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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal do Paretro - Dispensa de Licitação NF 27.05.01/2021. O
Presidente da Comissão <te Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro/CE, em cumprimento à
ratificação procedida pelo(a) Qrdenador(a) de Despesas/Secretário Municipal de Saúde e
Saneamento do Município de Pereiro/CE,.faz pu6!rcaro Extrato resumido do Processo deDíspansa
de Ijcálaçâo, a seguir: Objeto: contratação do pessoa jurídica especializada locação de estrutura
com montagem, desmontagem e manutenção para instalação do Hospi&l de Campanha do
Município de Pereiro pelo período de 3 meses para atuação no combate ao novo coronavírus
(covíd19). Favorecido: Danilo Mlchel Holanda de Oliveira - MÈ (INFOTEC), CNPJ N*
03.607.348/0001-84. Valor Global RS 107.400,00 (cento e sete mi! e quatrocentos reais).
Fundamento Legal: inciso IV doai. 24, c/co art. 26, da Lei no:8,656/93 esuas alterações posteriores!
e àrt.,4" dá Lei Federam* 13.97S, deOS de fevereiro de 2020, em harmonia, cdmalyiadidaProíisàriá
ri> 1.047, dè 03 de maio de 2021, merecendo observação, ainda, os Decretos Municipais NS*
121 /2020 de 17/03)2020 e 123/2020 de 22 de Março de 2020 e Decreto I ^ S r a á » , de 19 de Maio
de 2021. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de Licitação e Ratificada pelo Ordenador
de Despesas da Secreiaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Pereiro/CE.
Parei ro-Ce, 27do maio de 2021. Ermiison dos Santos Queiroz-Preaidente da CPL.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Pereiro - Aviso de. Licitação. A Comissão
Permanente de Licitação da PréfeitúraMunícípaí de Pereiro, localizada na Avenida JpãoTerceirode
Souza,fl»421, Centro: tel (88) 3527-1260. comunica aosiiiteressadós que no dia 16 de Junho de
2021. OftOOhs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 0106.01 Í2021-SRR
cujo objeto é o Registro de Preços' destinado á aquisição de gêneros alimentício para atender as
demandas da Secretarie Municipal do Trabalho e Assistência Social, Programa Sopâo Solidário e
Rode Socíoássístencial - Contra de Referencia de Assistência Social (CRAS) e Centro dc
Convivência Social, tudo conforme ane*ò 1,0 edital r^pletoestara disponível no endereço acima,
a partir da data desta publicação, no horário oe atendimento ao público, de 0S:Of)h ás 12:00h, ou
pólos os sites: v»^.b)l,orp,.br. Ou Pdld Portai das Licitações: hltp://munidplos.tce.ce.oovbr/fceEstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Extrato do Contrato. A Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento' do Município de Pereiro/CE toma público o Extrato do
Contraio N" 28.05 01/2021,relutantedo Procedo d« Dispara* d » UdtaçâoN* 27 05.01/2021
Unidade Admini*trabva. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Dotação Orçamentária:
1414.10.122.0968.2. Elemento dè Despesa: 3.3.90.39.00, Objeto: contratação de pessoa
jurídica especializada locação de estrutura com montagem, desmontagem e manutenção para
instalação do Hospital de Campanha do Município de Pereiro peloperíodo de 3 meses para
atuação no combate ao novo coranavírus (covirí19). Vigência do Contrato: 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogado nos casos e formos previstos na Lei n° 8.666/93! e suas alterações
posteriores e, em especial no que prevê a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2*020
Contrafacio(a): Danilo Míchel Hc4and3.de Oliveira - ME (INFOTEC), CNPJ N° 03.607.349/000184, representado pelo o Sr. Oanilo Miche! Holanda de Oliveira, CPF n° 027.6:3.874-06. Assina
pela Contratante: Luiz Bezerra de Queiroz Neto Valor Global; R$ 107.400.00 (centoe sete mil e>
quatrccentos.reais). Pereire-CE, 28 de maio de 2021, Luiz Bezerra de Queiroz Neto =|
Êí^^wÁ^^^^^^M^H^^^^^m^l'
Estado dc^òêãro^Preíêrtura MÕnicipei cie Quixere - • Secretaria desenvolvimento drtWo'Seiõ
Ambiente e infraestruíura - Pregão Eletrônico N" OO19Í2021 - Tipo: Menor Preço por Lote. A
Comissão permanente de Liáiaçao da Prefeitura Municipal de Guixeré, localizada na Rua Pe. Zacarias,
332, Centro, tel, (88) 2172-1092, toma publico que se encontra à disposição dos interessados o Edital de
Pregão Eletrônico N° 0019/2021, cujo objeto é a aquisição de trííurador urbano móvel para trtturaçao de
resíduos a ser alimentado com matéria! proveniente da manutenção das áreas verdes (podas,folhase
íiorajjunío a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e iníraestruiura do Município de
Qülxers-CE, sendo, o Cadastrarnèftto das propostas até o «Ta 17/06/2021, ás 08:00;:abertura das
propostasriodia 17/06/2021, a partir das 08:01 ás 08:59 ea fase de disputa de lances no dia. 17«672021
a partir das 09:00 (horário de Brasília). Referido Edita! poderá ser adquirido no endereço eletrônico,
www.Mcompras.org.br ou no portal de Licitações do TCB www.tce.ce.gov brrlicitacoes a partir da date
desta publicação, Guixeré - ÇE, 02 de junho de 2021. José Eucimar de Uma - Presidenta da
Cómissão^Ltór^o.
Estado do Ceara- P r *
Contrarrasrões, A Comissão Permanente de Licitação Informa ao público em geral, em especial às
empresas participantes da Licitação, Concorrência Púbica H" 2021.04,Ó8.0ÍFG em epígrafe, cujo
objeto trata-se (ia contratação de serviços de coleta, transporte e destilo Snal de resíduos sólidos
domiciliares e urbanos, capinaçâo. pintura de meios-fios epoda arbórea com limpeza e destino final,
no Município de SsMCE. corríòrme especificações constantes no projeto básico. Que as Empresas
Construtora Nova Hidrolãndla EiRELI, Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mâo de
Obra EiRELI - M E e TFA Empreendimentos EÍR6LI - ME, apresentaram recurso administrativo contra
decisão desta comissão em inabilitá-las. informamos ainda, que a partir da publicação deste
comunicado Inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as contrarrazdes do recurso, pelas empresas
Interessadas,' por força do § 3» do Art.109,1, da Lei n* 8.666/1993. O inteiro teor dó tem» repursal
encontra-se disponível com a Comissão Permanente de Licitação. Sálltnj/CE, Of de Junho de 2021.
rhamlré. Pereira Siiva - Presidenta da Comte-Uo de Licitação.
G^ê^fr^neeatíTniemSrãll^^Gl^r^ Srmtana do Cariri - Aviso de Licitação - Vomãda
Preços N° 25.05.2021,02-TP, A Prefeitura Municipaí de Santana do Carírl toma público, que fará
licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto ó a contratação d© prestação do serviços
de utilização de flatátorrria virtual para atender as necessidades de Secretaria Municipal de
1

Estado do Ceará - Consórcio Púbífco de Saúde da Mlcrorregiáo de Juazeiro do Norte - Aviso
de Licitação - Pregão Eletrônico n° 06/2021-CPSIIJN Objeto: Registro do Preços para futura e
eventual aquisição de material odontológleo destinado a manutenção das atividades do Centro de
Esrjeclalídades Odorttoióglcas Ttolano Van Den Brulle Matos - CEO/R, através do Consórcio
Público de Saúde da Microiregiao de Juazeiro do Norte/CE. Entrega das propostas: a partir desta
data e abertura das propostas: 17/06/2021 às 10hOOmin (horário de 8rasílja) no sttio«vMtóacóese.corn.br. Informações gerais: O Editai poderá ser obtido através do sítio referido acima oü Junto ao:
Prsgoeiro na Comissão da Licitação, .sito ã Av. Leão Sampaio, S/N - Bairro Rodovia
Juazeiro/Barbalha: Barr^lho/CE^^
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fórtim - Extrato do Contrato N* 0305 01(2021-SatE
(Aditivo de Acréscimo nas Quantidades) 1" Aditivo. Referente ao Processo AdmirtstraSvo de
Carona tf 2904,01/2021 • SME. Parles: Município de Fortim. através da Secretaria da Educação,
Juventude, Desporto e Lazer: Objeto: Processo carona para contratação de empresa espeááírzedá
para manutenção predial por demanda, compreendendo os reparos a adequações das instalações
físicas dos prédios públicos, através da Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, no
Munídplo de ForSm-CE. Contratado: Diferencia) Serviços de Construções e Reformas LTDA- ME;
Fundamentação Legal: Art. 65, inciso II, alínea "b" e § 1», do mesmo artigo, da Lei Federal n°8.668/93.
Valor do Acrèsdmo:R$ 102.966,5'J (Centoedoís mil,novecentose sessenta,e,sGisraaise cinqüenta e
um: centavos); Ortíenadora de Despesas: ivoneide de Araújo Rodrigues —Secretária Municipal'de
to, Júveritüda. Desporto è Lezer.ForlJm/CE, 01 de Junho da 2021
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Julgamento - (Fase de
Propostas de PreçosJ-Tomada de Preços n° 2Ò21.04.14.1.0 Presidente da CPL da Prefeitura
Municipal de Granjelro/CE. no uso de suas atribuições legais, torna público, para.conhecimento
dos interessados, que concluiu ojulgamento finai do Certame Licítatôrio, na modalidade Tomada
de Preços n* 2021,04.14,1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - G7 Construções Serviços e
Transportes EIRELI-ME, sagrou-se vencedora.com proposta totalizando o valor global estimado
de R$ 156.238,90 (cento e cinqüenta • seis mil duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos),
Maiores Informações na sede da Prefeitura, sito na Rua David Granjeiro. n" 104, Centro, nesta
Cidade de Gr»njeiro/CF ou pelo telefone (88) 3519-1350 Gran|eiro/CE 31 de maio <Jo 2021.
Luts Edson Oliveira Sousa - Presidente da Comlfcaão de LtiiUyao
Estado do Coari - Prefeitura Municipal de Ipaumirtm - Aviso de Licitação. O Munlcipioue
Ipaumirim/CE, realizará certame licitatorio na modalidade Pregão.n* 2021.05.311,, do tipo
Eletrônico, cujo objeio é a contratação de empresa especializada' ria realização de diversos
exames laboratoriais, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde Ipaumlrirn/CE, Abertura: 16
de junho de 2021, a partir das 9h00min. inicio de acolhimento ctepropostas: 04 de junho de 2021,
às 9h00min. Maiores ir,forma0es e acesso ao edita! nos sítios eletrônicos; lidtacoes.1ce.çe.gov.br
e/ou biloompras.com. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (86) 3567-1525,
IpaumirinvCE, 31 de maio de 2021 • José Jonas Bozerra Leite - Proqoeiro Oficial.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Lteitação - Pregão n'
2021.05^8.1. Á Pregoelra Oficiai toma publico, que estará realizando,, na sede da Prefeitura, através
da plataforma eíetronioa h^^/b!íeoiripras.cO!ii/, por intermédio da Bolsa de Lcitações do Brasil
(8LL), certame licitatõric), na modalidade Pregão n" 2021.05,28,1 do tipo Eleltonlco,,cujo objeto é a
aquisição da material médico hospitalar destinado ao atendimento das necessidades.da Secretaria
Municipal de Saúde de B3rbalha'0E, conforme especificações apresentadas junto ao Edital
Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 16 de Junho de 2021, á partir das
08:00 horas. Q íniciode acolhimento das propostas será partir do dia 04 de Junho 2021, ásQ8flO
horas, informações o editais riò endereço eletrônico; https';//bt|compras.com/ e
https;//licitar»es.tçé.ce.gov,br,'. Informações rxxíerão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 98136-6099.
B3rbaiha/CE,28de Maio de 2021. Marte Andréa Alineida Caüou • Pregoolr» Oficial do Munlcipto.
Estado do Ceará iHpréfeTtura Munlcipái de Itapàjó 'Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal
de Itapajé, por intermédio do Pregoeiro,tomapúbica que íará ücitaçSo na modalidade Pregão
Eletrônico com Registro de Preço n". 25,055021.01SRPEÍ tipo Merior Preço, cujo objeto é: Fatura
é Eventual Aquisição de Material de Expediente, Materiais e Equipamentos de Processamento de
dados destinados ás Diversas SecretariastíoMunicípio de itapajé. O recebimento das propostas
através dosite w «bbinrietlicitàcoes;oóm.brdar-se-áapartlr das 17:30 horas dodiá02 de junho
de ,2021 com dátá de abertura das Propostas no diá 16, de junho de 2021. às 08:00miri e iDlolq de
disputa de preços rio dia 16de junho de 20*1, ás 10:,00 horas,.0 Edital estará disponível nos sites:
»vw,Dbrhnatllrátar^s;corri.br ou/site: https:/âdtacoes.tce.ce,gov.br/. Os interessados poderão
obter informações detalhadas nosetordé.CorrUssãode Licltação.ém dias de expediente riorrnaf
Itápalè. 27 damaiode 2021. David MatiasTeixoira-Preçjoeirotal
;

,

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Convocação paia Abertura de Proposta
de Preços - Tomada de Preços N« 01.006/2021 - TP, Com Objeto: contratação deempresa para
execução de serviços de iluminação púbíica para atender as necessidades da Secretaria de Obras e
Recursos Hídricos do Município de ipuairas/CE. A Comissão Permanente da Licitação da Prefeitura
Municipal do Ipueiras,focalizadano Parq. Do Cidade José Costa Matos, 01, Centro, Ipueiras-CE,
vem Informar que se realizará no dia 04 da Junho de 2021, ás 09:00hs a sessão de abertura dos
envelopes de "Propostas de Preços* das empresas habilitadas. Ipuelras/CE, 01 de Junho de 2021.
Cacilir. Gabríelv Soares Carvalno-Présldente daffimissaoPermanente de Lieltacão
Estado do Ceará - Prefeitura Municipaí de itapajé - Aviso da Lícitaçâc. A Prefeitura Munlolpeí
de Itepejé, por intermédio do Pregoeíro. tórria público que fará, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico com Registro de Preço n«. 21.05.202101- SRPPE, tipo Menor Preço, cujo objeto é:
futura e eventual Registro dc Preços para Mura e eventual aquisição de medióamentos destinado

Estado do Ceará - Município de Canindé - Aviso da Retificação das Datas - Pregão
Eletrônico i r 042/2021 -PE*SRP. A Secretária d.é Saúde da Prefeitura Municipal de
Canínâé/CE, toma público para canhecimento de todos os Interessados quefoirealizada
réflfiçação nas datas dá sessão de abertura e dispute de lances do Pregão EJafrõnlco W
042/2021 -PE-SRP, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para o registrode preços visando
futuras a eventuais contrataçãode serviços em manutenção preventiva, oorretívaoreinstaiação
das centrais de ar, e geladeiras, nos Imóveis onde funcionam: UPA, SAMLI, GSU, Unidades
Básicas -de Saúde - USS e demais setores de responsabilidade.da Secretaria Municipaí de
Saúde do Município de Canindé/CE, leia se agora a partir das iOh (horário de Brasília) do dia 08
:dejüril»de202l o Início a abertura das propostas, e, em seguida, a partir das 11 ti dc mesmo
•día.inicíaraaaessãodedisputedelances.Secr^
BSSS^õtêãtã - P^eltoraSJIuftlcipBi de darriaubal-XviaodeJulgamenió da Habilitação.Á
Comissão Permanente de Licitação, depois de procederá verificaçsoe análise dos documentos de
habilitBçâo das empresas participantes na Tomada de Preços N° 01014/2021-TP, referente à
contratação da prestação dos serviços de assessorià e consultoria técnica especiallzados.na área
de controle Interno e a locação de seus respectivos sistemas (combustíveis, transporte,
almoxarjtados. patrimônio, estoque, merenda escolar, controle de medicamentos, material e
doações), como também a locação de sistema de protocolo e controle eletrônico de documentos,
para atender ás necessidades das diversas Secrelariasdo Município de Camaubai/CE, decidiu e
julgou Habilitada; Dagér Costa Consultoria Assessorla Empresarial EIRELI, Decidiu e Julgou
Inabilitadas: T, Sousa de Oliveira — ME; Orion Salmom Magalhães Costa; F, Airton ViotoR - ME;
Paulo Nagel DWz VielraEPP: JP Lopes de Alcântara - ME; GMiard Marques da Costa ME: Antônio
Deiyiro Lopes - ME. As razões que motivaram tal decisão encontram-se à disposição dos
interessados, para consulta. Junto ao processo licitatorio no setor de licitação da Prefeitura Munícípa)
de Camaubsl/CE, situada na Rua Presidente Médfcí, 167, Centro, nos dias úteis das 07h30mln ás
13h30min, ou através do Portal de Licitações dos Municípios no site TCE:
rWp:/Avmv,tce.ce.j30V.Í5r/liriiacoes. Gomunicamôs que a partir da data de publicação deste aviso,
firjaateitooprmorer^rsaldeacordocomoAít. 109, incisei, alínea VdaLeirt* 8.666/93. Caso não
seja Impetrado nenhum recurso ficáa abertura dos envelopes de Propostas de Preços, marcada
para odia 11/06/2021 às 1 fhOOrn, Carnaúba) - CE, 01 de Junho de 2021 .Adriana Passosde Lima
Presidente da Comissão da Licitação.
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Cafunda Avtso de Julgamento de Recurso e
Contrarrazòes Interpostos na Fase da Proposta da Preços - Concorrência Pública N°
001/2021/CP. A Prefeitura Murjicipal de Catunda, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, cornunica aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública n*
001/2Ò21/CP, que tem como objeto á Contratação de empresa para realizar os serviços, de
limpeza púbíica. capinaçâo, poda. coleta e transporte de resíduos sólidos regulares ria sede e
distritos no município de Catunda-CE. que após análise detalhada do Recurso Administrativo
interposto pela empresa AB2 Engenharei indústria, Comércio e Serviços EIRELI - ivIE. CNPJ:
15.777.967/0001 -40, conta a classificação da proposta de preços da empresa Seoullus Serviços
e Locações EIRELI - ME e Conírarrazões apresentadas pela empresa Secullus Serviços e
Locações EIRELI - ME. CNPJ: 15.532.478/0001-30, decide por conhecer e Negar Provimento ao
recurso apresentado, à «stado que consta dos autos e pelas razões de fato e de direito ejípcistas
rtôjuigementQ. Comunicárnos que a integrado julgarnentose encontra com vista franqueada aos
interessados na sala da CPL e no site oficia! da prefeitura: C3tunda,ce.gov.br/licitacao.php.
Maiores inforrfiações pelo Telefone; (58) 3686-1032. Çatunda/CE, 1 de junho de 2021. Osni
Rwirtaues Ff rrelra - Secretário de Obras e Serviços Públicos
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Catunda - Aviso dè Julgamento de Recurso
Interposto na Fase de Proposta de Preços - Concorrência Pública N° 001/2021/CP. A
Préfeílura Municipal de CaMxfe, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica
aos participantes e demais interessados na Concorrência Pública tf 00Í/202Í/CP, que tem
c o r » objeto a Contratação de empresa para realizar os serviços'de limpeza pública, craplnaçáo,
poda, coleta e transporte de resíduos sólidos regulares na Sede e Distritos no Município de
ÇáíBrtda.-CE, que após análise detalhada do Recurso Administrativo interposto pela empresa
Ecóssrv.Canstruções eServíços EIRELI, CNPJ: 14.634.195/0001-36, contra a desclassificação
de sua Proposta de Preços, decide por conhecer e por dar Pardal Provimento ao recurso
apresentado; à vista do que consta dos autos e pelas razões de fato e de direito expostas no
julgamento. Comunicatrios que-a.. Integra dp julgamento se encontra caro vista Irahqúèãda aos
Interessados na saia da CPL '• nq site oficiaj da Prefeitura: catunde.r».r^v.w/ltcitec4q.rJip:
Maiores informações pelo Telefone: (86) 3686-1032. Catunda/CE,,1 de, junho de 2Ò2Í Osni
Ròdrlaues Ferreira -Secretario de Obras e Serviços Públicos
Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo
ÇoncorriSnela Pública N* 01/2021-SBNFRA - Aviso de Homologação e Adjudicação. O
SecretánodelníraestruturaeUrbanfemodaPr^
'
legate, tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Licitação deste P<ef<"
e Adjudica, a IIcitação pare pavimentação em psraleíeptpedo na estrade que. ínteritóa a&CL .
17B-1*Etór», referenteâCor*»rtèrida P ú ^ ^
emprese Construtora Silveira Salas-.- C.N.P.J: 41.639.659/0001-70, com o
2.762629,34 (Dois Milhões, setecéntos e sessenta e dois ml, íelsoentos é.vihte e fiav\r>al6 étrlnj
e quatrocentavos). Cruc-CE, 28 de Maio de 2021 - Albano Willlam Fmttae SIM[lra^S«oi
da Infraestrutura a Urbanismo.
Estado do Ceará - Prataitura Municipal da Cruz - Secretaria d* IrrrraMtrutura aT^wiTârrío^'
Cenoerrenoi* Púbiica W 01/2021-SFJNFRA . Extrato de Contrato tr S0^.0538.001
rfrtntraía***!' Ráiiftl^inírtítftr>uTw.P,íw»mtnrin rt« IntffflÁBftlrtlirfl 0 tlrhnntrtmn

Crintrntnde-^Crtnsitrlitnrn

