PREFEITURA MITICIPAL DE

ALMACIA
Extrato de Julgamento - Tomada de Pregos n° 2022.02.14.01-TP — A Cornissão de
Licitação torna público o julgamento relativo a fase de proposta de pregos. Após análise
das propostas de pregos das empresas habilitadas, foram declaradas classificadas as
empresas com seguintes valores: 1° HADAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
N° 11.306.956/0001-32 com o valor de R$ 1.192.600,000 (hum milhão cento e noventa e dois
mil e seiscentos reais); 2° LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI — ME, CNPJ N°
21.541.555/0001-10 com o valor de R$ 1.212.700,00 (hum milhão duzentos e doze mil e
setecentos reais); 3° LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N°
07.270.402/0001-55 com valor de R$ 1.213.236,00 (hum milhão duzentos e treze mil duzentos
e trinta e seis reais); 4° FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ N° 28.149.744/0001-91
com valor de R$ 1.214.040,00 (hum milhão duzentos e quatorze mil e quarenta reais); 5° PRO
LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇõES EIRELI, CNPJ N° 11.012.912/0001-08 com valor de
R$ 1.219.400,00 (hum milhão duzentos e dezenove mil e quatrocentos reais); 6° MONTE SIÃO
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 09.423.269/0001-55 com valor de R$ 1.232.800,00
(hum milhão duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais); 7° VK CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA — ME, CNPJ N° 09.042.893/0001-02 com valor de R$
1.232.800,00 (hum milhão duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais) e
DESCLASSIFICADAS as empresas: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ n°63.551.378/0001-01, a empresa não apresentou em sua composição de BDI, o
item " ISS" com valor inferior ao cobrado pelo município de Palmácia, a mesma apresentou o
valor do ISS de 3,00% e o valor cobrado pelo município é de 5,00% conforme composição
apresentada no edital; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI — EPP, CNPJ N°
10.932.123/0001-14, a empresa não apresentou as composições do BDI e da Tabela de
Encargos Sociais da Tabela, Seinfra 27.1 com desoneração; SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI — ME, CNPJ N° 30.442.053/0001-80 a empresa não apresentou as
composições do BDI e da Tabela de Encargos Sociais da Tabela, Seinfra 27.1 com
desoneração e a empresa ENERGY SERVIÇOS EIRELLI — EPP, CNPJ N° 19.959.003/000185 ENERGY SERVIÇOS EIRELLI — EPP, CNPJ N° 19.959.003/0001-85 a empresa não
apresentou as composições do BDI e da Tabela de Encargos Sociais da Tabela. Declarada
vencedora, por ter cumprido as normas editalicias e apresentado o menor valor, a
empresa HADAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 11.306.956/0001-32 com o
valor de R$ 1.192.600,000 (hum milhão cento e noventa e dois mil e seiscentos reais). Fica
aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal
N° 8.666/93. Francisca Silvania de Sousa Alves Silva — Presidente da CPL.
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da nova tecnologia de telefonia móvel revelou que sinal pela empresa só começa em outubro
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2023. Então, o objetivo é adquirir
know how nesse novo seginento"
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SERIE 3 ANO XIV N°094 !FORTALEZA, 04 DE MAIO DE 2
ci.4° ---Extrato do Contrato Social do COLÉGIO MARIA ESTER 4 LTDA
O COLÉGIO MARIA ESTER 4 LIDA., adotou como expressão de fantasia para seu estabelecimento COLÉGIO MARIA ESTE11W.i.ilingSorie
Unipessoal Limitada, com sede e foro jurídico na cidade de FortalezalCE. na Rua 09 (Cj .Mirassol), 173 - Parque Dois Irmãos,V.
sociedade tern como objetivo os serviços educacionais de Educação Básica: Ensino Medici (CNAE 8520-1/00), podendo estabelecer tilL&s ou sot,
qualquer ponto do Território Nacional. obedecendo as disposições legais vigentes. O capital social é de RS 20.000,00 (vinte mil reais).,,dkidido em 20.000
(vinte mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (urn real), cada uma. integralizado em moeda vigente no pais. no ato pela quotista: RAIMF3AqNONATO 60
LEMOS PEREIRA, brasileiro, natural de Várzea Alegre/CB. casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido cm 01/07/1972. enip.MOONORIP
n" 02273155720 DETRAN/CE, CPE n°448.335.983-53. residente e domiciliado na Rua Capitão Uruguai. 211 Alto da Balança. CEP. 60851-I 001tmeidade'
de Ram teza/CE. A administração da sociedade é da competencia do sócio único RAIMUNDO NONATO LEMOS PEREIRA, corn poderes e atribuições
de ADMINISTRADOR, cabendo-lhe, a representaçãoda empresa, ativa e passivamente, Judicial e Extrajudieialmente. A sociedade iniciou suas atividades
em 10/01/2022. e seu prazo de duração e portempo indeterminado.
4.* it** ***

Estado do Ceara - Governo Municipal de Pairringla - Extrato de julgamento - Tomada de Preços ri0 2022.02.14.011T. A Comissão de Licitação
torna pallet.) o julgamento relativo a fase de proposta dc preços. Após análise das propostas de preços das empresas habilitadas, foram declaradas
classificadas as empresas com seguintes valores: 1' HADAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N" .11.306.956/0001-32 com o valor
de RS 1.192.600,000 (hum milhdo, cento e noventa e dois mil e seiscentos reais): 2' LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ
N.' 21.541.555/0001-10 corn o valor de R8. L212.700,00 Mum milhão, duzentos e doze mil e setecentos reels); 3' -LIMPAX CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ N" 07.270.402/0001-55 corn valor de RS 1.213.236,00 (hum milhão, duzentos e treze mil duzentos e trinta e seis reais); 4°
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ N" 28.149.744/0001-91 com valor de RS 1.214.040.00 (hum milhão, duzentos e quatorze mil e quarenta
reais); 5" PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNN. N" 11.012.912/0001-08 com valor de Rã 1.219.400,00 (hum milhão.
duzentos e dezenove nul e quatrocentos reais); 6" MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LEDA. CNPJ N" 09.423.269/0001-55 com valor de R$
1.232.800,00 (hum milhão, duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais), 7' VI< ('ONSTR1.10ES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ N*
09.042.893/0001-02 coin valor de R$ 1.232.800,00 (hum milhão, duzentos e trinta e dois mii e oitocentos reais) e DESCLASSIFICADAS as empresas:
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES .LTDA, CNN. n°63.551.378/0001-01. a empresa não apresentou em sua composição de BIM, o
item "LSS" coin valor inferior ao cobrado pelt) Municipio de Palmacia. a mesma apresentou o valor do .ISS de 3,00% co valor cobrado pelo Município é
de 5.00% conforme composição apresentada no edital: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNN V' 10.932.123/0001-14, a empresa
não apresentou as composições do BDI e da Tabela de Encargos Sociais da Tabela, Seinfra 27.1 com desoneração; SEG-NORTE CONSTRUÇOES
F SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ N" 30.412.053/0001-80 a empresa não apresentou as composições do BDI e da Tabela de Encargos Sociais da
Tabela, Seinfra 27.1. com desonevação e a empresa ENERGY SERVIÇOS EIREELI - EPP, CNN IN° 19.959.003/0001-85 ENERGY SERVIÇOS
EIRELLI-- EPP, CNN" isr 19.959.003/0001.-85 a empresa não apresentou as composições do BDI e da Tabela de Encargos Sociais da Tabela. Declarada
vencedora, por ter cumprido as normas editalicias e apresentado o menor valor, a empresa HADAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 'LEDA, CNPJ N"
11.306.956/0001-32 com o valor de RS l.192.600,000 (hum milhão, cento e noventa e dois mil e seiscentos reais). Fica aberto o prazo recursal, ccmfbrme
preceitua o artigo 109, inciso 1, tetra b, da Lei Federal N°8.666/93. Francisca Silvania de Sousa Alves Silva Presidente da
*** it** ***
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Estado do Ceara - Município de Canindé - Aviso de Licitação - Concorrência Pública N*. 003/2022-CP. A Presidente da Comissão de Licitação
de Canindé-CE torna público para conhecimento dos interessados que, no proximo dia 06 de junho de 2022 as 12h, na sede da Comissão de Licitação
da Prefeitura de Caninclé, localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros, SN, hnaculada Conceição. Ctminde-CE, estará realizando licitação, na
modalidade Concorrencia Publica n" 003/2022-CP. cujo objeto it contratação de empresa especializada na área de limpeza pública urbane para execução dos
serviços de conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros públicos na area urbana do Municipio de Canindé/CE, cornOrme especificações
contidas no Edital e seus Anexos. Projeto Básico e Composições, o qual encontra-se disponível no endereço acima. no horário de 081100min As 12h0Omin.
Liu Vieira Martins - Presidente da Comissão de Licitação.
*** *** ***
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Canindé - Extrato de Contrato N° 20220125001 da Concorrência Pública N" 006/2021 - CP. Objeto:
contrafação de serviços de engenharia para urbanização da Avenida Prefeito Antonio Monteiro dos Santos no Bairro Palestina no Municipio de Canindé/
CE; Signatários: Municipio de Canindé. Contratante: Sr. Pedro Victor Moreira Feitosa. Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infmestrutura
e serviços públicos. no valor total de R$ 1,444,939.87 (Hum milhão, quatrocentos e quarenta e qualm mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete
centavos). Dom*, Orçamentária Atividade 15 451 0501 1.007 /execução de Obras de Infraestrutura Urbana Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras
e Instalações. Fonte de Recursos: 1701000000 outros convênios do Estado: contratado: Nome da Empresa D I Construções e Locações MELT - ME,
representada pelo Sr. Francisco Diego Cunha Justa. Data da Assinatura do Contrato: 25 de janeiro de 2022. Vigência: 150 dias.
*** *** ***
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Alcfintaras -Adendo - Edina de Tomada de Preço N°2004.02/2022. A Prefeitura Municipal de A.1clintaras,
por intermédio de seu presidente, torna público o Adendo ao Edital da Tomada de Preço N" 2004.02/2022, cant) objeto é iluminação da Avenida Antânio
Rocha Freire. Mosenhor Jose Furtado. Rua Pedro Caetano e Rua Roberto Ximenes do Município de Meant/vas, de acordo com o MAPP 511. celebrado
entre a Secretaria de Infiatestrutura do Estado do Ceara e a Prefeitura Municipal de Alcantaras-CE.Pelos termos do attend° que flora se publica. fica alterado
os seguintes tennos e items do edital: onde se le: a comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal de Aletintaras/CE. verá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.. ler-se: A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal da
Sede da Licitante . verá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal. Maiores informações poderio ser
adquiridas junto a Comisstio de Licitação do Município, ou através do portal de licitações do TCM -Tribunal de Coatis do Estado do Ceara no link: http://
www.tcm.ce.gov.brilicitacoes. Alciintaras. 04 de maio de 2022. Charllys Alcântara Snares - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de lbaretama - Secretaria Municipal de Saúde - Aviso de Licitação. A Comissão de Pregão desta
municipalidade, localizada na Travessa João de Almeida, 592, Centro, torna público o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" PESRP007/2022SESA, colo objeto é Registro de Preços para aquisição eventual e parcelada de medicamentos e material médico hospitalar pars atender as
necessidades do Hospital Municipal António Cavalcante de Queiroz, CAF e Unidades Básicas de Sande do Município de Iharetama, conforme
Termo de Referência, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sande, e demais anexos do Edital. A sessão Pública se realizará no dia 19
de maio de 2022 as 101130min. Cadastramento das Propostas ris Preços: A partir do dia 06/05/2022, ate o dia 19/05/2022 as 091100min (horário de
Brasilia); Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. www.bii.org.br O reterido EDITAL estará à disposição dos interessados e poderá ser adquirido
através dos sites do TCE https://licitacoes.tce.ce.gov.brl e www.blIorg.br..lbaretamalCE, 03 de maio de 2022. Silvfinia Freitas Bezerra - Pregoeira.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Ibicuitinga - Aviso de Reabertura de Licitação - Edital de Pregão Eletrônico N° 1904.01-2022-SEDIX. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga torna público a REABERTURA da Beim* na modalidade Pregão EletrUico supracitada cujo objeto é a aquisição de material permanente e de informática, para atender o finicimamento e as necessidades dos alunos da Rede Municipal
de Ensino, dc responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Ibicuitinga-CE. Ficando a nova data de abertura para o dia 18 de maio de
2022 as 9:00hs, pelo endereço eletrônico wavasabll.org.br. Maiores informações via e-mail: licitacao@ibicuitinga.ce.gov.br ou na sede da Prefeitura
Municipal de Ibicuitinga a partir da publicação deste aviso. no horário das 08:00 as 14:00 horas. Ibicuitinga-CE, 03 de maio de 2022. Luzia Aguiar
Lopes - Pregoeira Oficial.
*** *** ***
Estado do Ceara - Consorcio Público de Sande Interfederativo do Vale do Corn - CISVALE - Aviso de Continuação de Pregão Presencial N°
002/2022-PP - Modalidade: Pregão Presencial Menor Prep porltem. Objeto: Aquisições de medicamentos, material medico hospitalar, medicamentos
controlados e material de Raio X para atender as necessidades da Policlinica Regional Dr. Jose Correr: Sales mantida pelo Consorcio Público de Sande
Interrederativo do Vale do Guru - CISVALE. Comunica aos interessados sobre a continuação do presente certame, com abertura da fase de lance verbais,
que acontecerá a partir das 09h:30min do dia 05 de Maio de 2022. Local: Sala de reuniões da Equipe de Pregao - Rua Juaci Sampaio Pontes 1696-B,
Centro. Caucaia-Ceará. Informações: Fone/Fax: (85) 3342-2767. Caucaia/CE, 03 de Maio de 2022. Claudia Bernarda Medeiros Ferreira - Pregoeira.

