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Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de 'Eram -Aviso de Licitação. O Município de Trair 
através da(s) Prefeitura Municipal de Trairipor intermédio da Comissão do Licitação, tom 
público que às 10:00 horas do dia 24 de maio de 2022, fará realizar licitação na modalidati 
Concorrência Pública ff 2022.04.05.001- lipo Técnica e Preçb: Objeto: contratação d 

consultaria tributaria especializada. corri vistas á instauração de procedimento focal especific 
unto à grandes obras eólicas executadas no Município de Trairi-CO, visando a execução 6 
estudos técnicos e apuração de débitos fiscais de ISSON, proporcionando a etetiv 
recuperação dos créditos eventualmente devidos ao município e ao incremento na arrecãdsçã 
municipal, junto a Secretaria de Planej&riento e Finanças, de acordo com o que determina 
legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal O 
Traíri. O procedimento lioltutório obedecerá ao disposto na Lei n°8,686 de 21 ciejuebo de igg: 
cornasalterxçôes posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital eseus anexos encontram-o 
à disposição dos interessados na sala da Com, issão de Licitação, ria Avenida Miguel Pirml 
Ferreira,356-Planalto Norte-TrairiICE, a partir da publicação deste Aviso, no horário d 
expediente. Trairi - CE, 06 da Abril de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira Marques 

Presidente daCornissão de Licitação. 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quxei6 -. Aviso de Licitação - Pregã 
Eletrônico N° 2022.0406.t A Pregoeira Oficial do Município de Quixeto/CE,' torna pCiblio 
que será realizado Certame Licitatôrio na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Contralaçã 
de empresa para prestação de serviços de 'digitalização e microfilmagem de, documentos te' 
como: processos contábeis, licitatórios. patrimoniais e demais atos administrativos 
Interesse rias diversas Unidades Administrativos do Municipio de Quixelti/CE. conforni 
éspeoiflcaç.ôes constantes no Edital Convocatórto. Inicio de acolhimento das propostas: 08 d 
Abril de 2022 a partir das 1 7h:O0min. Abertura das propostas: 20 de Abel de 2022 ás 068:0 
horas. inicio da sessão de disputa CIO preços: 20 deAbril de 2022 és08h:Sümin, através do Sri 

www.comprasquixelo.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital atravri 
dos endereços eletrônicos: waw.comprasquixelo,com.br e umw.lce.ce.gov.br . Informação 

oeto telefone: (88) 35794210. QuixelôlCE, 06 de Abril de 2022. Francisca Raqüel d 

do do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Pregão 
'Ônico N°2022.04.06.2.0 Pregoeiro Oficial do Município de Porteiras/CE torna público que 
realizado Certarrie Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de 
an'rentos'odontológicos, destinados e Unidades de Saúde do Murdclpio de Porteiras/CO, 

moldes do Termo de Ajuste N°  4812021 da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 
arme especiticaç*es constantes no Edital Convocatório. Inicio de acolhimento das 
estas: Dia 06 de abril de 2022 a partir das 17:00 horas. Encerramento do acolhimento das 
cotas: Dia 26 de abril de 2022 às 12:30 horas, Iniciado sessão: Dia 26 clx abril de 2022 às 
O - através do Portal de Compras no Site werw.licitacaoporteiras.corn.br . Os interessados 
erão obter o texto integral do Edital através .dos endereços eletrônicos: 
r.porleiran.co.gov.br, r',ww,licitacaoportsiras.Com .bre worw.lce.cs.gov.br. Informações pelo 
ano (88) 3557-1254 (R-211), no horário de08:00 ás 12:00hrs. Pàrteiras/CE, 06 de abril de 

Estado do Cear5 - Municmpto Go i°araipaoa -#osso ex r.arua5m. '- rx5x.,, 
02312022- S".O Pregoeiro do Município de Paralpaba/CE, torna público para conhecimento 
dos interessados a abertura do Pregão Etetrônicota °  02312022- SRP, cujo objeto é oRegisttode 
Preços visando tutoras é eventuais contratações para aquisição de materiais de expediente e 
didático para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto cio Paralpaba - 
CO. Inicio do acolhimento das propostas de preços: 071 10412022. Data de abertura das propostas 
de preços: 2510412022 às 14h00min. Para efeito desta licitação deverá ser levado em 
consideração o horário oficial de Brasilia. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
sesuintessttios eletrônicos: sww,bbmneicorn.bri w.tce.ce.gov .bc w'.paraipabarce.gov.br. 

nado da Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi. A Secretaria de Educação do Município 
ilti, através da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Ruã Raimundo Nor,  
leito, n°176, Bairro Planalto Norte -Traiu/CO, torna público que receberá nada 10 de n'ralo 
22 às 10:001hs (dez horas), a contar da data da pubtcação desse Chamada 'Pública 
22.04Á15.001CP, os documentas para habilitação, r'rclusiyé os projetos de vendas de gOmo 
mentidos da agricultura familiar, destinados a Chamada Pública W. 2022.02.03.01CP pr 
uleição de gêneros allmenticiou oriundos da agricultura familiar, destinadas a complomentaç 
mnemnda escorar da Rede de Ensino Fundamental e Infantil (Pré-Escolar, AEE e Ensino 

'ripa Integral), junto a Secretaria de Educaçãodo Municiplo de TrairtfCE conforme § 1°doAmt. 
Lei /4° 11.94712009 e Resolução FinDE N°04/2015, Resoiúçàe/CO1FNDE N °  26. de 17 dejul 
2013e naL'ei Federal n°11.947, 5e16 dejunlio de 2009, ResoluçõesrCD/FNO: n°03812009, 
0712009 (atualizada), n°2612013 de 17106/2013 en°0412015 5e0310412015esubàidlamtamer 
Ia lei 8,666 de 21106193- alterada e consolidada. Trairi/CE, 06 de abril de 2022. Wttala 

resenclal N° 202L04.05.01-PP, A Pregoeira da Prefeitura Municipal der Solonópole -Ceará, 
rna público, para conhecimento dos interessados, que no prónimó dia 26 de abril de 2022, és 
1:00h (oito horas), estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério da 
igamento menor preço global, tornbado sob o n °  2022.04.05.01-PP, com fins contratação da 
npresa ou pessoa tísica especializada cnn perícia médica para instruir processo de concessão 
n'manutenção de beneficies previdenciarios (nl,txilio doença e salário maternidade) junto aos 
n'viCIares públicos do Município de SoIonópolé-bE, o qual encontra-se na Integra na Sede da 
omissão, situada a Rúa Dr. Queizoz Lima, n°330, Centro - Solonópole/CE- CEP: 63.620r000 

pelo vila http:liununiciptos.tckce.gov.brlllcltacoes. Maiores informações no endereço citado 
1 llcits.solonopotu@gmsil.00m ou fóne (88) 3518.13f7, no horária de 07:30h ás 11:30h. 
aionópole,O6deAbrii de 2022. MarlaMouilcaBarbosa-Pregoetra. . 

Macio do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Pregão 
letrõnico N°2622.64.06.1.0 Pregoeiro Oficial do Município de Porteiras/CE toma público que 
irá realizado Certame Ucilatoriõ na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de 
ticulo tipo Van, 0.0(zero) Km, emplacado, destinado a ações do Programa Pacto pela 
prendizageia no Municlplo de PortelraslCE, nos serrada do Convênio 11012021 .SEOUC/CE, 
is moldes. contorne especifrcaç6es constantes ,no Edital Convocatório. Início de acolhimento 
is prbpoaias: Dia 08 de abril do 2022 a partir dás 17:00 bórax. Errcerramento'do acolhimento 
is propostas: Dia 26 de abilide 2022 às 06:30 hora s. Inicio da sessão: Dia 26 de abril de 2022 
t09:00 -através do Portalde Compras no Silo www.hcitacaoporteiras.com.br  Os interessados 
sderão obter a texto integral do Edital através dos, endereços eletrônicos: 

.portairas.ce.gov.br, wanv.lictacaopórteiras.com .bre wviw.tce.ce.gov.br. Infomnações pelo 
:lefone (88)3557-1254(R-211), no horário de 08:00 às 12:00hrs. Porteiras/CE, 06 de abril de 

ição - Modalidade Toertadade Preços /4°  02.00112022-.TP.A Prefeitura de Pacatuba-CE, 
és da Orderradora de Despesas da Secretariada Educação, Eorte e Juventude, de 
to com as condições estabelecidas no edital súpracitado, obseç(adaic:as disposições 
/as eu Lei Federal N 5  8.666193 E suas alterações posteáore:,,tor/a' pSblico para 
acimento á esclarecimento dos interessados, que houve uma no edital, ou 
Alteração nus condições previstas no edital convocatória; com a lncluaão do seguinte liam: 
uso: Qualificação Técnica - Pessoa ,Física; 11cm 5.72. Apresentar documento que 
irove usa especialização técnica em direto público. Ficando a nova data de Abertura do 
uma, 'para o dia 25.04 .2022, às 10:00h. Tais modificações não Irá afetar a formulação das 
salas. Maiana de Souza Silva -Ordenadoradõ Despesas do Gabinete doPrefeito, 

WWW.OPOVO.COM.BR  
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o do Ceará - Prefeitura Municipal de Teuá — Secretaria de mnfroostrutura, 
irvação e Serviços Públicos, A Secretaria de tnfraestrutura, Conservação e Serviços 
as toma público o Extrato do Contrato N 2210002/2021-SE1r'IFRA, resultante da 
rrênds Pública 14° 22.10.002/2021 -SEINFRA, Cujo objeto 6 Cctitgr')vego de empresa(s) 
eecução de reforma e ampliação do Parque das Cidades not'°4 	Tariú-CE junto 
'daria tia Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos 	e(açõo Legal: Lei 
93 e suas alterações posterioms. Valor Global do ConIr 	,l.205,92 (quatro 
o e setecentos e quarenta e três mil e duzentos e Oitenta 	 e noventa e dois, 
os). Dotação Orçamentária: 1201.15,451.1017,1 .024.00(" . ão e atalharia u 
de Urbanização e Infra. Urbana e Turística; Pontada Reci? 	ç , ,0000,20 - 
orlinciaá de Convénios os Repasses da União. Elemento  
e lnstalaçten.Asamnalura do Contrato; 06 da abril do 	"e- cia do Contrato: 300 
tos) dias, a partir da data de assinatura do oontrato.(.ontrstada: El nnl.Conahttçéss S.A, 

no CNPJ n' 03.382.356/0001-25, repreeertiaés t)ulo Sr. 14 Içes Jorge Nogueira 
lei. Tarsis Cavalcante Mota — Ord.nido'r da Despal de 8craterli (0a 

aMços Públicos - Extrato do Termo, de Homologação • AdjudiCação da Concomrenct 
ública /4°  22,1O.002/2021-SEINFRA. Objeto: Contratação de empresa(a) para execução dr 
'forma e ampliação do Parque das 'Cidades 'nó Município de Tauá-CE, junto ã Secretaria di 
fraesirutta'a, Conservação e Serviços Públicos. Vencedora.; Edmn) Construções S.A. inscrita mv 
/4pJ n° 03.382.356/0001-25, Valor' Global: R$ 4'.743.285.92.(qaatro milhões e semecentos:'r 
jazente e Inês mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Referida l'rcltaçãl 
1 hornclogàda na forma da Lei e Adjudicada é empresa ssbrad'iia, no dia 06 de abril de 2022 
ti'sls Cavalcante Mota - Ordenador de Despesas da Secretaria de lnnraastnxtuna 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras' Aviso dá Homologação.,e 
Adjudicação - Chamada Pública u  2022.03.07.2. Objeto: Aquisição de alimentos 4ui 
agricultores familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de 
Aquisição de Alimentos - PAA. Produtores vencedores: Jgae Lenrron Salusro Pemirq 
credenciado (unto as(s) llerrr(r.$) 212 (polpa defruta - caJá/fruta concentrada congelada Pèt 
400g), 21 (polpa de fruia -abacastifruta concentrada congelada Pct400g) e 22 (polpa de ftuta'r 
maracujá/fruta conca. ccirrgolads Pct 400g), totalciarido valor de R$ 24.600.00 (Vinte e 
quatro mil e seiscentos reais): Jose Eáerton Vadoaricelos dos Santos, ,,credenciado (selo ao(s) 
ufemn(ris)04(/tlfacecrespa pci com 'Ol pé), 05( banana prata), 06atatadóce), 07 (cheiro vente) 
08(goiabs), 09)goma fresca), 101jenimum fresco-abóbora), ti (laranja pera madura), 12(limãd 
fresco), 13(macaxe,ira), 14(mamào fresco maduro); 1 5(manga), 16(maracujá), 17(plmentrto 
fresco), 1 8(clturii'u) e 19(tomate fresco) totalizando valor de R$ 28.11 1,00 (vinte evito mil, cento 
a onze reais): Cicero Rodrigues da Silva, credenciado junto ao(s) tem(es) 01 (carne bovtriii 
fresca inteira de 1 1  sem osso), 02(came'bonin'a fresca moída do 10  sem osso) á 03(frango dá 
granja abatido iii naiura),'tuializasdo valor de RS 30.650,00 (trinta mil, seiscentos e cinquenta 
reais): Valer Rocha de Santana, credenciado junto ao(s) ltem(ns)01(carne bovina fresca inteírè 
de 13  sem osso) e 02(came boeiris /rencú mrioida de 1° sem osso), totalizúnds valor de '5$ 
14.875,00 (quatorze mil, oitocentos e Setenta. e cincia reais): Jes!ca'Marla Alves da Costa, 
cradenciacta junto ao(a) ltem(rrs) 01(came bovina fresca Inteira de 1 4  nem osso) e 02(carn'õ 
bovinul fresca molda de 10  sem osso), totalizando valor de R$ 14.875,00 (quatorze mil, 
oitocentos a sotanla e cinco reais) e Manoel Rodriguas Pereira, o'edenclado junto ao(s) item(nur) 
01 (cama bovina fresca inteira de 1 sem osso) e 02(came bovina franca molda de t 0 nem osso), 
totalizando valor de R$ 14$75.00 (quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Homologo e 
Adjudico a presente Chanvida Pública conformo Récoluç6eáGGPAan°50f2012, n°56/2013, n °  
6412013 e ri°  73/2015, Marta Leda Clementino de Almeida - Ordenadora de Despesas do 

rismaco 00 t,,Oara - rrernlwra ,nu ,,,crijai Ut ÇYIUCdUIUU. LI r,ou,uar,tx va ,,,vu,,auau 	 U0 	 rr,,WtU,4 mw.tiapai 'a. nuiça.r,uw  si rrcawerae go 
Permanente de Ucitações do Município de Mucambo/Ce comunica aos 'interessados o 	Permanente de Licitações do Municipio de Mucarribok2e comunica abii interessados 
resultado da análise de Propostás da licitação na 'modalidade Tomada de Preços 141 	Iresultado. da 'análise de Propostas da 'licitação na modalidade Tomada de Preços, 
1401 01/2022 cujo objetoda contratação de empresa para construção de quanta e cerca de 	11301 01/2022 cujo objeto é a contratação de empresa para construção do Cento 
contorno do lixão no' Município de Mucan'rbo/CE. O resultado do fase de julgàmento de 	Iffinioterapia  e Especialidades Médicas rio Municlplo de Mucambo-CE. O resultado da fase 
propostas da licitação supra da negúinte forma: Empresa classificada: 1 °  lugar: Mi Projetos e 	julgamento de propostas da licitação supra da'seguinte forrnia: Empresa cl asa'rf cada: 1' lu  g 
Engenharia EIRELI ME, com o valor de R5269.OBS,35 (duzentos e sessenta e nove mil é oitenta Iserfi Construtora  SesviçosdeTransportes EIRELI, com o valorde R$ 817.948,28 (o'nocento' 
e cinco rea'uae trinta e cinco centavos). Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto nOAut - Idezessete mil  novecentos e quárenta O Oito reais e vinte e Seis centavos).',,Desta florins li 
109, incisol,allnea"b'da lei delidtrçõesvigente.AAtada sessão encontra-se adlsposiç.ãodos 	Iabertoo prazo mecuraal prevtstonoArt. 109, Inciso 1, ali nea °b' datei de licitações vigenfe.A/ 
interessados na Prefeitura Municipal de Mucambo: demais Informações na Prefeitura à Av, 	jds semso encontra-se.a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Mscaml 
ConstmutorGonçaloVldal, S/N-CentrolMucambo-CE.O6deabril de, 2022.Francisco Oníciol 	demais informaçõesna Prefeitura àAv. Construtor Gonçalo vldal,S/N-Ceniro/Mucambo-C 

'J2022. O Pregoeiro do Município de Paraipaba/CE, toma público para conhecánen 
ressados aabertura doPmgão Eletrônico N.  022/2022, cujoobjetoé aaquislçãoda umi 
categoria popular, para atenderas necessidades da Secretaria de Assistência Social. In 
rlhrlmento das propostas de preços: 07104/2022. Data de abertura das propostas de 
04/2022 às OShOOn'mmn, Para efeito desta licitação deverá ser levado em consideração si 
,ia[ de Brasilia. O edital e Seus anexos encontrem-se disponleeis nos seguintes 
irónicos: wWN,bbmnel,com.br, sww.tée.ce.gsv.br, www.paralpaba.ce.gov.br. Paraipal 

rio do Ceará - Prefeitura Municipal de Maunui - Resultado do Julgamento da 
litação - Tomada de Preços N° 2022.02.11.01/TP. Objeto: conatntção de pavimentação 
araleleptpedo com rejuntamento na Rua 'T, localizada no Distrito de Buritizinho, no 
cipio de MaurittiCE. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
cipal de Mauriti/CE faz publicar o resultado do julgamento, da habilitação documental. 
rasas Inabilitadas. AllensandrO Uma Freira por descumpniro item 4.2.41;A& P Edilicacoes 
trucoes e Empreendimentos LiDA, por descurriprir o item 4.22.8; Ecos Edmticacoes 
ltru000s e Servicos LTDA, por deecsa'nprir o bern 4.2.4.10: Eugenia Fernanda -Pereira 
es por ler descunipnido os ilvvn 42.351 e 4238: FV Constrricoes PIREL1. por 
urnprrr o riem 4.2.3.5.1.; J do Fonte Rangol LIRELI,.pOr descumprtr OS itens 42.3,5.1. 

.8: Jose lias Filho EISELI, por descumnprlr O item 4 .2.41: MeliuzConstrucoes e Servicos 

i., por descumprr o item 42.4,1 e T. C. S. Da Silva Consirucoes EIRELI, por descumpriro 
4.2.3.8. Empresas Nobilitadas: Arrdreià Da Silvo Grrrca;vsb,Abit Engenharia ECovouliorro 

Lado dó Ceará - Prefeitura Municipal de Depufadá lrapusn Pinheiro. A Comissão 
Itação tema público o resultado da fase de habilitação referentes licitação na mcmdstidt 
nada de Preços 1402022.03.14.1,  cujo objeto és contratação de empresa para prestação 
viços do reforma de Postos de Saúde no Distrito de Betãnia, Distrits de Velame e Distrito 
ichio Verde, no Município dá Deputado trapuan Pinheiro. Empreaás habíltedas: 01 - A 
mordo, Serdcos, Projetas e Conetrucoes EiRELI, insontia no CNPJ nó  24.614.233/0001-
- P&J Construtora LIDA, inscrita no CN'PJ I  22,743.710/0001-55: 03 -07 Consirucoe 
micos EIRELi. inscrita no CNPJ ri°  10572,609/0001-99:714- S & T Construcoes e 'locaci 
Mao deObra LTDA, inscrita no CNPJ 0  10.413.043/0001.64:05- Primt Emprvenrfirnenr 
orporad'ora e Sendoss LTDA, inscrita no CNPJ ri' 13.997.1'181001-88: 06 - Modal 
nvnrurrnasa Serviras l,TüAmvnrrrils rim r:rilP,l n°07 O; 5,71x10rvr175' um _AhmO rr'rnrirnv,, 

lidado: Tomada de Preçoú n'TP-001!2022,SES'A. Objeip:'contmatsção de ser/iç 
as profissionais especializados, com comprovado experiência técnica, para reato 
panuiamenlo mensal' da produção ambilatorial, internação, bem como, verificar 
ar as procedimentos lançados no Sistema do Ministério da Saúde afiro de melhor 
histórica da média e alta complexidade do Setenta de Saúde do nosso Municip 
mie especifmcaçlied constantes do projeto básico, airoso 1, destá ed'.tal;Tlp'o de licitaçd 

preço rrmensui. Regime de execução. ind ireta.A.  Comissão de Licitação comunica a 
Osados que no dia 25 de abril de 2022, às 08:00 horas, na sala da Comissão 
púc, estará recebendo os envelopes de habilitação o proposta de preços, para 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Julgamento dos Documentos de Habilitação - Tomada de Preços N°2022.02.1 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Penaforte, comunica que foram inabilitadas do certame na fase de análise dos docui 
de habilitação as seguintes empresas: (1) Araguaia Empreendimentos EIRELI, CNPJ N°41 113.297/0001-89—por infringência ao item 4.2.5.4 do Edi - JCPS ../ 
ausência da certidão de falência e concordata; (2) Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, CNPJ N° 17.690.855/0001-94 - por infringência 
ao item 4.2.4.3.4, "d" do Edital - ausência de contrato de prestação de serviços e ausência de CREA do engenheiro. Outrossim, após detida análise, foram 
declaradas habilitadas as empresas: (1) N3 Empreendimentos e Participações, CNPJ N° 37.408.19110001-35; (2) G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP, 
CNPJ N° 10.572.608/0001-99; (3) Construtora Exito EI RELI - EPP, CNPJ N°03.147.26910001-93; (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 junto 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 14/04/2022 às 
0900li. Penaforte/CE, 30 de Março de 2022. Valdilânio Sobral Gonçalves Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

5*4 4*4 $44 

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/Mucambo - CE. 06 de abril de 2022. Francisco Orcio de Almeida Aguiar - Presidente da CPL. 

*4* *5* *** 

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, cujo objeto é a contratação de empresa 
para construção de guarita e cerca de contorno do lixão no Município de Mucambo/CE. O resultado da fase de julgamento de propostas da licitação supra 
da seguinte forma: Empresa classificada: 1° lugar: M i Projetos e Engenharia ELRELI ME, com o valor de R$ 269.085,35 (duzentos e sessenta e nove mil e 
oitenta e cinco reais e trinta e cinco 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 infomiações 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. 

*5* s** *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 02/22/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 
Franklin 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 Ido Edital, com aplicação subsidiária da Lei n°8.666/1993, obedecendo ao disposto no art. 191 da Lei n° 14.13312021. Modalidade: Pregão 
Presencial n° 02/22/PP-SE. Ipaporanga, 06 de abril de 2022. Paulo Renato Barbosa de Souza - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Credenciamento. O Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação 
- CPI-, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital do Tipo Credenciamento, no 3103.01122-CP, visando o Credencianiento 

FSC de empresa prestadora de serviços na área de oftalmologia, compreendendo realização de consultas, exames e cirurgia, com fornecimento de médico 
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 MilhãJCE, 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 O8h00niin Is l7hOOmin, maiores 

FScc126031 

	

	informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406, Centro - Milhã - Ceará, das 08:00h às 17:0011, 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. 

*4* *4* 5*4 

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 EIREL1, Alencar Callou Construtora LTDA, Poiitec Comércio, Serviços, Construções e 

• Incorporações EIRELI, 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 
descumprimento 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 Ipês, Alto da Alegria, BarbalhalCE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88) 3532-2459. Em OS de abril de 2022. João Paulo 
Beserra - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *** *5* 

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 às 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 Jereissati 1, nesta cidade, receberá os envelopes das propostas para a realização de licitação na 
modalidade Chamada Pública, tombada sob o n° 19.00212022-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 na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5168. Anderson Gazetta de Sousa - Presidente. 

Maracanaú - Ceará, em 06 de abril de 2022. 

*5* *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Licitação - Chamada Pública N° 19.00I12022-CHP. A Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público que às 09.00 (nove) horas do dia lO de maio de 2022, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada na Avenida II, n° 150, Conjunto Jereissati 1, nesta cidade, receberá os envelopes das propostas para a realização de licitação na 
modalidade Chamada Pública, tombada sob o n° 19.00 1/2022-CHP, 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) 

3521.5168. Anderson Gazetta de Sousa - Presidente. Maracanaú - Ceará, em 06 de abril de 2022. 

*** *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Julgamento— Pregão Eletrônico no 2022.03.18.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura 

Municipal de Jardim/CE, torna publico, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico ri' 2022.03.18.l, sendo o seguinte -  Distribuidora 

de Produtos Hospitalares LTDA vencedora junto aos lotes 1 e Drogamed Distribuidora de Medicamentos EIRELI vencedora junto aos lotes 2,3,5. 14, IS, 
16, 17 e 18 e Drogafonte LTDA vencedora ,junto aos lotes 4.6,7,9, lO e 11 e Supert'io Comercio de Produtos Médicos e Hoapitalares LTDA vencedora 
junto aos lotes 8 e Pharmaplus LTDA 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 na Rua Leonel Alencar, n° 347, Centro, Jardim/CE, pelo 
telefone (88) 3555-1772, no 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. 


