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Estado do Ceará, Governo Municipal de PalmAcia, Aviso de Licitação - Tomada de
Preços N° 2022.02.14.01-TP — Abertura: 08 de Margo de 2022 as 09:00 horas.
Julgamento: Menor Prego Global (Maior Percentual de Desconto). Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE
OBRA, POR DEMANDA, CONSIDERANDO 0 MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA
SEINFRA (TABELA 0.27.1) E/OU TABELA SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM
DESONERAÇÃO ACRESCIDA DE BDI MAXIMO DE 28,82% DE INTERESSE DAS
UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE PALMACINCE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO
DE REFERENCIA E EDITAL. Informações: Praça 7 de Setembro, N° 635, Centro,
Palmácia/CE,
de
08:00
As
12:00h,
no
ou
site
http://municipios.tce.ce.dov.br/licitacoes. Francisca Silvania de Sousa Alves Silva —
Presidente da Comissão de Licitação.
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Ultranacionalista cita convergeAncia-(8-?'
com Bolsonaro, em discurso
xenotiibico I
EXTREMA-DIREITA 0 húngaro lembrou a presença na posse de
Bolsonaro em 2019 e disse esperar repetir a visita em uma eventual reeleição do presidente brasileiro
TTIE.A KtSBEN DE' AFP

com o presidente Jair 13olsonaro em Budapeste, o primeiro-ministro
da Hungria, Viktor Orban. fez
um discurso de tom xenoftibico e citou convergencies de
valores com o chefe de Estado
-Gostarfamos
muito de preserver nossas
raizes e a imigração na verdade ago colabora muito
para essa questão, de manter
essas raizes estabelecidasa
disse o prernia mat declaração
Imprensa.
Bolsonaro, por sua yea,
destacou no valores religioSus e nacionalistas que compartilham. 0 presidente se
referiu a ele como "pequeno
grande irmão" em declareVies à imprensa após a reunião, na segunda etapa de
urna turné europeia que a levee a Cassia de Vladimir Patin na quarta-feira.
"Pequeno, se levarmos em
conta as diferenças em nossas respectivas extensões
territoriais. E grande, pelos
valores que ncis representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras:
Deus, ',atria, familia e liberdade", dime.
Considerado um Baler autoritário de extrema-direita,
Urban chegou ao poder eni
now e, desde entail. promove uma escalade autoritária
no pals, coin enfrentamentos
as sistema judiciário e perseguiçÕes à oposição e a minorias, come a comunidade
LOBTQIAP. e imigrantes,
0 hangar° lembrou a presença na posse de Batson.°
ein acua e disse esperar repetir a visita em urn eventual
segundo mandato do presidente brasileiro, que deve

PP

Apris se reuni r

"Gostaríamos
de preservar
nossas raizes e a
bnigracilo ado
colabora muito"
NViktor Man
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BOLSONARO abraça primeiro-ministro da Hungria,
Viktor Urban: semelha nça s I
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concorrer O reeleição ern outubro. "Espero poder visita
-lo novamente em breve pare
este mesmo tipo de ocasião",
declarou o premie, que tarnbein sera candidato nas eleigões húngaras. 'Espero que
seja uma celebragao duple e
que ambos possamos comemorar conjuntamente".
°did° disse que tem interesse em ter tinta parceria
"unilicada" e "bastante próalma" com o Brasil. "Temos
omitas convergências, muitas
opiniões convergentes", destacou o primeiro-ministro, ao
lado de Bolsonaro, citando o
cristianismo dos dais.
O líder hangar° repetiu
o discurso conservador de
Bolsonaro e labor] em "ataques as families". "Faremos
o passive] que pudermos

para manter esta instituição familia de modo sólido
e bem protegido-, seguiu
premie. "Bolsonaro concurda conosco nessas questões,
que dizem respeito à melbaTie da qualidade de vide do
nosso cidadão".
Reconhecido por cientistas politicos como um dos
principals lideres da corrosão democrática nos últimos
anos, Orban defendeu que a
Hungria dam pais democrático e acenou para a possibilidade de novos investimentos no Brasil. "Poderíamos
dizer que estamos apenas no
inicio destas transições que
irão ocorrer, e querentos,
sim, veementemente, estabelecer comunlcaçao mais
sólida entre a Hungria e o
Brasil". (Da MD)
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ACORDOS
A visita de
Bolsonaro
a Hungria
resUltOu na
assinatura de
memorandos
Para
cooperacao
nas áreas
de defesa.
recursos
Indricos
e ajuda
humanitária.
ern especial
a "cristám
perseguidos-
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Tensão cresce em torno da
Ucrânia; EUA reitera alertas
Rossui
Os Estados Unidos multiplicaram ontem advertências sabre unia itninente
Invasão MSS° da Ucrânia,
apesar das negações e dos
anancios de Moscou de que
já começou a retiree seas
soldados da fronteira corn a
es-república soviética.
A ameaça de uma invasão
é "maim alta, porque ado
retiraram nenhuma de SD.
tropes. Mobilizaram mais
tropes" pare essa região, disse o presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, à impedisano Casa Branca.
-ToclOS m indicios que temos é que estão preparados
para entrar na Ucrania, atacar
a Uctainiaa, acrescentou Bides.
acusando o governo rumo de
Invent. uma "operação de
pretext° para ter uma desculpa pare entree".
"Minha percepção é que
isso acontecerá nos próximos
diasaafirmou.
O secretário americano de
Estado. Antony Blinken, pediu
ao governo de Vladimir Putin
pare "abandonar o caminhada
guerra" e exigiu unia declaregfio menial e oficial ole que não
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FORÇAS dos Estados Unidos chegam a Eslovaquia, ern I
movimentação da Otan no Leste europeu
tent nenhuma intengão de atecar sea vizinho.
A Rassia respondeu as propastas apresentadas pelos Estados Unidos sabre a segurança na Europa, insistindo que
rain planeia neahuma °mesa°.
"Se não lid disposição por
parte dos Estados Unidm de
nos en tender sobre as garantlas juridicas para nossa
segurança li, a Rússia sere

obrigada a atpc especialmente
aplicando medidas de mailer
militar e técnico'; afirniou a
Ministério das Relagaes Estebees russo em sua resposta.
Além disso. vol ton a exigir
sa retirada de todas as forgas e armamento dos Estedos Unidos mobilizadas na
Europa Central e Oriental.
na Europa do Sudeste e nos
Parses Bit fleas".
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Estado do Ceara - Município de São Gonçalo do Amarante Tomada de Preços N°006.2022 — TP. A Comissão Permanente de Licitação do Município
de Sao Gonçalo do Amarante/CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que no proximo dia 15 de março de 2022, is 09h0Omin (nove horas),
estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços N". 006.2022 — TP, critério de julgamento menor preço global — empreitada por prego glob
coin fins a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da CEDI Plácido Alcântara de interesse da Secretaria de Educação do Municip
de Sao Gonçalo do Amarante/CE. A cópia do edital e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados no seguinte endereço: Rua Ivete Alcântara,
120, São Gonçalo do Amarante/CE, sempre de segunda-feira à sexta-feira, das 08h0Omin as 12h0Omin, ou ainda pelos sítios eletrônicos: www.tce.ce.gov.
br e www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br. Sio Gonçalo do Amarante/CE, 16 de Fevereiro de 2022. Anderson Augusto da Silva Rocha — Presidente.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste -Extrato de Dispensa de Licitação. A Prefeitura Municipal dc Pcntecoste, por meio da Sccretaria
de Infraestrutura c Desenvolvimento Urbano, torna público o extrato resumido da Dispensa de Licitação, con forme descrição a seguir: Processo
Dispensa NI'. 2022.02.15.01 -DP-ADM. Fundamento Legal: inciso XXII, do art. 24 e parágrafo único, do art. 26, da Lei n° 8666193 e suas alterações
posteriores. Objeto: utilização do serviço público de energia elétrica, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e demais
regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Contratada: Enel Distribuição Ceara. Data da Dispensa: 17 de fevereiro de
2022. Pelos Serviços Prestados sera pago o valor monetário estabelecido pela ANEEL, fixado em Reais por unidade de energia elétrica ativa ou da demanda
de potência ativa. Para consumidores do grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 quilovolts (kV).
Pentecoste - CE, 17 de fevereiro de 2022. Miguel Gomes Martins Neto - Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
*** *** ***
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Irançuba - Aviso de Licitação — Pregão Eletrônico N" 2022.02.15.01. A Prefeitura Municipal de Irauçuba,
toma público que se encontra A. disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico N°2022.02.15.01, que tem como objeto o Registro de Preços,
consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios, frutas e verduras do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Iraumiba/CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação, conforme
especificação comida nos anexos do edital. 0 recebimento das propostas, através do site da Bolsa de Licitações e Leilões — BLL, dar-se-á a partir das
17h0Omin do dia 18/02/2022, até as 17h0Omin do dia 04/03/2022. Data de Abertura das Propostas: 07/03/2022 as 081100min. 0 Edital estará disponivel nos
Sites: www.blIcompras.org.br ou www.tce.gov.br, a partir da data da publicação deste Aviso. lrauçuba/CE, 17 de fevereiro de 2022. Jayson Mota Azevedo
Mesquita — Pregoeiro.
*** *0* ***
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Aviso de Licitacio - Concorrencia le 2022.02.16.2, 0 Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/
CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado na sede do Setor de Licitação, certame licitatório
na modalidade Concorrência tombada sob o ri° 2022.02.16.2, cujo objeto é a contratação dc serviços de engenharia para execução das obras dc reforma e
ampliação da EEFTI Tabelião Expedito Pereira e EEF Carolina Sobrcira por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Nortc/CE,
conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, corn recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Pregos
marcado para o dia 23 de março de 2022, As 09:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão, sito A Av. Leão Sampaio, n" 1748 - 1' andar— Lagoa
Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 as 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 16 de fevereiro
de 2022. Raimundo Emanoel Bastos de Caldas Neves — Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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*** *** ***
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2022.02.16.02 — SNIS. A Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Caucaia — Ceara torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 08 de março de 2022, as 08:30h (oito horas e trinta
minutos), através de endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet), estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico
N°2022.02.16.02— SMS, critério de julgamento menor prep por lote, com fins ao Registro de Pregos para aquisição de materiais medicos hospitalares para
composição de kit de cateterismo vertical de alivio para pacientes portadores de bexiga neurogénica, visando atender as demandas judiciais de interesse da
Secretaria de Sande de Caucaia/CE, o qual encontra-se na integra na sede da Comissão, situada a Rua. Coronel Correia n° 1073, Parque Soledade, Caucaia/
CE. Maiores informações no endereço citado no horário de 08:00h As 12:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.brilicitacoes. Ingrid Gomes Moreira
- Pregoeira.
*** *0* *0*
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Aurora - Extrato do Instrumento Contratual. A Secretaria Municipal de Educação, torna público o
Extrato do Instrumento Contratual de n" 2022.01.06.01-01, resultante do Pregão Eletrônico
2022.01.06.01-SRP, vinculado a Ata de Registro de Pregos
n". 2022.01.06.01/2022-SRP. Objeto: Registro de Preços destinado a contratação da prestação de serviços de transporte escolar, de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Educação do Município de Aurora/CE, tudo conforme anexo I. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação. Dotação:
0701.12.361.0029.2.020 — 15001001 Receita de Imposto de Trans. Educação; 1553000000— Transferenia do Recurso do PNATE, Elemento de Despesa
3.3.90.39.00. Contratada: Cariri Edificações, Serviços e Conduções ETRELT - CNPJ n° 39.420.606/0001-11. Valor Global: R$ 2.818.494,63 (dois milhões,
oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), nele estando incluidas todas as despesas e custos necessários à sua
perfeita execução, sendo pago mensalmente o valor de R$ 256.226,78 (duzentos c cinquenta c seis mil, duzentos c vinte c seis reais c setenta e oito centavos).
Vigência do Contrato: até 31 dc dezembro de 2022. Assinam pela Contratante: Carlos Douglas Almeida Leandro - CPF n" 038.047.463-81. Assina pela
Contratada: Cicera Edana Tavares Luna— Secretaria/Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação. Aurora - CE, 16 de fevereiro de 2022.
*** *** ***
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Aurora - Extrato do Instrumento Contratual. A Secretaria Municipal de Educação (órgão Gerenciador),
tomam público o Extrato do Instrumento Contratual de n". 2022.02.11.01, resultante do Pregão Eletrônico n". 2021.03.15.01 - SRP, vinculado a Ata de
Registro de Preços N°. 2021.03.15.01/2021. Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de locação de ônibus, veículos
(passeio, utilitário, camionete, basculante e tipo pipa), e horas de maquinas para atender as necessidades da das diversas Unidades Administrativas do
Município de Aurora/CE. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação, Dotação Orçamentária: 0701.12.364.0022.2.022 — (1500000000),
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Contratada: Nascimento Construções e Locações EIREL1 - CNPJ sob o n° 37.155.085/0001-97. Valor Global:
617.000,00 (seiscentos e dezessete reais). Vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2022. Assina pela Contratada: Matheus Teles do Nascimento - CPF
n°451.529.098-39. Assina pela Contratante: Cicera Edana Tavares Luna (Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação). Aurora/CE, 11
de Fevereiro de 2022.
*** *** ***
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Licitação. A CPL toma público que estará realizando Licitação na
modalidade Tomada de Preços n°2022.02.17.1, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para presta9ao do serviyos do aSSOSSOrla e consultoria
nas áreas de Direito Administrativo, Gostdo Pública, amando nas instancias administrativas, com ênfase no suporte administrativo consultivo ao Gabinete
da Secretária, englobando as questões de Organização, Procedimentos, Métodos, Planejamento e Funcionamento do Sistema Unico de Sande, Planos e
Programas, Auditorias nas Unidades de Sande, Relatórios de Gestao, junto A Secretaria Municipal de Sande de Lavras da Mangabeira/CE. Abertura: 08 de
março de 2022 As 09:00 horas. Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua Joaquim Nogueira, s/n - 1' Andar, Centro, no horário das 8h as 12h ou ainda
através do e-mail: cpl1avras2124@gmail.com. Lavras da Mangabeira/CE, 17 de fevereiro de 2022. Vicente Neto Alencar de Lima - Presidente da CPL.
0*0

*04, *0*

Estado do Ceara - Governo Municipal de Palmácia - Aviso de Licitação Tomada de Preços N° 2022.02.14.01-TP. Abertura: 08 de Março de 2022
as 09:00 horas. Julgamento: Menor Prego Global (Maior Percentual de Desconto). Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção predial, com fornecimento de materiais e mão de obra, por demanda, considerando o maior percentual de desconto sobre a tabela de
custos da Construção Civil da Seinfra (Tabela 0.27.1) e/ou tabela Sinapi, tabela sintética com desoneração acrescida de BIM Maximo de 28,82% de
interesse das Unidades Gestoras do Município de Palmicia/CE, conforme especificações e condições contidas no projeto básico/termo de referência
e edital. Informações: Praça 7 de Setembro, N°635, Centro, Palmácia/CE, de 08:00 As 12:00h, ou no site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Francisca
Silvania de Sousa Alves Silva— Presidente da Comissão de Licitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 5.004/2022-TP

EXTRATO DE CONTRATO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Pacatuba - CE torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 08
de março de 2022, às 10:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura de Pacatuba, localizada na Rua Coronel João Carlos, nO 345, Pacatuba, Ceara,
estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação
de empresa para execução de obra de pavimentação nova em pedra tasca no Campos do
Jordio no Jereissati III e no Alvorada, Municipio de Pacatuba-CE, o qual se encontra
disponível no endereço acima, no horário de 08:00 As 14:00 horas.
Pacatuba-CE, 17 de fevereiro de 2022
IARA LOPES DE AQUINO

/2 /

Contrato referente a Licitação na modalidade Tomada de Preços n' 2021.11.18.2. Partes
Município de Porteiras, através do(a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e
a empresa TERPACOL-Terraplanagem Paviment. e Construcao LTDA. Objeto: Contratação de
serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação em pedra
tosca com rejuntamento em estrada vicinal no trecho que liga a Sede do Município ao Sitio
Saco Zona Rural do Mur.icfpio de Porteiras/CE, nos moldes do Contrato de Repasse n° 903388/2020/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério
do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econdmica Federal - CEP, conforme
especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 568.058,97 (quinhentos e
sessenta e oito mil cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Prazo de Execução:
120 (cento e vinte) dias. Vigência do Contrato: até 31/12/2022. Signatários: Cicero Manoel
de Lima e Cicero Gomes de Lima. Porteiras/CE, 16 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA

EXTRATO DE CONTRATO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N2 2022.02.15.01 - CP

Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Pregos n° 2021.11.18.1. Partes: o
Município de Porteiras, através do(a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e
a empresa TERPACOL-Terraplanagem Paviment. e Construcao LTDA. Objeto: Contratação de
serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação em
paralelepipedo com rejuntamento em estrada vicinal no trecho que liga o Distrito Simão ao
Sitio Massapé, Zona Rural do Município de Porteiras/CE, nos moldes do Contrato de
Repasse ns 908373/2020/MAPA/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econõmica
Federal - CEF, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$
464.845,65 (quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e
sessenta e cinco centavos). Prazo de Execução: 90 (noventa) dias. Vigência do Contrato: até
31/12/2022. Signatários: Cicero Manoel de Lima e Cicero Gomos de Lima.

Tipo: Técnica e Preço. Abertura: 07 de Abril de 2022 as 09:00 horas. Objeto: Contratação
de Serviços Técnicos especializados de Consultoria visando Recuperação de Créditos
Tributários, tendo por Base Titulo Judicial obtido nos autos do Processo Ns
005061627.1999.4.03.6100 do Municipio de Palmácia/CE, tudo conforme especificações e
condições contidas no projeto básico/termo de referência e demais exigências do edital.
Informações: Praga 7 de Setembro, n° 635, Centro, Palmácia/CE, de 08:00 As 12:00h, ou no
sitio web: www.tce.ce.gov.br.
TOMADA DE PREÇOS N° 2022.02.14.01-TP
Abertura: 08 de Março de 2022 as 09:00 horas. Julgamento: Menor Preço Global (Maior
Percentual de Desconto). Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção predial, com fornecimento de materiais e mão de obra, por demanda,
considerando o maior percentual de desconto sobre a tabela de custos da Construção Civil
da Seinfra (Tabela 0.27.11 e/ou tabela Sinapi, tabela sintética com desoneração acrescida
de BDI Maximo de 28,82% de interesse das Unidades Gestoras da Município de
Palmácia/CE, conforme especificações e condições contidas no projeto básico/termo de
referência e edital. Informações: Praga 7 de Setembro, Ns 635, Centro, Palmácia/CE, de
08:00 as 12:00h, ou .no site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.
Palmacia - CE, 17 de fevereiro de 2022
FRANCISCA SILVANIA DE SOUSA ALVES SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ns PE-003/2022-SEDUC
Objeto: Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos e
professores da Rede Municipal de Ensino, deste Município, sob responsabilidade da
Secretaria de Educação, deste Municipio, de acordo com as quantidades e especificações
constantes no anexo I, do edital. Tipo: Menor Prego por Lote. Forma de disputa: Aberto e
Fechado. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas
comerciais dar-se-á até o dia 03.03.2022 As 08:00 horas (horário de Brasilia). 0 edital e
seus
anexos
estarão
disponíveis
através
dos
sites:
https://bIlcompras.com/home/publicaccess "acesso identificado no link - acesso público" e
www.tce.ce.gov.br.
Maiores
informações
através
do
e-mail:
setorlicitacaopotiretama@gmail.com das 08:00 as 11:30 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No 2022.02.18.001-SEINFRA
0 Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Travessa
Tiradentes N° 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 21/03/2022, as 09h,
realizará licitação de Concorrência Pública N° 2022.02.18.001-SEINFRA(Secretaria de
Infraestrutura), cujo objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de
recapeamento asfaltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em diversas
ruas da sede do município, projeto ens anexo, parte integrante do processo. Referido
EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no
horário de expediente ao público, de 08h as 12h, ou pelo portal do TCE:
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes.
ARTUR VALLE PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N2 PE008/2022-SESA
0 Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte, comunica aos interessados
que realizará Pregão Eletrônico NO PED08/2022-SESA, cujo objeto é aquisição de recargas
de gas oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Unidades
vinculadas, do Município de Penaforte/CE, sendo o Cadastramento das Propostas a partir
do dia 21/02/2022 até 08/03/2022 As 08:00h no site www.b1Lorg.br. Abertura das
propostas 08/03/2022 as 08h:h0Smin e a fase de disputa de lances no dia 08/03/2022 às
09:00h. O edital completo estará à disposição dos interessados após esta publicação no
horário de 08:00 As 12:00h, no setor de licitações, site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios
e no site: www.b1Lorg.br,
Penaforte-CE, 17 de fevereiro de 2022
CICERO RANGEL ANDRADE BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato on 10.02.01/2022 e n° 10.02.02/2022 - Pregão Eletrônico n° 1001.01/2022-5RP.
Objeto: Registro de Prego, visando a aquisição de material médico hospitalar, necessários
a garantir a segurança dos estudantes e profissionais da educação, na reabertura das
Escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção da Covid-19, sob coordenação do
Programa Saúde na Escola, junto a Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de
Pereiro-CE, tudo conforme anexo I. Órgão Licitante: Secretaria de Saúde e Saneamento.
Dotação Orçamentária: 1414.10.122.0968.2.067. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Contrato n° 10.02.01/2022 - Contratada: J&G Pharma Distribuidora de Medicamentos
EIRELI, CNPJ ns 05.283.263/0001-79. Assina pela contratada: Márcio Costa Fort', CPF ns
806.322.893-68. Valor global: R$ 11.148,00 (onze mil, cento e quarenta e oito reais).
Contrato n2 10.02.02/2022 - Contratada: Prohospital Comercio Holanda LTDA, CNN ns.
09.485.574/0001-71. Assina pela contratada: José Rufino da Silva Neto, CPF n°
456.691.633-20. Valor global: RS 7.495,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).
Assina pelo contratante: Luiz Bezerra de Queiroz Neto/Secretaria de Saúde e
Saneamento.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Pregos Ns 1502.01/2022-SRP. Validade: 12 (doze) meses. Data da
assinatura: 15 de fevereiro de 2022. órgão gerenciador: Secretaria de Saúde e
Saneamento. Pregão Eletrônico no 3012.01/2021-SRP. Objeto: Registro de Preços
destinado à aquisição de gas liquefeito de petroleo - GLP (gas de cozinha), envazado
em botijgo de 13kg e 45kg, para suprir as necessidades das Unidades Administrativas
do Município de Pereiro/CE, tudo conforme anew I do edital, que passa a fazer parte,
para todos os efeitos, desta Ate, juntamente com a proposta da licitante vencedora,
bem como com os mapas de apuração de lances ofertados e/ou verbais apresentados
pela licitante. Empresa ganhadora: 01. M V Bezerra de Sousa - EPP, CNPJ ns
08.093.152/0001-98, que se sagrou vencedora do lote 01, valor global de R$
197.180,00 (cento e noventa e sete mil, cento e oitenta reais). Pereiro/CE, 15 de
fevereiro de 2022. Luiz Bezerra de Queiroz Neto - Ordenador de Despesas da
Secretaria de Saúde e Saneamento - Orgão Gerenciador/Orgão Participante.
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Potiretama - CE, 17 de fevereiro de 2022
FRANCISCO NASCIMENTO JUNIOR
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 PE-004/2022-DIVERSAS
Objeto: Seleção de melhor proposta através de Registro de Preços para a futura aquisição
de pneus e câmaras de ar, protetores (todos novos de primeiro uso e de fabricação
nacional), destinados a manutenção dos veículos pertencentes ou vinculados da frota das
diversas Unidades Administrativas (Secretarias) do Municfpio de Potiretama, de acordo
com as especificações e quantidades constantes no termo de referência. Tipo: Menor
Preço por Lote. Forma de disputa: Aberto e Fechado. A Comissão de Pregão comunica aos
interessadoS que a entrega das propostas comerciais dar-se-6 até o dia 03.03.2022 As
08:00 horas (horário de Brasilia). 0 edital e seus anexos estarão disponíveis através dos
sites: https://blicompras.com/Home/PublicAccess "acesso identificado no link - acesso
público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do e-mail:
setorlicitacaopotiretama@gmail.com. das 08:00 as 11:30 horas.
Potiretaina - CE, 17 de fevereiro de 2022
FRANCISCO NASCIMENTO JUNIOR
P/ Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico NI* 00.004/2021-PERP
Objeto: Aquisição de material de expediente e descartável para atender as
necessidades das diversas secretarias do municipio. N° 00.004/2021-71SEPLAF - Valor
global: R$24.480,00;
00.004/2021-735DS Valor global: R$13.984,68 - Contratada: KR
de Castro, através de sua representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. N'
00.004/2021-745D5 -Valor Global: R$7.541,05 - Contratada: Digipaper Comercial e
Eventos Eireli-ME, através de seu representante legal, o Sr. Luiz Gustavo Carneiro
Cavalcante.
00.004/2021-72SDS - Valor global: R$17.777,31 - Contratada: Comercial
Trindade - ADS Queiroz, através de seu representante legal, o Sr. Alleson da Silva
Queiroz. Assinam pelas contratantes: Jose Erisma Nobre da Silveira Filho - Secretario de
Planejamento e Finanças; lzaura Gomes do Nascimento de Oliveira - Secretária de
Desenvolvimento Social. Prazo de vigência dos Contratos: até 31/12/2022, a partir da
data das assinaturas. Data das assinaturas dos Contratos: 13, 14, 17 e 19 de janeiro
cie 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXEL6
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ns 2022.02.17.1
A Pregoeira Oficial do Município de Quixelõ/CE, torna público, que sera
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto. Aquisição de
géneros alimentfcios, materiais de limpeza e utensílios de cozinha, destinados ao
atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, do Hospital Municipal, do
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e do Programa Saúde da Família (PSF) do
Município de Quixelõ/CE. Inicio de acolhimento das propostas: 21 de fevereiro de 2022
as 17:00 horas, Abertura das propostas: 03 de março de 2022 as 13:00 horas, Inicio
da sessão de disputa de preços: 03 de Março de 2022 as 14:00 horas, através do site
blIcompras.com. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos
endereços eletrônicos: blIcompras.com e www.tce.ce.gov.br. Informações pelo telefone:
(88) 3579-1210.
Quixelõ/CE, 17 cle fevereiro de 2022.
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
Docurnento assinado digitalmente conlonne MP 2.200-2 de 24/C8/2001,
qts institui a Infmestrutura de Chaves Públicas grasile,ira -
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