Extrato de Julgamento - Tomada de Preços n° 2021.12.27.01-TP - A Comissão de
Licitação torna público o julgamento relativo a fase de habilitação onde foram
declaradas HABILITADAS as empresas: AVM COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ N°
15.165.763/0001-60; A C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N°
11.685.502/0001-10; J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ N°
29.421.445/0001-27 e AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ N°
74.022.229/0001-63, por term cumprido as normas editalicias e INABILITADA a
seguinte empresa: 1TAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N°
10.933.035/0001-37 por descumprir o respectivo item 5.4.7.2 do edital: Fica aberto o
prazo recursal, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93. E caso não haja interposição de
recurso, fica desde já, marcada a data de abertura da proposta de preços para o dia 15
de Fevereiro de 2022, As 10:00h. Informações: Praça 7 de Setembro, N° 635, Centro,
Palmácia/CE, de 08:00 às 12:00h. Francisca Silvania de Sousa Alves Silva —
Presidente da Comissão de Licitação.
A SER PUBLICADO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022.
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Empréstimo a distribuidoras/,,Oio
,
de energia sera* de até
R$ 10,8 bilhões

ANEEL Apesar de evitar um "tarifaço" em
ano eleitoral, a operação de crédito será paga pelos consumidores a partir de 2023
0 novo empréstimo às distribuidoras de. energia elétrica
para cobrir os custos da crise
hídrica deverá chegar a ate RS
10' bill/6es, divulgou ontem a
Area tecnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (kneel).
A proposta foi apresentada em
reunião extraordinária do drgão pelo diretor Efrain Pereira da Cruz, relator do terna, e
depende de aprovação dos demais diretores.
A operação de credito,
que pretende reduzir a alta
da conta de luz em 2022, será
dividida em duas parcelas. A
primeira parte do empréstimo totaliza R$ 5,6 bilhões
e sera submetida à consulta
pública are o próximo dia 13.
Essa parcela pretende cobrir o deficit na conta de bandeiras tarifarias ern abril de
202.2, ape..)S o Om da cobranga
da bandeira de escassez
ca. O dinheiro também cobrirá
as importações de energia de
julho e agosto do ano passado
e o bonus concedido pare os
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consumidores que economizaram energia.
A segunda parte do empréstimo tera o valor fechado em
maio, mas a Aneel estimou em
R$ 5,2 bilhões, até o momento. A
última parcela. pretende cobrir
parcialmente os custos de *usinas termelétricas contratadas
em dezembro do ano passado,
por rneio de leilão simplificado.
Segundo a Area técnica
da Aneel, sem nen.hurna medida de mitigação, a conta de
energia subiria 2:1% em 2022.
A operação tern como obïetivo
evitar que os custos da crise
energética de 2021 sejam totairnente repassados aos consumidores neste ano. Corn o
empréstimo, as distribuidoras
assurnirâo esses custos extras,
reembolsando os bancos nos
próximos arms.
Apesar de evitar urna alta
maior da energia ern 2022, a
operação de credito, segundo
a proposta apresentada hoje,
será paga pelos consumidores a
partir de 2o23. O dinheiro será
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cobrado na forma de urn novo
encargo na conta de luz até as
distribuidoras quitarem o
nanciamento. Caberá aos bancos e a Camara Comercializa-doma de Energia Elétrica (CORE)
definir o prazo do empréstimo.
De acordo com o governo,
o financia.mento será destinado
as distribuidoras. que arrecadam os valores dos consumidomes or meio da conta de luz
e pagarão as con:Tar/bias geradoras e transmissoras de energia que também arcam com
o custo mais alto da energia
elétrica dot-ante a crise hidrica
nos reservatórios.
Medida provisória O ernpréstimo às distribuidoras for
autorizado pela Medida Provisória 1.078, publicada ern
dezembro, 0 financiamento
pretende amortizar o bnpacto
financeiro da seca no caixa das
empresas do setor elétrico.
No dia 14 de janeiro, um
decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro criou
Conta Escassez Hídrica. Administrada pela CCEE, essa
conta receberá os recursos
necessários para cobrir "total ou parcialmente os curstos adicionais decorrentes da
situação de escassez hidrica
para as concessionários e per
de serviço
co de distribuição de energia
elétrica". ( Agência Brasil)
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Em aceno
indústria,
governo estuda.
reduzir IPI
entre 15% e 5o%
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O govern() Jair Boisonaro estuda reduzir as aliquotas do imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) linearmente em 15%
a 30%. Conforme its integrante
da equipe econômica ouvido pelo
Estadão/Broadcast, essas são as
simulações que estão na mesa.
A redução de 30% impactaria
ens 1(5 24 bilhões a arrecadação
de tributos, o que .também diminuiria o reinasse do impost()
aos Estados (destino de metade
da arrecadação do iPI). A ideia
reduzir a aliquota incidente sobre todos os produtos, para não
beneficiar setores. Ficariam de
fora apenas aqueles que têm "esternalidade negativa; que, por
exemplo, ameaçam a saúde do
consumidor, entre eles cigarros
e bebidas alcoólicas.
A coniederaçáo Nacionai da
Indústria (CND vê a redução da
aliquota do iPh como positiva..
0 gerente executivo de Economia da CMI, Mário Sergio 'relies,
afirma que a medida baixaria os
preços ao consumidor final. Reduns amarga tributária sabre a indústria e sobre quem revende os
produtos industriai diz.
Já a indústria da Zona Franca
de Manaus, que tens como dife.rencial a isenção de ER, recebe
a proposta em torn de revolta.
"Mais uma vez o ministro da
Econonsia., Paulo Guedes, está
agredindo o modelo da Zona
Franca co desrespeitando o nosso direito constitucional d4sse
diferenciai tributário, e o prinTDP,
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*Estado do Ceará -- Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Adiamento, 0 Município de Aratuba, por meio da Pregoei
)1 •
. t or
i co ti
PRIT.C.A0 ELETR.ONICO N 007/2022 ---- PE/SRP, que tem como objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aqui, goes de 4a
tose
_
Material Escolar destinados a atender os Alunos das Escolas da Rede de Ensino Fundamental e Infantil do Município de A gu
vai
dia 04 de Fevereiro de 2022 as .1.0:00h.s. FICA ADIADO para o dia 1.6 de fevereiro de 2022 as 14:00hs. Informações na sala c. 4.comissão 7.nolk.. • -•ação,
situada na. Rua 'Julio Pereira, n" 304, Centro, CEP 62.672.000, Aratuba/CE, endereço eletrônico: Luatubalicitacao@gmail,coln. 01
ario Ofic
Est,d6kee
do Ceara, jornal de grande circulação
Povo), Diário Oficial da União. Prefeitura Municipal de Aratuba CE, em 03 de Fevereiro
,022. Raque Ferreira
Paiva Pregoeira,
s t\
***
***
i•DiNnVi
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Aratuba. Aviso de .Edital. 0 Município de Aratuba, por meio da Pregoeira Oficial, torna público PREGÃO
ELETR.ÔNICO N 01.0/2022 — PE/SR.P, que tem como objeto Registro de Preços para Futuros e Eventuais Fornecimento de Lanches, Colic Break e
Refeições para atender as Unidades Administrativas do Município de Aratuba a partir do dia. 04 de Fevereiro de 2022 as 09:00hs através do endereço
eletrônico -www.blicompras.org.br, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas de . preços, encerrando no dia 16 de fevereiro de 2022 as 09:00hs,
as 09:300s do dia 16 de fevereiro de 2022 dará inicio a formalização dos lances e documentos de habilitação. Informações na sala da Comissão de Licitação,
situada na Rua Julio Pereira, n" 304, Centro, CEP 62.672.000, .Aratuba/CE, endereço eletrônico: aratubalicitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de
,Aratuba CE, em 03 de Fevereiro de 2022, Raquel Ferreira .Paiva Pregoeira.
*5* *** *5*
Estado do Ceará Guinara Municipal de Groairas Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia. 21 de
Fevereiro de 2022, as 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade TOMADA. DE PREÇOS N 01.01.02/2022-TP, cujo objeto é a Prestação de Serviços
de Locação e Manutenção de Sistemas Informatizados de Contabilidade Pública, Licitação, Folha de Pagamento, Almoxarifado, Patrimônio, Portal
da Trasnparência, Gerenciamento de Site, Ouvidoria, E-Sic e Servidor de Acesso Remoto, junto a (Amara Municipal de Groairas. 0 edital completo
estara a disposição dos interessados nos dia fiteis após esta publicação no site: www,tre.ce.gov.br na Seção "Portal de Licitações dos Municípios", ».o site
w\rvw.camaragroairas.ce.gov,br coo endereço da Cãmara Municipal de Groaíras, na Rua 23 de maio, 966, Cap, :rosé Linhares, Groairas, Ceara, 110 horário dc
07:00h is .1.3:000, Groaíras-CE, 03 de Fevereiro de 2022. R.aúl Hélio Feijão Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
* *5* *
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Guaramiranga Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N". 2022.01,27,1-PE, O Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Guaramíranga Ceara, toma público, que no próximo dia 17 de fevereiro de 202.2, às 14:00hs (quatorze floras), pelo endereco eletrônico www.
bli.org.br, estará realizando o inicio dos trabalhos da licitação na modalidade 'MEGA° ELETRONICO„ critério de julgamento MAJOR. DESCONTO POR
tombado sob on' 2022.0.1.27.1-PE. com fins a Aquisição de Medicamentos Pertencentes a Listagem de A. A Z emitida pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária ANVISA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Guaramiranga.-CE, eonforme projeto básico/termo de referência
ern anexo do edital. Informações: Rua Joaquim Alves Nogueira, 409, GuaramirangaICE ou (085) 98551-1974 de 08:00 as 12:00- 0. Francisco Alison Pereira
dos Santos - Pregoeira.

FSC
MISTO
walwtwo
opudtos*

Estado do Ceará Governo Municipal de Palm:Ma Extrato de julgamento 'fornada de Preços n' 2021.12.27.01-1'P. A Comissão de Licitaclio
torna público o julgamento relativo a fase de habilitação onde foram declaradas HABILITADAS as empresas: AVM COMÉRCIO E SERV.K.70S, CNPJ
Nc? 15.165,763/0001-60; .A C C.,'ONSTRUÇÕES E SERVI( OS LTDA, C.NRI *N" U 6X S0 0001 10 1 P SERVIÇOS E LO( \(
LIKLL1 CNPJ
N" 29,421.445/0001-27 e AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE MELT, CM'S N° 74.022.229/0001-63, por terem cumprido as nonnas editalicias e
INABILITADA a seguinte empresa: ITAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE! I, CNRI N' 10.933.035/0001-37 por descumprir o respectivo item
.5.4,72 do edital. Fica aberto o prazo recursal„ nos termos da Lei Federal N" 8.666/9.3. E caso não haja interposição de recurso, fica desde ja., marcada a data
de abertura da proposta de pregos para o dia 1.5 de Fevereiro de 2022, As 10:00bs. Informações: Praça 7 de Setembro, N' 635, Centro, Palmácia/CE, de
08:00 As 12:00h, Francisca Silvania de Sousa Alves Silva ----- Presidente da Comissão de Licitação.
* *** ***
Estado do
Prefeitura de São João do jaguar/be Aviso de Licitação, A CPL comunica aos interessados que fica desconsiderada a publicação
do AVIS° DE LICITA(A0, onde referia-se ao PREGÃO ELETRONK:0 N" 26.01_01/2022. cujo objeto é a Aquisição de Material Médico iIuspitala
Laboratorial e Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, deste Município. MOTIVO: por uma falha administrativa o
referido Edital foi publicado erroneamente, devendo, então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. Maiores 'Informações poderdo
serem solicitadas na Prefeitura na Rua Cône¡.-:;o Climério Chaves, 307 — Centro, podendo ser pessoalmente, por telefone (88) 3420.1121, no horário das
07h30min às 1.31100min, out através do e-mail licitacaopmsjj@ghoimail.com. Sao Joao do Jaguaribe - CE, 03 de fevereiro de 2022. Jose. Carlos Chaves
*Monteiro ---- Presidente da CPL.
*** *5* ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alto Santo. Modalidade: Tornada de Preços N4' TP-003/2021-Sf.:7„DUC. Objeto: Contratação de Obras e
Serviços de Engenharia para executar a reform da Escola Municipal de Ensino Fundamental. Lira M.aia Holanda, localizada no Distrito de C.;astanhão, de
Menor Preço Global. Regime de Execticão: Indireta. A Comissão de
responsabilidade da Secretaria de Educação, Esporte, Ciéncia e Tecnologia.
Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Santo, torna publico o resultado do ju I izarnento do Recurso Administrativo impetrado pela. empresa MV2 Serviços
de Engenharia Lida - CNN: 38.284,700/0001-28. Assim., a decisão, é dado, julgado improcedente o Recurso Administra.tivo interposto pela empresa
MV2 Serviços de Engenharia Ltda CNN: 38.284.700/0001-28, em face dos atos do procedimento lieitatório supracitado, a integra do ato de julgamento
encontra-se disponível para consulta dos interessados na sala de licitações da Prefeitura 'Municipal de Alto Santo, no site www.tce.ce.gov.br e www.altosan to.
ce.taov.br. A Comissão de Licitação CorriliniCa aos interessad4.-.)s que. a abertura das propostas comerciais das empre:,,;as habilitadas dar-se-A. no dia (17 de
fevereiro de 2022 As 15:30 horas (hordrio local). A Comissão,
*** **5 *5*

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Alto Santo, Modalidade: Tomada de Preços Nü TP-002/2021-8E8A. Objeto: Contratação de Obras e Serviços
de 1-:':nuenharia para exeixtar reforma, ampliação e rea.dequação de diversa.s Unidades Básicas de Saúde — •UBS'S, deste Município„ de responsabilidade da
Secretaria de Sande. Tipp: Menor Preço Global (por Lote). Regime de Execução: Indireta. A Comissão de .1.,i.t.s.itação da Prefeitura Municipal de Alto Santo,
torna 'public° o resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela empresa RPS Construção de Edifícios e Projetos Eireli - ME - CNN:
32.788,026/0001-32. Assim, a decisão, é dado, provimento . parcial as razões evocadas, permanecendo inabilitada polo descumivimento do item 4.5.6 do
recurs() administrative) interposto pela empresa RPS Construção de Edifícios e Projetos Eireli - ME - CNN: 32.788.026/0001-32, ern face dos atos do
procedimento licitatório supracitado, a integra do ato de julgamento encmtra-se disponível para consulta dos interessados na sala de licitações da Preteirura
Municipal de Alto Santo. no site yv-wy,-.1qe.ce.g2v.br e www.altosanto.ce.gov.br. ,A Comissão de Licitação comunica aos interess'ados (pie a aberrant cl ti
propostas comerciais das empresas habilitadas dar-se-ã no dia 07 de fevereiro de 2022 As 13:30 horas (horário local). A Comissão.
*** *5* ***
ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n" 20?2.01,05.01-SRP. 0
Pregoeiro Oficial do M.unicipio de Nova Olinda, Estado do Ceara, torna público, que estará realizando, na s.ede da Prefeitura, através da plataforma.
2022.01.05,01-SRP, do
eletrônica -www,btl.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão
tipo eletrônico, cujo objeto é Registro Farina' de Preços relativos à FUTURA E EVENTUAL CONTRATA00 DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK.,
.S.AS SECRETA.RI.AS DO MUNICÍPIO LW NOVA 0.1..INDA/CE„
48 NECESSIDADES mi iS DIVER
...:FIES PARA All
11EFEIC:(.5ES I CAN(
conforme especificações apresentadas, junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura mancada para o dia 17 de •fevereiro de 2022, a partir das
09:00 horas. 0 inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerd a partir do dia 07 do fe,vereiro de 2022, as 09:00 horas. 'Maiores informações
cntrega de di iii nos endereços hu tronicos si si u hI I o hr e fittps://iicitacoes.tee.ce.gov.bri. Informações poderão Scr obtidas ainda pelo telefone (88)
.3546:163'). Ntiva Olinda-CE, 03 de fevereiro de 2022. Paulo Ricardo Fonte de Oliveira — Preg,oeiro Oficial do Municipio.

