
Prefeitura Municipal 
o 

, Mucambo 
AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE 
LICITAÇÃO. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 04 de novembro de 
2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 
1910.0112022 no portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é A AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao 
público de 08:00 às 12:00h e também nos sites http://municipios.tce.ce.gov.br/Iicitacoes/  e 
http://www.mucambo.ce.qov.br/. Informações pelo fone: 0**88 - 3654 1133, ou no endereço 
à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 19 de outubro de 2022. 
Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

Francisco Orécio de Almeida Aguiar 
Pregoeiro 	 - 

. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
E-mail: licitacaomucambo©cjmail.com  Fone 88 3654-1133. 
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Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte - Aviso de Adiamento de Licitação. Modalidade: Concorrência Pública n. °  12.09.03/2022-
SRP. Q.j2j: SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
(SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. Ii: menor preço por lote. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados, que em virtude da antecipação do feriado estadual do dia do servidor público do dia 28 de outubro para o dia 24 de outubro de 2022, conforme 
Decreto Municipal n°047/2022 de 18 de outubro, fica adiado o presente certame nara o dia 25 de outubro de 2022 às 13:00 Horas, ao qual a comissão 
estará recebendo os envelopes de habilitação e proposta de preços. Maiores informações através do email: licitacaotabuleiro@gmail.com.  Antônio Jean da 
Silva - Presidente da Comissão. 

*** 4*5 *** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de MADALENA-CE - torna 
público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 07 de Novembro de 2022 às 09h00min, na Sede da Prefeitura localizada na Rua 
Augusto Máximo Vieira, 80, Centro, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO 
GLOBAL, tombado sob o n° 1910.01/2022 - TP - OBRAS, com o seguinte objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MADALENA - CE, o qual encontra-se na 
íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada no endereço acima descrito. Maiores informações através do site www.tce.ce.gov.br  é o e.màil: 
licitarnadalena202l@gmaii.com  ou na sala da Comissão de Licitação, no horário de 07h30min às 1 lh30min e de 1 3h30min às 16h00min. Madalena - 
19 de Outubro de 2022. Sheila Raquel dos Santos Magalhães - Presidente da CPL. . 

*5* *** 4*4 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Saúde - Chamamento Público N°2022.10.19.01. A Secretaria de Saúde, através de 
sua Secretária, Sra. Zuila Maria Maciel Meio Peixoto torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 20 de outubro de 2022 à 07 
de novembro de 2022, no horário de 08:00 às 12:00 horas, estará realizando Chamamento Público, para Credenciamento de pessoas fisicas/juridicas par , 
a prestação de serviços para atender as demandas da Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do anexo 1 do edital, o qual se enoon.tra, na 
integra a disposição de todos os interessados na sala da Comissão de Licitação localizada na Praça Anastácio Maio n 40 Centro Oros CE no horario de 
atendimentõ ao público, das 08:00 às 12:00 horas. Orós - CE, 19 de outubro de 2022. Zuila Maria Maciel Meio Peixoto - Secretária. . 

*4* *4* *4* 
. 	Estado do Ceará - Câmara Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços N° TP-003/2022-CMQ. Objeto: contratação 

de empresa para prestação de serviços para: Lote 1: obras e serviços de engenharia destinados a reforma e adequação da Câmara Municipal de Quixadá, 
conforme projeto básico em anexo. Lote 11: aquisição de móveis projetados, incluindo material e mão de obra com instalação na sede da Câmara Municipal 
de Quixadá, de acordo com as especificações constantes no projeto básico em anexo. Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitações 
comunica aos interessados que no dia 04 de novembro de 2022, às 09:00 horas na sala da Comissão de Lieitaão, estará recebendo os envelopes de 
habilitação e propostas comerciais. Maiores informações camaraquixada@hotmail.com , das 08:00 às 11:30 horas. A Comissão. 

*** *** *4* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Recurso Administrativo. A CPL do Município de Lavras da Mangabeiral 
CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que a empresa Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra EIRELI, interpôs 
Recurso Administrativo junto ao julgamento da fase de habilitação, referente ao Processo Licitatório na modalidade Concorrência n' 2022.08.10.1, em razão 

n 

da inabilitação da mesma, ficando desde já concedido o prazo para as contrarrazões por parte do licitante interessado. Maiores informações na sede da CPL, 
Sito na Rua Joaquim Nogueira, s/n - 1° Andar, Centro, no horário das 8h às 12h. Lavras da Mangabeira/CE, 19 de outubro de 2022. Vicente Neto Alencar 
de Lima - Presidente da CPL. 
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4*4 *4* 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 014122-TP-SE1NF 
- A Prefeitura Municipal de Varjota torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços 

FSC C12O3l N° 014/22-TP-SEINF, sessão pública marcada para o dia 08 de Novembro de 2022, às 09h, cujo Objeto é: Contratação de empresa para a 2° etapa da 
construção de canteiro central em diversas ruas da sede do Município de Varjota-CE. O referido Edital poderá ser adquirido no Site: https://licitacoes. 
tce.ce ,gov.br/ ou no horário de 08h às 12h na Sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Presidente Castelo Branco, N° 1744, Bairro Acampamento. 
Varjota-CE, 19 de Outubro de 2022. João Victor Catunda Farias Marques - Presidente da CPL. 

*4* *4* *4* 
Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso -  Concorrência Pública N°05.00712022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos licitantes participantes que a empresa Copa Engenharia LTDA - CNPJ N°02.200.917/0001 - 
65, apresentou Recurso Administrativo contra a sua inabilitação. Ficam todos os participantes intimados a apresentarem contrarrazões no prazo legal após a 
data desta publicação. O referido recurso encontra-se disponível para consulta na sede da comissão de licitação na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo 
- CEP: 61.760-000 - Eusébio/CE. Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução das obras de pavimentação 
em pedra tosca e drenagem no Município de Eusébio/CE. Eusébio, 19 de outubro de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão. 

*4* *** 4*4 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 04 de novembro de 
2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 1910.0112022 no portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto 
é a aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Centro de Fisioterapia do Município 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/lícitacoes/  e http://www.mucambo.ce.gov.br/. Informações 
pelo fone. 0**88 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 19 de outubro de 2022. Francisco Orécio 
de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*4* *4* *4* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica que no próximo dia 07 de novembro 
de 2022, às lOhOOmin, estará realizando a Tomada de Preços n°013/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de coleta 
de dados para o preenchimento de Boletim de Cadastro Imobiliário, destinados a atualização do banco de dados do Sistema de Arrecadação Tributária do 
Município de Uruburetama. O edital estará à disposição, no portal https:// municípios-licitacoes.tce.ce.gov.br  após esta publicação e no Setor de Licitações, 
sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues n° 1131, Centro, horário de 8h00min às 12h00min. Uruburetama/CE, 19 de outubro de 2022. Elinaldo Dutra - 
Presidente da CPL. 

5*4 *** *4* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 08/2022-SEDUC/SRP, cujo objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de livros, junto a 
Secretaria de Educação, o sistema receberá o cadastramento das propostas até 04 de novembro de 2022, às 08:50h, abertura e classificação das propostas às 
09:00h, disputa de lances a partir das 10:00h (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: 
www.bbmnet.com.br, licitacoes.tce.ce.gov.br , vicosa.ce.gov.br/licitacoes  e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Joaquim de 
Carvalho, 473, Centro. Viçosa do Ceará/Ce, em 19 de outubro de 2022. Flávia Maria Carneiro da Costa - Pregoeira. 

*4* 4*4 *4* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paraipaba. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços da Tomada de Preço N°011.2022, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de uma subestação aérea de 112,5 KVA 
em Escola de Ensino Fundamental do Município de Paraipaba-CE. Propostas Classificadas: Gygawatt Serviços de Manutenção LTDA, R. da S. N. Lima 
E1RELI, R-E Sousa Construções e Serviços LTDA, LC Projetos e Construções LTDA. Ganhadora do Certame: Gygawatt Serviços de Manutenção LTDA, 
com valor global de R 112.867,14 (Cento e doze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos). Fica aberto o prazo recursal, previsto no artigo 
109, inciso 1, alínea "b", da Lei de Licitações vigente. Paraipaba - CE, 19 de outubro de 2022. Presidente da Comissão de Licitação. 
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cte pode minimizar ou "aditivar" ainda mais o passe de padrinhos 
jitistas. Além disso, pesa também na questão a falta de definição 
sobre qual será o papel do PDTno futuro governo Elmano de ]Freitas - 

dom t deputados estaduais eleitos, o PDT pode sofrer uma série de 
taixascasoadiÊeçãodo partido resolva declarar oposição ao petista. 

1e  lembrar que, durante a eleição, PT e .DT protagonizaram 
ttra disputa, com Roberto .Cláudio acusando petistas de usarem 
;máquina do Governo do Estado em beneficio da candidatura do 

partido. Sigla de Couto,o PSB é um dos ninhos mais cotados para 
edetistas pró-Elmano. 

-.' 

ARTICULAÇÕES em curo para a sucessão de 
intônio Henrique, atual presidente da Câmara 

"PARA DEPOIS" 

Em conversa com a coluna, diversos vereadores aflrmaran'f que a 
disputa está hoje mais para Gardel Rolim ou Léo Couto, apesar de 
outros nomes, como Professor Enilson (Cidadania) e Adail Júnior 
(pDT) também estarem no páreo. Apesar disso, tanto Rolim quanto 
Couto evitam o assunto. O pedetista destacou que o assunto corre 
ainda apenas em "conversas muito superfiçiais' 

Neste sentido, ele destaca estar "muito focado" na liderança do 
governo, com uma,érie de matérias de interesse de Sarto em 
tramitação na Casa. "Minha prioridade é trabalhar pra entregar 

nu vcri6CnLc&a OLAflitCUtaUCa C (C 

nho certeza que nós temos que 
pensar para frente, temos que 
pensar além", disse. 

A retomada de uma união en- 
tre os partidos, aliados por mais 
de 16 anos, seria um trabalho 
conjunto de Elmano, do sena- 
dor eleito Camilo Santana (PT) 
e do senador Cid Comes (PDT), 
que teve mobilização destacada 
por Aldigueri. Com-a sinalização 
de Elmano, os partidos devem 
"sentar à mesa".. 

"Eu tenho certeza que o PDT 
conversará após o segundo tur - 
no, estamos apoiando (o partido) 
Lula e projeto ÉcÍlíticõ riãóé sódo 
PDT e do P1', mas do Estado do 
Ceará que foi construído nos úl- 
timos anos", ressaltou. 

O apoio da maior bancada da 
Assembleia Legislativa é certo 
também para Elmano. Poucos 
dias após a eleição, em entrevis- 
ta à Rádio O POVO CBN, ele dis- 
se não "ter nenhuma dúvida' de 
que os 13 deputados estaduais 
eleitos pelo PDT irão fazer parte 
da base aliada. 

"Nós não temos nenhuma 
dúvida de que a bancada do 
PDT integrará a base aliada 
do nosso governo. Eu conhe- 
ço esses partamentares, sei 
de deputados que apoiaram o 
Roberto e são meus amigos, ti- 
vemos uma convivência", disse . ' .. . / 

o petista na époda.  
Ligado a Carifilo Santana, o '& 

deputado Osmaii Baquit (PDT) 
disse na terça-feira, i8, ao colu- 
nista do O POVO Carlos Mazza, 
que o PDT "está trincado e não se 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo — Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
deste município torna público que no dia 04 de novembro de 2022 8s 09:00 horas, estará abrindá 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico P3' 1910.0112022 no portal 
http:/tanvv.bbninetlicilacoes.conr.br/ cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos 
destinados ao Centro de Fisioterapia doMunicipio de MucamboiCE. o edital estará disponível: 
no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos cites 
httpJfrnunicipios.tce.ce.gov.br/ilcitocoes/  e http://waw.nrucambo.ce.gov.br/. lntrrrrnações pelo 
fone: 088 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo NAdal, em. Centro. 
Mucambo—Ce, 19 deoutubrode2O22. Francisco Orécio de AimeidaAgular—Pragoalmo. 

Estado do Ceará— Prefeitura Municipal de Ocara Resultado de Habilitação -Tomada da Preços 
13' 1009.011224P. Objeto- ContrataÇâ0 dos serviços remanescerttes para conclusão da corrstruçãodc 
mercado público na sede do Municipio de Ocara/Ce, junto a Secretaria de lnfraestr,utura e 
Desenvolvimento Urbano, conforme projeto básico. Empresas Habilitadas: Vl< Construçtea e 
Empreendimentos LTOA-ME, C58 - Construtora Santa Beatriz LTDA-EPP, Eletroceorpo Serviços e 
Construções LTDA e Agala Construções e irrcorpsrcçvtres L1DA.EPP. Empresas Iiiabuitadas: Cenpol 
Centro Norte da Projetos e Empreendimentos LUlA, Construtora Alves Machado LTOA, IS Serviços 
riu Construções EIRELI.lotE. CRP Costa ConntniçõesePrestadora de Serviços EIRELI, Real Serviços 
EIRELI, 01< Engenharia LUtA, Abras Construções Serviços Eventos e Locações LUlA. trAi 
Construções e Serviços EIREII-EPP e ML Incorporações e Serviçvis EIRELI. Fica aberto o prazo 
recumal com base no art. 109 inchas 1, alínea V. da Lei Federal ri' 8.666/63. osso não seja penetrado 
recurso a retomada da romaria de Pmçon. tios marcada para o dia 03 novembro de 2022, ris 11:00 
horas. Ocara-CE, 19 de outubro de 2022. Antônio Paz Rsm9a-Prestdente da CPI- 

Estado cio Coará - Prefeitura Municipal de Ocara - Resultado de Habilitação- Tomada de 
Preços P3° 2009.01/22-iTt Objeto - Contratação da prestação de serviços para construção do 
um nrirqrrte no Município da Coara, conforta..protro  básico. Empresas Habiiiledaq:, VK 
Construções st empreertdimentca tiDA-ME, CS6 —ionstralora Santa Betjiu C.TEPP, 
Etelrocampo Serviços e Construções LTOA, Aguia Cpnstruçôes e tncorpora95es LTDA-EPP, 
CENPEL Centro Norte de Projetos e Empreendimentos LTDA. Real Serviços EIRELI, Abrav,  
Construções Serviços Eventos e Locaçôsiu LTDA, Construtora Moreira e Meio LTDA EPP, 
Ciezinatrio S de Almeida Constmcoes, 66 de Vasconcelos Servicos de Conetrucoes LTDA e 
Zerredini Zidane SarnpaioCavalcartte Conutrucoes. Empresas tnabtitadas: Arcos Construtores 
& Incorporadora, Construtora Alces Machado LTDA. LS Serviços de Construções EIRELLI-ME, 
CRP Costa Construções e Predadora de Serviços EIRELI, GK Engenharia' LTOA e WIJ 
Construções e Serviços EIRELI-EPP. Fica aberto o prazo recursal com bane no srI. 109 ira/sou 
1, al Ince °a',dalei Federal rf 8.666/93, cano não seja penetrado recurso e retomada daTornada 
de Preços, tua marcada para ocria 03 denovenibro de 2022, às 09:00 horas. Ocara - C l9dc 
nutubrode2ô22,Antônlo PazRom9o- Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paraipaba. A Cuniss3o Permanente de Licitação 
comunica aos Interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preço 
P3' 0112022, rojo objeto da convataç0o rIa empresa para construção do una subestação aérea de 
112,5 tWAem Escola de Ensina Fundamental do Município deParalpaba-CE Propostas Clanslfmadas 
GygawanSerriços de Manutenção LTOA, R. da S. P3. Urna EIRELI, R E Sauna Construções e S~
LTCP,. LC Projetos e Construções LUt° Ganhadora do Catarse: Gygawatt serviços de Manutenção 
LTtAA, com valor global de R$ 112.867,14 (Cento e doze rril, oi(ocedbs e sessenta e sete reais e 
opatoizo centavos). Fica abalo o prazo rscomsal, previsto rrc a rtigo 109, Inciso L atines 'b'. da Lei riu 
icitações vigente. Paralpuba .CE. 19 de outubrodelol2.Presidonth daComtssão de Ucttaç0o. 

Estudo do Ceará - Prefeitura Municipal de Paratpaba - Aviso de Licitação - Pregão 
Eteónico N°.06312022 . SRP. O Pregoeiro do Município de Paraipaba/CE, torna público para 
onfreclmnestodos interessadosa abertura do Pregão Elelrônico NI. 063/2022 -$RPi csjoobieb 

do Registro de Preços eisandofuturase eventuais contratações para aquisição de tnslrumenlo4 
musicais e pautas catalogue, destoados àatersder as necessidades da Secretariado Edu caçãr: 
do Município de Paraipaba/CE. Início do acolhimento das propostas dê preços: 2011012022 
Data de abertura das propostas de preços: 0711112022 do 114h00mnin. Para efeito desta licitação 
devérá ser lavado em consideração o horário oficial do Brasilia. O edital e seus anexos 
erto,ptranr-se disponíveis nos seguintes sítios eletrônicos: www.bbmset.com.br ; 
wwsv.tce.ce.gov.br ; www.paralpaba.ce.gov.br . Paraipaba/CE, 19 de outubro de 2022. 
banOlacoEduardoSales Vieira— Pregoeiro. 

do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Convocação para Abertura das, 
Propostas -Tomada de Preço N°0106.2/2022. 'tipo Menor Preço. A Comissão Permanente 
de Licitação, vem convocar os licitantes participantes e demais interessados paras abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços da Tomada de Preço N ° 0106.2/2032, que ocorrerá 
sódio 2611012022 às llhOOrnln. Objeto: Eriocuçito de Pavimentação asfáltica (A5rUO) era 

tvorsa'u ruas da Zona Rural do Município da Poranga - CC. Porangu -CE, 19 de outubro de , 
Francisco Olavo Rodrígues -Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado 	 Aviso de Licitação. A Presidente da 


