310412015 esubsidiartamenle 
pela lei 8.686 fie 21106193- alterada e consolidada. Tralnl/CE. 06 de abril de 2022- Wilalane 

xtadõ do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação. - Pregão 
resenclai 11° 2022.04.05.0I-PP. APregoeira da Prefeitura Muntdpai de Sotonópole -Ceará, 
ma público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 26 de abril dé2022. às 
1:00h (oito horas), estará realizando licitação na modalidade Pregão Preséndal. critério de 
igarnento mentor preço global, (onsibado sob o n° 2022.04.05.01-PP, com fera contratação de 
npresa ou pessoa fisica especializada em perlcia médica para Instroir processo de concessão 
manutenção de benefícios previdencidalos (ittsilio doença e salário maternidade) junto aos 
irvidores públicos do Municipio de Soionôpoló.iCE, o qual endontra-se na Integra na Sede da 
omissão, situadas Rua Dc Queiroz Lima, n°330, Castro -SõlonópolelCE -. CEP: 63.620:002 

pelo sue hltp:1lmunicipios.tclh.ce.gov.br/llcltaces. Maiores infonnaçãeé no endeieço citado 
llcita.so1onopole@gmsil.com  ou fóne (88) 3518.1387, no horário de 07:30h às 11:30t. 

alonópole, OBde Abril de 2022. Maria Monica Barloosa- Pregoeira. 

stado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Pregão 
betrõnico N°2022.04.06.1. O Pregoeiro Oficial do Municipiode Porteiras/CE toma público que 
irá realizado Certame Licilatórlõ na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de 
liculo tipo Van. 0,0(zero) Km, emplacado, destinado a ações do Programa Pacto pela 
preridicagem no Município de Portelras/CE, nos termos do Convênio 11012021-SEDUCJCE, 
ia moldes. conforme especificações constantes no Edital Convocatória. Inicio de acolhimento 
is prúpostas: Dia 08 de abril de 2022 a partir das.17:00 horas. Encermntentodo acolhimento 
is propostas: Dia 26 de abril de 2022 às 08:30 horas. Inidoda sessão: Dia 26 de abril de2o22. 
09:00-  através do Portalde Compras no Sue w.liciiacaopbrteiras.corn.br . Os interessados 

adenSo obter o testo integral do Edital através dos endereços eletrõnicós: 
ww.porteims.ca.gov.br . wwwiicitacaopórteiras.com.bre anw.ixe.ce.gov.b Informações pelo 
,leíonse (88) 3557-1254(R-211). no horário de 08:00 às 12/00tirs. Porteiras/CE, 06 de abril dei 

1v -Modalidade Tomada de Preços N°02,001l2022-TP.APrefeitura de Pacatuba-( 
da Ordenadora de Despesas da Secretariado Educação. Es,orta e Juventude, 
com as condições estabelecidas no edital súpracitado, obsafiedad'rqs dispouiçli 

na Lei Federal N° 8.666193 E suas alterações posterior toniit'  público p. 
manto è esclarecimento dos Interessarias, que verve uma moduticação no edital, 
oração nas condições previstas no edItal convocatôrio,corn a iridusãb do seguinte Se 
a: Qualificação Técnica - Passas ,Física; 11cm 5.72. Apresentar dõcúmento 
se sua especialização técnica em direto público. Ficando a nova data de Abertura 
e, para adia 25,04.2022, ás 10:00h. Tais, modi0caç8s não irá afetás a.formulaçãoc 

eu t.eaua - rte,Cu,,uur iuu.imajia. uc flflWdfl•UU. '.1 fltbUtW Lia ,,,çvliiovas 

eITrmnerite de Udtaçõe's do Município de MucambolCe comunica aos 'interessados e 
resultado da análise de Propostas da licitação na modalidade Tomada de Preços ' 
1401,01/2022, cujo objeto és contratação de empresa para construção de quanta e cerca de 
rontomo do ilxão no' Município de Mucsrnbo!CE. O resultado da fase de julgúmento de 
propostas da licitação supra da seguinte forma: Empresa da5siticada: 1' lugar: M J Projetou e 
Engenharia EIRELI ME, com ovator de R$ 269.085,35 (duzentos e sessentae nove mil e oitenta 

cinco resisti inala e cinco centavos). Desta forma fica aberto o prazo racursal previsto soM. 
109, inciso, alines "ia' da lei de licitações vigel'tte.AAIa da sessão encontra-se a disposição dot 
'nteresaados na PrefeItura Munal de Mucanribo; deaials Informações na Prófellura ã Av. 
OonstrulorGonçaloVtdai.S/N - Cenêo/Mucatntio-CE.O6deabciI do2022. Francisco Orécio 
deAhneldaAgular.PresldentedaCPL 
Estêdo do Ctitrà - PrefeItura Municipal de Deputàdó Irapijan Pinheiro. A Comissão de 
Licitação loms público o resultado da fase de habilitação referente a licitação ria modalidade 
Tomada da Preços N°2022.03,14.1, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 
serviços de reforma de Postos de Saúde no Distrito de Bedinla, Distrito de Velame e Distrito de 
Riacho Verde, no Município dó Deputado lrapuan Pinheiro. Empresas habiitadaa: 01 -Apta 
Comercio1 Seivlcos, Prø)eios e Costrucoes EIR/0U. Inscrita no CNPJ nb 24.61423210001-42 
32.- P&J Coistrulora LiDA, inscnila no CNPJ s° 22.743.719/000155 03- G7 Conslrucoes e 
Sersicos EIRELI, inscrita no CNPJ n° 10,572.60910001-99:04 - S & TConstrucoes e >ocacoes 
de Mao de Obra LTOA, inscrita no CNPJ n° 19.413 043/0001-54:05 - Prime Emprvevdinienlos 
lncarporac'orà e Servlcos LTDA. inscrita no CNPJ n° l3.997.f18/001.88; 06 - Medelrós 
Cninstrucnes e Seracos 1 TDA insorita no crp.t Cv C1744i llfluilfln,.75. n7-Âsrev ('..',nviv ,,'vnr 

atado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauã - Secretaria de lnfraostrutura 
ooservação e Serviços Publicou, A Sécretarla de tnfraeslrutirra, Conservação e Sertilçor 
úblicox toma públlcoo Extrtito do Contrato N 2210002I2021.SEjNFRA, resultante d 
oncorrêncla Pública N° 2Z1Õ.002/2021 -SElt'IFRA, cujo objatõ éCdátçjljnivflo de amprosa(s 
ira execução de reforma e ampliação da Parque risc Cidades no0/v" a Taulir-CE juntc 
Secretaria da lnfraestruturá; Conservação a Serviços Público s',riagão Legal: Le 
686193 e suas alterações posteriores. Valor Global do Conlr ,  t.255,92 (qualrc 
SOes e setecentos e quarenta e três mil e duzentos e oitenta 	' 	 , e noventa e ricOh 
ntãvos). Delação Orç3mentárta:.1201.15.451.1017.1.024.005;j' 	e Melhoria if, 
tiras de Urbanização e lnfo Urbana e Turislica Fonte de Recr 	tj 	)°0000$0- Cairás 
ansferencias de Convênios au Repasses da Urr ão Elemento 	"lsitê 4 4,,90,51 COa 
tirais e lnstúlações.Asninaturàdo Contrato: 06 do abril de .24. 	.dia isp Crdpato; 300 
ezenlos) dias, a partir da data de assinatura do oontraio.çonfratada: E4inli.Cortatruçõa. S.# 
scrita no CNPJ n° 03,382,35610001-25, reprueritêdo to Sr. trtcanlque Jorge Nogueira 
mental, Tarsis Cavalcante Mota - Ordipi,ori da )espøa. dl Searait.,té (la 

viçou Públicos Extrato do ,Termo. de Homologação • Adjudicação da Concorr*n 
blica 14°  22.10al0212021SEINFRA Objeto: Contratação cio es/presa(s) para execução 
arma e ampliaçãõ do Parque das Cidades nó Município de TauáCE, junto à Secretaria 
Seolrutira, Conservação e. Serviços Públicas. Vencedora: Edmi Construções S,A. inscrita 
RI n° 03.382.356/0001-25, Vaiar Global: RS 4.743.285.92 (quatronr'dhães e setecerao 
trerita e três mil e duzentos es/tenta e cinco reais e rfoventa e dois ceniraúos). Referida total 
homologada na forma da Lei e Adjudicada à empresa sobredita. no dia 06 de abril' de 20. 
'ais Cavalcante Mota - Orderrador de Despeitas da Secretaria de tnfraxetrutu 

otado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Avise de Homologação .,é 
Ijudicação - Chainada Pública n° 2022.03.07.2. Objeto: Aquisição de alImentas fie 
Indutores familiares; por meto dó inõdabdade. de Compra Institucional do Programa de 
luisição de Alimentos - PM. Produtores vencedores: Jose Lermos Salusmo Pereira,' 
edenciedo junto no(s) Item(riu) 20 (polpa de truta - ca)àlfnita concentrada congelada P 
)09), 21 (polpa de fruta -abacreai/fruta concentrada congelada PcI 4009) e22,(polpei da truta,p 
aracujá/fruta concetilrada congelada PcI 400g), totalizando vaiam de R$ 24.600.04 (Vinte ' e 
istmo mil e'seiacerntos reais); José Everton Vaticonéslos dos Santos, credenciado junto ão(s) 
m(ss) 04(alface crespo pcI com 01 pé), OS) banana prata), 06alata doce), 07 (cheiro verde) 
(goiaba), 09(gorna fresca), 10(jerinrum fresco-abóbora), 11 (laranjo pura mAdura), 12(limàci 
Isco), 13(mnacaxajra), 14(mam)to fresco maduro), 1 5(manga), 16(muracujá), 17(plmenlãó 
Isco), 1 8(chuctnu) e 19(Iornatefresco) totalizando volordv R$ 28.111,00 (viritee sito mli, cento 
onze reais); Cicero Rodrigues da SIva, credenciado junto ao(s) itern(ns) 01(camno bosinb 
isca inteira dê 1' vem osso), íf2(carne'bovina fresca moida de 1° ae'n'i osso) 603(frengo do 
unia abatido in natura),'tolahizando valor de RS 30.650.00 (trinta mil, seiscentos e cinquenta 
ais); Vetem Rocha de Santana, credenidiadojunto ao(s) ltem(ns) 01 (carne bovina fresca intelr 

11  sem osso) e 02(came boviria fresca moída de 1° saci Osso), totalizando' valor do R,$ 
.875,00 (quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais): ieslca'Maria Alves da Costa, 
ndenciixta junto ao(s) llem(ns) 011(carne bovina fresca inteira de 1° seis osso)n 02(came 
vinú fresca molda de 11  sem asso), totalizando valor de FiE 14.875.00 (qualorze mil, 
acentos osetonta eci'ncareais) e Manoel Rodrigués Pereira, credenciado junto ao(s) ilem(nS) 
(carne bovina fresca inteIra de!' sem Osso) e 02(came bovina fresca moída dei" sem osso), 
Ousando valor de R$ 1487S,00 (quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Homologo  
Ijudico a presenta Chainheda Pública conforma Resoluçõeri GGPAAn 1 5012012, n156/2013, P. 
/20130 n°73/2015. Maria Leda Ciamentino de Almeida - Ordenadora de Despesas do 

manente de Licitações do Município de Mucambo/Ce comunica aos interessado,,  
uttado, da 'análise dê Propostas da licitação na modalidade Tomada de Preços 
11.0112042, cujo, objeto é a contratação de empíena para construção do Centro 
loterapia e Especialidades Médicati nó Município de Muambo-CE. O resultado da fase 
lamento de propostas da licitação supra da seguinte forma: Emprésa dassif cada: 1' luç 
ii Construtora e Serviços de Transportes EIRELI, com ovalorde R6 817,94826 (oitocenlo 
essalnt mil e novecentose quáren)a e oito reais e vinte e seis centavos). 'Desta formal 
nrtóo prazo recursal previsto ao Alt. 109, Inciso 1, alínea °b" da lei de licitações vigente. Ai 
sessão encomnlra,oe,a dlupoalção dos interessados na Preta/lura Municioal de Mucami 

Modalidade: Tomada de Preços n°  TP.00112022-SESA. Objelp: contratação de se ' 	s 
técnicos proftssionein especIalizados, com comprovada experiência têcnlca,ra ar4 
acompanhamento mensal da produção ambulatonal internação bem co o v 
analisar os procedimentos lançados no Sistema da Ministério da Saúdo a 	1h 
série histórica da média e alta complexidade do Sistema de Saúde 

1
da: 	idip 

cnt'ormeespecificaçõedconstsntesdo projeto bésicio, anoso 1, déotê edutal."T 	 " 

menor preço mensal. Regime ris execução indireta. A Comissão de Licilaç9o. 	is , 

interessadas que no dia 25 de abril de 2022, às 08:00 horas, na saia dá' onuiás 
Licitação, estará recebendo os envelopes de habilitação e proposta mie 	r ço5 	(ana'; ° 
lic4aç9odoobeto acima citado. ÀCenr usão 	 ') 


