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PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ASSUNTO: CONSULTA SOBRE A CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA 
PÚBLICA N°08.001/2022 - CHP 

Quixadá/CE, 25 de abril de 2022 

lima. Secretária, 

Venho por meio deste encaminhar cópia da ata de recebimento, análise e julgamento dos documentos 
de habilitação da CHAMADA PUBLICA N°08.001/2022 - CHP, que tem como objeto a AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, 
realizada na presenta data. 

Na ocasião, esta Comissão decidiu pela INABILITAÇÃO das cooperativas participante por 
descumprimento às exigências dos itens 3.3, V,IX,X do edital. Dado julgamento, os representantes 
das cooperativas presente, renunciaram ao prazo recursal da fase de habilitação. 

Vale ressaltar que o §30, do art, 48 da Lei 8.66611993 e item 5.28 do edital, versa que: 

"§ 30  Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 
oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de 
convite, a redução deste prazo para três dias úteis." 

Com base nisso, venho consultar V. Sa. se há interesse em dar continuidade ao referido 
processo licitatório através de republicação do mesmo ou fixar ao licitante prazo para 
apresentação de nova documentação de habilitação. 

Atenciosamente, 

Presidente da • ',. .. Permanente de Licitação 

Trav. José Jorge Matias Lobo, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n2 23.444.748/0001-89 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

\COMISSÃQ 

TERMO DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 
 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N°08.001/2022 - CHP 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 
NOVA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

CONSIDERANDO a decisão acenada da CPL em inabilitar As cooperativas participante CHAMADA 
PUBLICA N° 08.001/2022 - CHP, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE QUIXADÁ/CE, proferida na çpçsão do corrente dia, pelos motivos expostos em ata pela Comissão 
Permanente de Licitações do Município de CaucaialCE; 

CONSIDERANDO os termos do * 3°, art. 48, da Lei n°8.66611993 e suas aiterações posteriores, onde 
permite-se que: "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 
artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis."; 

CONSIDERANDO que a alternativa de reabertura do referido processo licitatõrio demandaria no 
mínimo 15 (quinze) dias, conforme inciso 111, alínea b, * 21, art. 21 da Lei n° 8.666/93, sem contar 
possíveis impugnações, análise da documentação por parte da Comissão Permanente de Licitações, e 
outros diversos fatores ao qual o processo está suscetível à morosidade; 

CONSIDERANDO ainda que a contratação dos serviços objeto da licitação precisa ser célere, haja 
vista os prazos legais para a entrega da LOA, LDO e PPA; 

RESOLVE: 

AUTORIZAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE a abrir, IMEDIATAMENTE, o prazo de 08 (oito) dias úteis, previsto no § 3°, art. 48, 
da Lei n° 8.666/1993 e item 5.28 do instrumento convocatório, para que as cooperativas 1 - 
Cooperativa Agropecuária União dos Indígenas - COOAGUIN - CNPJ n°36.017.644/0001-30, 2 - 
Cooperativa de Produtores Agroecológicos da Agroindústria e da Agricultura Familiar - COOPAICE 
- CNPJ no 34.44.062/0001-36, 3 - Cooperativa Agropecuária Nossa Senhora dos Prazeres - 
COONSPRAZERES - CNPJ n° 22.738.550/000145, 4 - Cooperativa Agroindustrial Zé Lourenço 
LTDA - COPAZEL - CNPJ n° 10.254805/000I-15, 5—Cooperativa dos Agricultores Familiares do 
vale do Forquilha - COOPVALE - CNPJ n° 22.717.179/0001-35, 6 - Cooperativa de Agricultura 
Familiar e Sustentabilidade do Sertão Central - COOPAF - CNPJ n° 44.998.208/0001-17 possa 
apresentar nova documentação de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS N° 2022.03.17.01 - 
SEFIN, tudo conforme TERMO DE REFERENCIA constante nos autos do processo. 

QuixadáfCE, 26 de abril de 2022. 
Atenciosamente, 

Secretária Municipal da Educação do Município de QuixadáJCE 

Trav. José Jorge Matias Lobo, $/N - Centro! Quixadá- CE 
CNPJ n2 23.444.748/0001-89 
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Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do 
candidato e. se casado, a do cônjuge. podendo ser substituida pela 
Declaração de Imposto de Renda, modelo conforme (ANEXO II): 
Declaração de que o candidato não exerce outro cargo, função ou 
emprego público na Administração Pública Federal. Estadual e 
Municipal. que gere impedimento legal. e sobre o recebimento de 
proventos decorrentes de aposentadoria c pensão. Modelo conforme 
(ANEXO til). 

Todos os documentos deverão ser entreguei em cópias 
autenticadas ou apresentados juntos dos originais. 

ANEXO li 
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu, 	-  
abaixo assinado(a), brasileiro(a), estado civil _______ portador(a) 
do RG n 	 e Inscrito(a) no CPF sob n° 	 
DECLARO para o fim específico de recadastramento no serviço 
publico da Prefeitura de Quixadá - Estado do Ceará, que os bens 
patrimoniais gravados em meu nome e de meus dependentes são 
os seguintes: 

1) Imóxeis Urbanos (identificação/valor atual) 

2) Imóveis Rurais (identificação / valor atual) 

31 Veiculo e Maquinas (Identificação/valor atual) 

Outros (E,.: Poupança. Proprietário de Empresa ou Sócio Adm. 
(identificação/Razão Social e CNPJ(valor atual) 

Declaro ainda ter ciência de que a não -cracidade da' 
informações prestadas poderá acarretar responsabilidade civil, 
penal e administrativa, gerando as consequências prevista na 
legislação vigente. 

Qulxadá-CE, - de - de 2022. 

DECLARANTE 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 

Eu. 	  
abaixo assinado, portador(a) do RG n' 	e inscrito(a) no 
Cri' sob o n' 	 • em cumprimento ao que determina os 
artigos 16. parágrafo £ da Lei Complementar n' 04. de IS de 
outubro de 1990 e 37. incisos XVI e XVII da Constituição da 

0ublica/88. DECLARO para todos os efeitos legais e sob pena 
- responsabilidade civil, penal e administratha, nos termos da 

legislação igente, que NÃO ocupo ou recebo proscritos de 
aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na 
Administração Pública Direta. Indireta, na suas subsidiárias, bem 
como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e 
dos Municiplos. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

Quixadá-CE, _____ de _____ de 2022. 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A 
de Licitações do municipio de Quixadá torna público que 
á disposição dos interessados, a licitação na modalid 
Eletrônico a' 2022.04.25.01-FERI', do tipo menor preço 
cujo objeto é Registro de preços parafuturas e eventuais aquis 
insumos, niudas dc plantas come sem serviço dc plantio. destin 
arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do 
municipio de Quixadá. de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. Meio Ambiente e Serviços Públicos de 
Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: 
das 08hs00min do dia 28/0412022; 2. Fim do recebimento de 
propostas: ás 08hs00min do dia 10/05(2022: 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia l0/0512022: 4. 
Inicio da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 
1005/2022, maiores intbnnaçôes na sala da Comissão de Licitação. 
situada à Trav. José Jorge Matias. sin. 1' andar. Campo Velho. 
Quixadá-CE. das 07:30 às 11:30 e no site: www.tee.ce.gov.br. 

JOSÉ IV4.V DE PAIVA JÚNIOL 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentlficador:13EA6287E 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ABERTURA DE PRAZO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ - CHAMADA 
PÚBLICA N 03.001/2022 - 0W - A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá. toma público que cm 
'irtude da inabilitação de todos os licitantes e da renúncia do prazo 
recursal. será aberto o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 
nova documentação. conforme prever o au. 48. § 1' da Lei n' 
8.666/93, para as Cooperativas; 1 - Cooperativa Agropecuária União 
dos lndigenas - COOAGUIN; 2 - Cooperativa de Produtores 
Agroecológicos da Agroindústna e da Agricultura Familiar - 
COOPAICE; 3 - Cooperativa Agropecuária Nossa Senhora dos 
Prazeres - COONSPRAZERES; 4 - Cooperativa Agroindustrial Zé 
Lourenço LTDA - COPAZEL; 5 - Cooperativa dos Agricultores 
Familiares do vale do Forquilha - COOP VALE; 6 . Cooperativa de 
Agricultura Familiar e Sustentabilidade do Senão Central - COOPAF. 
ficando agendada a sessão de abertura desses envelopes para o dia 06 
de maio de 2022, às 09:00 horas, na sala da CPL. localizada na Trav. 
José Jorge Matias. s/n - Campo Velho - Quixadá - CL para a 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÃ/CE. Mais informações: Endereço 
acima, nos dias úteis das OShOOmin ás 12h0Omin, no site: 
https:/licitacoes.tce.ce.gov.br/ 	ou 	velo 	e-mail: 
centmldecontratos.ouixadá6z)gmail.com. OuiadáICE. 

EDMILSON MOTA NETO - 
Presidente da Comissão de Licitaçào. 

Publicado por: 
Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentifleador:8C5FEC69 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

DECLARANTE 
Publicado por: 

Nayanc Grace Fernandes 
Código Identificador:56ÓF2A36 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E %IEI() 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

À Prefeitura Municipal de Quixelô, toma público o Extrato da 
Rescisão do Contrato a' 2021.12.30.1.1. referente ao processo do 
PREGÃO ELETRÓNICO n° 2021.12.30.1. OBJETO: Aquisição de 
02 (duas) Ambulâncias TIPO A. O (zero) KM, destinadas ao 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. nos 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 64 
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mana euen 17  e  25 de abriL 
a media P. região Ma atar 
no Sal do paaaU 7,109. 
la a mato. fei reglitrada no 
Centro oeste.,~  RI 7,440. 
O mate 'alor - tacos, 
irado para a gasolina (cd RI 

1• 1.sa,  
• ae,iii'" e 
Ebaiamer 	',aéa 
notas riçN 	.Ss.iSuiSs 
inadali - 	1' 
•m dtaanis MSMUS pl. 
óaeonb.lopeipaiipUii -_- ,Sa 
ObelgaÇÕts paria ,l.U.. 
à ?rnsdênela). ala a - - '" a 
autonoafla. n.xatada doa e,belsadsns. 

médicos em dois anos 
is .1 ad, is sabir o: 

pa'.ão em rabaAos 
dornesigos no ltraisl 
não seguiram o cresci' 
inento regisir.ado em 
lodo o Pais entre o t 
trimestre de 2019 co 
4' trimestre de 2021 
Segundo pesquisa 

a,ssçcomenor.R5&l9O A 
pesquisa etss'ol'reu 5 215 pos 
tosde abasieomenio 

O aumento senhcado da 
segunda para a coceira se 
mana do nt do abtul loa de 
0.7%. Na semana arsienor. 
o craedoealo haste .5k. de 
037%. A escalada do preço 
da gasolina se aeetfluosa cm 
2021 quando pela primeira 

tsr. o litro da gasolirsa co' 
miam passou de Ri S. cm 
março do ana passado 

A polaiaca de Preço de P. 
radade lrstetnacnona] (PPt)da 
Pctrotorai (se adotada em ou-
tubro de 1016, tatendo com 
que o preço dos danados de 
petroleo no pais fossem calam 
W., com base nas saruçõci 
no mercado moen'ianonal 

Gasolina atinge valor de R$ 7,27 e é o mais alto registrado 

NS FROTA 

flECONOMIA 
Inflação: Prévia recorde em 27 anos 

Apc'i 1.1 cm, i,'i ',çm mai5a o ir.JÀC sae mesica prc 
sna da a 	lo o 	IPCA.Islregsasrosa mica de 1.73% em 
.ibni. graça. á ganolln.a. Eia., a mace van.çio para iam nsix 
dcabnldeide 1995. quando omdxc(oidel9s%Oresuha-
do. tambim. t £ matos vanacio mensal do ' Maçador desde 
irsttruo de 1001 (2.i9%( Considerando o acumulado do, 
ultimo. II n.esc, .índice foi & 12.03% acima do. iO.79t 
reg,grado, no. II meses uncdaatamcute aatcriorc. e bem 
supenor à mel. 'unibolaca' do Ranso Central a • inalação 
neste asa de a di,tasite. l.S%.,onuidenndoo periodo ata' 
rodado - sossi margem de iolerársja dc 1.5 ponto penei. 
tual par. mais ou par. menos - ou ueia. s.r.ando entre 2% 
5% No.nosolPCA lsasumulasltadciji% 

Os preços no setor de transportes foram os que mais 
pesaram no 1PCÀ-1 5 neste mi, sem alia de 5.43%. pia' 
sida prissipa)menic. pelo alimento no preço da gasoli' 
na. dc 7.51%. lo' a gasolina çue i.oniribusu sem o maior 
smpasio indandual no indisc do mi. Çoas PP  1.  reflexo 
do realtiMe no preço media do combustível sai refina' 
Tias lambem subiram os pecas do olco diescl (13.11%) 
J.~ (6,60%) e do gai vcu,.u!ar (2,2*%) Ainda em 

pasugeta aereas. que haviam restado cm 
DsS 	.755%), subiram 9.43% cm abril la os preços do 
seguro voluniario de ve.s.ulo (3.034) aceleraram pelo ai 
ias risc, sonsei,uilvo, acumulando aranco de 23.46% em 
(1 meses las,. (4.36%). pa.sagens dc meiTô (1.66%) e 
õnilssas urbano. (0.'S%) limpeIs. encaparam da uaresisa 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1  SÉRIE 3 ANO XIV N°089 FORTALEZA, 28 DE ABRIL DE 20 '6 _  

Rubrica 	'e'; 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aqialraz -Aviso de Prosseguimento - Abertura de Propostas de Preços - Concorrência Públic1.GMJe 
11.009/2021 CP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aquiraz - CE Convoca os licitantes partacipanies da Concortehçi 	 DE / 

Pública 5' 11.0092021 CP. cujo objeto é a contratação de empresa espccialinda em engenharia para execução dc serviços de pavimentação em 
tosca cm Diversas Ruas da Localidade de Croatá de rnieressc da Sccrciayia de lnf'racstruiura do Município de Aquiraz-CE, para sessão de Prosseguimento 
para abertura de envelopes contendo as propostas de preços da' empresas habilitadas que ocorrera no dia 29 de Abril de 2022 as (19:0011 (nove horas), no 
auditàno da Comissão Peniianentc de Licitação, localizada a Rua da Integração. 5í\,  Centro. Aquira.,. Ceará Maiores int'onnações poderão ser obhdas no 
endereço acima, no horário de 8.00h as 12:004,. 
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Estado do ('está -Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretarias Diversas - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico W. PE-
04.27.212022-Dl VERSAS. Ob)eto: contratação de serviços diversos para realização da manutenção preventiva e ou conetiva em veículos automoiores 
diversos. motocicletas. ônibus. caminhões e máquinas pesadas, para atender as necessidades da frota dos diversos órgãos administrativos (Secretarias) da 
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE. conforme termo de referência. Tipo menor preço por lote, modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste 
Municipio comunica aos interessados que o inicio da disputa será a partir das 141, 00m (liorano de Brasilia) do dia lO de maio de 2022. em sessão pública 
eletrônica, que ocorrerá atrases do endereço eletrônico: (www bll.org.br). maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico X.M. na sala 
da comissão, situada na Rua José Matias Sampaio. n.234. Centro. Brejo Santo. Ceará, airav'csdo fone (88) 3531-1042. das 08h:00m As 12h:00m e, ainda. 
atrases do endereço eletrônico: (wsvvv.ice.cc.gov.br). Leiloo George Sala Bernardo - Previdente da CPIJPNIBS. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus. A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE. torna publico. ao, interessados, que no dia lO DE Mato de 

2022. as 14:00hs, realizara licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 5" 2022.04.07.02-PERP. crisénodejulganicnto menor preço global por item. modo 
aberto de disputa, com fins de Registro de Preços visando aquisição de coletes de proteção Místico tático nivel III a para utilização da Guarda Municipal 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transporte. SSPT. conforme especificações do edital e anexos. disponivel na 
Sede da Comissão, localizada na Rua (ivarany. if 600. Altos. Centro. nu, sitedolnbunal de Contas do LsiadodoCearâ.TCE. através do Portal de Licitações 
dos Municipios. http:. 'municipios.tce cego'. .br licitacocs. no Sue do Município de Pacajus: hrtps. 'wwvs.paca;us.ce.gov.br  e no sue da Bolsa Brasileira 

de Mercadorias: wwvv.bbmnet.com.br. Maiores informações: (085) 3348-1077, no horário de atendimento ao público de 08:00h ás 12:006. A Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços N 16.12.02/202l.07/TP - Resultado do Julgamento das Propostas de 
Preços. Objeto: contratação de pessoa itiridica para executara continuação da unidade básica de saúde de Lagoa do Jardim e da Unidade Básica de Saúde de 
(:aeianos. no Município de Amontada. com  Recursos do Convênio n° 11872404000113.004. firinado com o minisiétio da Saude.A Comissãodc Licitação 

tonta pública o resultado do julgamento das propostas. sendo vencedora a limpiesa JJ Locações e Construções l:IRELI. CNfl (ME) 18.866,4110001-20. 

Cujo valor global é RS 584.944.43 Iquinhentos e oitenta e quatro mil novceentos e quarenta e quatro reais e quarenta e irés centavos). Abre-se o prazo 
recursal previsto no ari. IDO, inciso!, alinca. "b". Lei 8.66693 aconiarda publicacão. Amontada/CE. 26 de abril de 2022. Maia Lúcia Silveira de Pinho. 

Presidente da CPL. 

Latido do Ceará - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - Aviso de Revogação de Processo de Licitação. A prefeitura Municipal de Anionina 
do Norte aira'.ts da(s) Secretana(s) de Educação. Saúde. Àsststõiscia Social e Fundo Geral. comunicam a Revogação do Processo Administrativo na 
Modalidade Pregão Eletrõnieon' 2022.04.12,Ol. destinada a seleção da melhor proposta para Registrode Poços visando futuras e eventuais aquisiçôs. di. 
peças e de acessórios. originais ou genuínas de diversas marcas. parti atender a frota de veiculos diversas unidades administrativas do Municipio de Anionina 
do NorloCE Motivo' razões de interesse público Fundamentação Legal an 49 da lei 8.66693 Cicero Leadcsom Oliveira da Silva - Ord de Dcsp da 

Saúde; Francisco Anais da Silva Ord. de Desp. da Trab. e Assisiêiscia Social  Fundo Geral; ArabelIa Pereira Roseno Secretária de Educação. Antonina 
do Norte/CE em 26 de Abri) de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cascavel - As isa de l.icilação - Concorrência Publica 5° 00212022-CP. A Comissão Permanente de 

Licitação da Preteitura Municipal & Cascavel toma público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na niodalidadeConcorréncia Pública 
N° 0021'2022-CP. do tipo menor preço global, tendo como objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfaltica na Rua 
pe. Maximiliano e na estrada de acesso ao Balbino no Municipio de Cascavel-CE. A Sessão será realizada no 31 de maio de 2072 as loboonsin. na  Sala 

da Comissão situada a As. Chanceler Edson Qoeiroz. n5  2650 ' Rio Novo - Cascavel - Ceará. A documentação do Edital na integra podera ser adquirido 

no endereço acima mencionado, no horário de OShOOmin as 12h00min e no seguinte sino virtual. www.tee.ee.gov.brlicitacoes Maiores informações no 

endereço citado ou pelo Fone: (85) 3334.2840. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tatá -Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tauá. por meio de seu Pregoeiro. torna público aos 

intetessados a abertura do Pregão Eleirõnico 5t20.04.003"2022-CiM. cujo objeto &o Registro de preços para futura e eventual aquisiçãodc equipamentos 

e matênas permanente. (compreendendo máquinas, uicnsilios. equipamentos e ferramentas, aparelhos de medição e onentação: aparelhos e equipamentos 
dc comunicação) para atenderas necessidades das Unidades Mministrativas da Prefeitura Municipal de Tauá-CF Inicio do Acolhimento das Propostas 

28 de abril de 2022. às 17h30min; Final do Acolhimento das Propostas.: 17 de maio de 2022. às Olh3Omin: Data de Abertura das Propostas 17 de mato de 

2022. is OSbOOmin; inicio da sessão de disputa de preços lide maio de 2022. as lOhOOn,in Todos os horário' di,cmn respeito ao horário de Brasilia 0 
edital completo poderá ser adquindo em: https vvvvw.taoa cc gov .br )icitacao php. wvsvv ,bbmnetlteitacoe,,conrbr e https ..licitacocs.tee.ce.gov  .br index 

phpiicitaea&abertas. Tauá.CE. 27 de abril de 2022. Pregoeiro Municipal. 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações toma publico que se encontra a disposição dos interessados. 
a licitação de Pregão EletrÕnico m, 2022.04.25,Ol.PERP. do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de nsumos. mudas de plantas com e sem serviço de plantio, destinados á arborização e paisagismo para rev italização das áreas verdes do município, de 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Meio Ambiente e Serviços Públicos, Datas e Itorarios. É. Inicio de recebimento das propostas: 
ás O8hdodia 28r04t2022: 2 Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 10.052022: 3 Abertura e Julgamento das propostas daso8:Olh ás 0S:S9hdo 
dia lO 05'2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás 091t do dia lO 05i2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitaçâo. situada à Tras. 

José Jorge Matias. vir. l°andar. Campo Velho, Qutxadi'Cl:. das 07:30h às 11:30h e  no sue: vvv.,v tce cc.gov  b(. José Ivan De Paiva Júnior. 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Chamada Pública N' 08.0012022 - CliP. O Presidente da Comissão Permanente de licitação. toma público que cm 
virtude da inabilitação de todos os licitantes e da renúncia do prazo recursal, será aberto o prazo de oiço dias úteis para a apresentação de- nova doeuincn. 
ração. conforme prever o art. 48, 4 3" da Lei ri* 8.666.93. para as Cooperativas; 1 - Cooperativa Agropecuária União dos Indigenas - COOAGUII'v. 2 - 

Cooperativa de Produtores Agroecolôgicos da Agroindúsirsa e da Agricultura Familiar' COOPAICE. 3 - Cooperativa Agropecuaria Nossa Senhora dos 

Prazeres - COONSPRALERI:S; 4 - Coopciativ'a 	stri Agroindual li Louienço LIDA - COPAZEL: 5 -Cooperativa dos Agricultores 1 ainstiares do vale do 
Forquilha - COOPVALL; 6-Cooperativa de Agricultura Familiar e Sustentabilidade do Sertão Central- COOPAF. ficando agendada a sessão de abertura 
desses envelopes para o dia 0605/2022. às 09!,. na sala da CPL. localizada na Trav. José Jorge Matias. sn -Campo Velho - Quixada'CE. para a aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. para o atendimento aos alunos da rede municipal da educação basiea. de 
responsabilidade da Secretaria de Educação do município Mais informaç6es. Endereço acima, nos dias úteis das OSh as 12h. no site: lsttor'.liciiacoçs.ice  

çe.izov.br'. ou pelo e-mail: centra)decontiatos.quixada'a gjjil coro. Edmilson Moia Meio. 

EStADO IX) CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ -AVISO DE ABERTURA DE PROPOSl'A - TOMADA DE PREÇOS N 
001/22-TP-SEINF- A Comissão de licitaçSo. comunica que a sessão publica de abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas do 
Processo de licitação acima citado, será no dia 02 05/2022 às OÇhOOmin na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal Fernando França Silveira - 

Presidente. 


