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Por todas as razões de estima colacionadas ao Parecer Jurídico da 

Procuradoria Jurídica do Município de Quixadá/CE, declaro ANULADO todo o 

processo licitatório derivado do certame originado no Edital de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 07.001/2021-CP, que tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA 

PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, 

PODA, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E COLETA COM DESTINAÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS COMUNS DA SAÚDE, EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO 

DO MUNICÍPIO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, com base no caput do art. 49 

da Lei Federal n° 8.666/93, ao passo que remeto o extrato de publicação do 

referido termo, para fins de publicidade e eficácia dos atos. 

Quixadá ICE, 28 de abril de 2022. 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO 

AVISO DE UOTAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO 14$ 2022-0502.01 

AjO) Src Mun Infra Estiutura e Recursos h4rcos torna publico que realizara 
as OShSOmin do dia 13 de Maio de 2022. no Endereço Iletróniro: 
w 	comqas rn2atrcnoiogia com Preflo Eletrônico 144 2022050201, cujo Objeto 
Registro de Preços para futura Aquisição de Matinais elétricos. hidç,lnjlicos. Ierraens e 
demais rnaterl.a de construção para atender a demanda das secretarias do Muncipro. 
Edital à disposição na Comissão de Licilação. no endereço. Praça Mataria Acres, 5)14' 
Centro 	de 	Piquei 	CarnrraoCL 	e 	no 	Endereço 	Lietrôn t. 
w*w compras m1arecnologa cciv' br; 	 www piouetrarnelro cv go-. 
Frttps J/'licstacoes.tce (e zos, bo; Informações pelo Telefone (88) 99750-0159 

i'iquet Carneiro-CE, 29 de abril de 2021 
FRANCISCA VERA LLICIA BARBOSA LIMA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS 

AVISO DL LICITAÇÃO 

CONCORRENCIA PÚBLICA 14 21/2012 

O Presidente da CPL Torna publico aos interessados que no da 02 de junho 

de 2022, às 091v. esiarã realizando ticitaçao da Concorrência Publica N 021/2021. cujo 

Objeto e a Pavimentação em pedra tosca com calçadas e sarletas em derersas Ruas da 

MuniciØio de Qurteriaraôçoli, a o Edital completo estava a disposição rIos dias utirn 

apos esta pubhcaçio na Sala da CPL, no horario de ORJi as 1414 e atrases dos Seles. 

www ice.ce.fOv Lw/lrcutacoes/ e www QuiteflanOpotis te (0v bi. Maiores informações rio 

Telefone: (88) 3657 10b4 

Quiterianõpolis-CE. 29 de Abril de 2022 

JOSÉ ITALO A COSTA 

Presidente da Co.nsissào de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE ANLI'LA(AO 

C0NC0RRÉeICIA PUBLICA Pae 01 00112021 CP 

O Presidente da Corrnsao Prrmanet'te de L'c'tsçào. no aio O. tuas atribuições 
legais, retaIs-e ANULAR a Concorrência, cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
em limpeza pública para esecular ori serviços de coleta e transporte de retiduos sólidos, 
serviços complerneistanes de varriçào. poda, capinaçio, pintura de meio fio e coleta com 
destinaçâo final de residuos comuns da saude, em áreas com ;urisdiçào do mulwip.o, com 
base no (apot do ais 39 da Lo 8.646/93 e razões transcritas aos autos do retendo 
processo. 

EDMILSOPi MOTA NETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

Aviso or RETIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Ne 2022 03 22.1 

Revt.cação do Asso de l4abiliia-çào da Tornada de Preços 14' 2022.03.22.1. 
A Comissão Permanente de Licitação do Mursrcipio de Qsaaetõ/CE. torna 

P~, que o aviso de utganwnto da fase de Hatititaçio da referida Tomada de Preço,, 
publicado na edição do dia 27/04/2022 nos jornais D,ario Oficial da União, Pagina 111. 
seção 3. Onde se lê 'empresas habilitadas coas restrição aleijo Landinr de Franca EIRELI 
• Construtora Reis e Serviços EIRELI' Lesa ' se: 'empresa habilitada Flebio L.andim de 
Franca tIRar e 'empresa habililada com restrição. Construtora Reis e Serviços EIRELI. 
infnrnsaçôes: Convssao de Licitação, fone 88) 35191210 

Qsnesó/CF. 29 de Abril de 2022 
FPANCJSCA RAQUEL DE OLIVEIRA 

Preside,lta da Consistia de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO EUTRÓSIICO P0 PEJO1/110821/SEDUC 

AVISO Dl ADJUDiCAÇÃO DE LICITAÇÃO Unidade AdIninrstr.trva Secretaria de Educação - 
processo Ongindro, Pregao Eletrônico NO PÇ/Ot/tI082I/SEOUC - Ot,eto CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VTICULOS DESTiNADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS 
ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO Dl RERIUTAIA/CE (soecie AdjsaO-caçlo do 
resultado do julgnnlo do re,pectrro processo licilatOrio - Licitante: itt LOCAÇÃO 
CON-STRUÇAO CIVIL EIR(LI, CNPI ne 12.181.346/0001-20. valor AS 1.201.318,64 - Data da 
Adjuorcação. 08/09/2021 . Fundamentação Legal; Inciso VI, art, 13, Decreto Federal ri-
10024119 

'

10024/29 . Pregoeira Sarna Leda Tavares Timbõ, 

ReriutabaE, 28 de Abril de 2021 
SÃMLA LEDA TAVARES liMBO 

Pregoeira 

AVISO DE ADJUOSCAÇÃO £ HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA 0€ PREÇOS 14' TP/01/2009ll/SIT 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 	Unidade 
Administrativa SECRETARIA 0€ INFR,A€STRUTURA E TRANSPORTE Processo Originaria' 
TOMADA DE PREÇOS 14t TP/01/200921A1T ' Objeto: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE REPIUTASWCE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 
509 n' 021/2018, COM O ESTADO DO CEARÁ- Espécie Adjudicação e Homologação do 
resultado do lulgarisento do respectivo processo rotatório . Licitante PA 5 CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS CIRELI, CNPJ ne 41579 032~1 10, valor R5 567 551.18 (Quinhentos e sessenta 
e cote mil, Quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos ' Data da 
Adjudicação e ilurnulogaçao 02/52/2021 ' rund.ri'.entaçãO Legal. Inciso VI. art 55. O.ci.iø 
Federal nt 10,028/19 -Gestor e Ordessôdor Geral das Secretarias e dos Fundos Municipais. 
Francisco Wellington Vlle Pinto 

Rerrutaba.CE, 29 de Abel de 2022 
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO 

Gestor r Ordenador Geral das Secretarias e dos Fundos 
M inK . 01 .8 

AVISO DE ADJLJDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS ei' TP/Ol/2$0921/SIT 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO . Unidade 

Administrativa SECRETARIA DE INÇRAIS'TRUTVRA E TRANSPORTE ' Processo Originasse: 

TOMADA DE PREÇOS N tP/01/28O921151T ' Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

Irem iau.r.mme ira. . ,mrAeim, -i stcr u.riiamrs 
- 	nirdJ/i..erkreri..iidi* lei, ir irdes nmzwxsa,,ass 

ESPCC3ALIZADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNlCPlO DE RERIUTASA/C( - MAPP SOA? - Espécie Adjsadicaçio o 
Homologação do resultado do julptnento do respectivo processo ticitatõrio Licitante 
CONSTRLzTORA NOVA HIDROtÂNDIA ElRfli, CNPI nt 22675 19W0001 80. valor RS 
540 223,17 (quinasefstos e quarenta mil duzentos e rIr e três reais e setenta e sete 
centavos). - Data da A4udicação e Homologação: 27/04/2022 - Fundamentação Legal 
inco VI, ars. 13. Decreto Federal ne ló 024/19 - Gestor e Ordenado. Geral das Secretarias 
e do, Fundos Municipais Francisco Wetrsgton Vale Pinto, 

p 

Pt
' 	 AVIQ 

u~ ç
DE ABERruP,A DE LICITAÇÃO - Unidade Adrninrstrativa. Secretaria 

g 9 	ara - Regente. Pregoeira e Equipe de Apoio - Processo Ontinano 
tte nico 14° PE/01/220322/5MC ' Objeto. REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTASTAÇÓIS DA PRESTAÇÃO DL SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DL EVENTOS 
DIVERSOS NO MUNICÍPIO DC RERIUTABA-a.. Local de Acesso ao Edital Rua Osvaldo 
ilOnoi'io ternos 	NO 116 	Bairro Centro . CEP 62 260000 	Rrnutaba 	CE: 
lsttps'//se'ww comprasriet (0v br/seguro/TogiisPDrtaifornecrdor asp. 
Iitlps://www,retiut.aba.ce gov br. http-r/flicitacoes,tce ce.gov.br  ' funcionamento do 
Õrgão. Segunda a Sexta de OSHOOM às 12h00n, e de 14hOOm as I7It00m - Local de, 
Realização 	 da 	 Licitação 
htlps //wisw compreslset (cv br/seguso/Ioginportallornecedor,a,p - Data de Abertura. 
13/05/2022- I4o.ârio, OShlOm - Pregoeira Sãns.a Leda Tavarrs Trnsbó. 

Rerlutaba-CI, 29 de Abril de 1022 
SAMIA LEDA TAVARES lIMBO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO 

TOMADA DE PREÇOS NO 25/2011-TP 

Aviso de Revai-daçao de Propostas 

O Presidente da Comissão Permanente de LIcItação da Prefeitura Municipal 
de Russas-CE solicita as empresas participante, da L.ccaç5o, na Modalidade Tomada de 

Preços PaI 025/2021 TP cujo OBJETO é a Contratação de empresa de engenharia 
especializada para construção de urna creche pró'rnflincia Tipo 2 3. (tipa, na Rua Di. 

i-lernsenegildo Rodrigues Santiago. bairro Vila Ramalho no Muesicípeo de Russas/CI, de 
interesse da Secretaria Municipal da Educação e Desporto Escolar, a manifestação 

quanto à Revatidação das respectivas Propostas de Preços teusdo em vista a espiração 

do orajo inicial A manifestação da interessada devera ser protocolada na Comissão de 

Licitação localizada na Travessa solo Nogueira da Costa. Ne O). Centro, no prato de 48 

horas. A Licitante que não apresenTar nsan.fest.çio libere-se dos compromissos 

assumidos neste Certanie 

Ru,sas.Ct, 29 de Abril de 2022 
IORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS N' 21.10.001/2021'PMS 

A CPL torna publico o Resultado de lurgansento de Propossas da Tomada de 

Preços acima numerada. Propostas Desclassificadas. 01. Proiensa.o Construções e 

Serviços LTDA ME, 02 Construtora Nova Liderança Evento, e Serviços EJRELI. 03. Sertão 

Construções Serviços e Locações 08 1 9 N Construções e Serviços EIRILI, OS Emilio 

Marcos Franco Ares - ME. 06. Mentias ConsTruções e Empreendimentos EIREL1 01. 

Clerinaldo de Almeida Construções 	ME, 0* Apia Comercio. Serviço. Projetos e 

Construções E1RELI-ME, 09 Roma Construtora E1REL1 - ME, 10. Nordeste Construçõe, e 

lnlraestruiva'a LIDA - ME II 143 Conslrutora LTOA 12. Coernbe . Construtoni e 

Empreendimentos Elenicio FIRFII 18 Real Serviços EIREII, as demais mnsprr'sas foram 

classificadas Empresa Vencedora' (27 Construções e Serviços EIRELI . EPP Pira aberto 

o prazo recursal Os autos do processo erscontram.se  no setor de Licitação 

Sabo.eirolCl. 29 de abril de 2022 

MARIA DANIELE DA SILVA 

Pres.dente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N 3004,01/2022 

A Comissão Permanente de Licitação. localizada na Av. $ão lolo. 15 - Bairro 

Centro Santana do Acaraú . CC - CEP 52 150000. roma púbiicO o edital de Tornada 

de Preços PIe 300401/2022 - cujo objeto e a contratação de empresa pari a prestação 

U serviços de iluminação interna do estado municipal no nsunicip.O de Santana da 

Acarau, conforme projeto bksico de engenharia, que realizar-Se-a no dia 1905.2022. as 

01.30 hora,. Referido edital podera ser adquirido rio endereço acsmnsa, no horério de 

erpedienste ao publico, das 0100 as 8100 horas, ou no sitio 

erup//ware tem ce.gum br/Iicitacoes ova licitacaoøsantanadoacarau cc gov 

Saniar,, do Acara,a/CE, 29 de abril de 2022 

DANIEL AGRACIO CAMILO DO NASCIMENTO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

EXTRATO 0€ CONTRATO 

Essrato do Contrato 14! TOi3f?022 - SME - Processo SPU M P193687/2022 Contratante' 
prefeitura Municipal da Sobral, atrases da Secretaria Municipal da Educação C0NTRA'IAOA' 
FACILLIIA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA. pessoa rurid'ca inscrita no CNPJ 14' 
3232&391/000102 Fundanseritação Legal. Art 32 e Ais 33 do Decreto Municipal N 

2 157/2019. Objeto Aquisições de materiais permanentes, mobilianso geral e estruturas de 
arrnarenaeenn e jrqsnramento cor, serviço de instalação, pira .tenid.r as necessidades da 
Secresana Municipal da Educação de Saø.aVCt Modalidade. Mesão (CARONA) P0 

259 '\ 	 iwa'unr'a ..t6eriesim. r,aiii. uni nn, . z.,a,'.'rer 	P 

) 	 ..ria.,ruriurs,'i  

Rersiataba-CE, 29 de AbnI de 2022 
FRANCISCO WELUFIGTON VALE PINTO 

Gestor e Ordenado, GereI das Secretarias e dos Fundos 
Municipais 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÀO ELETRÔNICO 14' Pt/01/220322/SMC 

15514 1677.7069 II! 81, segunda-feira. 2 de maio de 2022 



Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identilieador:C08E9586 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL  DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

RETIFICACÃO DO AVISO DE HABILITACÃO - TOMADA 
E PRECOS N° 2022.03.22.1. A comissão permanente de licitação 

do Município de Quixeló/CE, torna público, que o aviso de 
julgamento da fase de Habilitação da referida Tomada de Preços, 
publicado na edição do dia 27/042022 nos jornais Diário Oficial da 
União e Jornal O Povo. ONDE SE LÊ: "EMPRESAS 
HABILITADAS COM RESTRIÇÃO:  KLEBIO LANDIM DE 
FRANCA EIRELI e CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS 
EIRELI". LElA — SE: "EMPRESA HABILITADA: KLEBIO 
LANDIM DE FRANCA EIRELI-  e "EMPRESA HABILITADA 
COM RESTRIÇÃO: CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS 
Informações: Comissão de Licitação, fone (88) 3579-1210 •4tsRA 

of 

Quixelõ/CE. 29 & Abril de 2022. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA — 
Presidenta da Comissão de Licitação. 

Tiago Anderson Nogueira d?'OU9 
Código ldentifkador:AFB71313 3 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DO CONTRATO 

Extrato de Contrato. Tomada de Preços N°2021.12.30.2. Panes: o 
Município de Quixelõ. através da, Secretaria Municipal da 
Infinestrutura e a empresa PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de engenharia 
para a execução das obras de pavimentação cm paralelepipedo em 
diversas ruas no Municipio de Quixeló/CE, nos moldes do Plano de 
Trabalho n° 1481 - Convênio n° 129/2021. celebrado com o Governo 
do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas 
(SOP).. conforme especificações constantes no Edital Consocatõrio. 
Valor Total do Contrato: RS 576.338.48 (quinhentos e setenta e seis 
mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos). Vigência 
Contratual: 31/12/2022. Signatários: Guilherme de Lima e António 
Alexandre Frota Amaro Neto. 

Data de Assinatura do Contrato: 29 de Abril de 2022. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Ideatiflcador:9AF761 38 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nc 2022.04.29.4 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TC 2022.04.29.4 
COM BASE NO ART. N. 75. INCISO II DA LEI 14.133/2021. 

A Prefeitura Municipal de Quixelê. em conformidade com art. 75. 
inciso II, da Lei Federal n. 14.133/2021, torna público aos 
interessados que a Administração Municipal pretende realiza, 
aAquisição de materiais permanentes (mobiliários, equipamentos de 
informática e instrumentos musicais), destinados ao atendimento das 
necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de 
Quixeló/CE, podendo eventuais interessados apresentarem Propostas 
de Preços no prato de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação. 
oportunidade em que a administração escolherá  a mais vantajosa 

Data inicial de Recebimento das Propostas: 03/05/2022 a partir 
das oSbOOmin. 
Limite (final) para Apresentação da Proposta de Preços: 
05/05/2022 até as lÓhOOmin. 
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Publicado por: 
José halo Alva Costa 

Código Identlficador:DEE4S2AE 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÂ 
DECRETO LEGISLATIVO ?C 524 DE 28 DE ABRIL DE 2022 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÀO 
QUIXADAENSE AO SENHOR CARLOS 
CLAYTON TEIXEIRA SILVA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÉNCIAS. 

Art. r. Pela vivência e trabalho desenvolvido cm prol da cultura e 
juventude de Quixadá fica concedido o Titulo de Cidadão 
Quixadacnsc ao Senhor Carlos Clayton Teixeira Silva, natural de 
Senador Pompeu-CE. 

Art. V. Este Decreto Legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

Quitara Municipal de Quixadá-Ce. em 28 de Abril de 2022. 

RAIMUNDO NONA TO NUNES DA SILVA 

• idente 

	

	
Publicado por: 

Abinadabe Gonies da Silva 
Código Identiflcador:49799998 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA . O Município de 
Quixadá. através da Secretaria de Desenvolvimento Social, torna 
público o extrato do 7' Tenno de Aditivo ao contrato n° 
20I7.06.19.0ISDS, resultante da Adesão à Ata de Registro de Preço 
n° CRP20I7/005DUG. CONTRATANTE: Secretaria de 
Desenvolvimento Social. CONTRATADA: Eclipse Serviços e 
Locações EIRELI . ME. através de seu representante legal. o Sr. 
Paulino Martins de Andrade Neto. OBJETO: contratação de 
empresa para a prestação de serviços de locações de veículos 
destinado a diversas unidades gestoras do município de Quisadi-
Cc. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigóncia do contrato original por mais 01 mós a partir de 01 de abril 
de 2022. Signatária Contratante: Izaura Gomes do Nascimento 
Oliveira. Secretária. Data da assinatura: 22 de março de 2022. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:3BF7910E 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE 
EXTRATO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ o  o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Quixadá-Ce, no uso de suas atribuições legais, resolve ANULAR a 
Concorrência Pública n° 07.001i2021-CP. cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO. PODA. 
CAPINAÇÃO. PINTURA DE MEIO FIO E COLETA COM 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMUNS DA SAÚDE. 
EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO, NO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, com base no caput do agi. 49 da Lei 
8.6663 e razões transcritas aos autos do referido processo. 

EDMILSON MOTA NETO - 
Presidente da CPL. 

www.diariomunicipal.com.br/aprecc 	 81 
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INTERNACIONAL atilor~ em ao menos 26 Jos 50 e.,3U deS EUA 
Banimet. W' estilo reebj u aes D&3 batrar lros em esC*s e wíloxas pbIcas Uxam feitas çcr 

OscarntamflatanoemprtçÕes de qn 
rffl. s€tr 'rerc fl' 1iS 9' aula 0$ hos 6etEm tei'as cuno rac&Tlo questões LG8TC- elire Gos. 

    

com Zelensky em visita surpres 

a 	a 	 1 1 	1 	 iiiiiiiiiii' - 	 r

-se 	Xangai anuncia que 
.pão detectou novos 

RU 

Em uri, aio de apoio a Verá- 
	dos filhos rias farnilias Pelosi é 

nu, a presidente da (',ianara a mais alia autoridade politica 
de Representaaiies dos ELA. amencana a Smalar para a Lerá 
Nancy Pdosi, realizou uma rua desde o inicio da guerra. 
'isita Surpresa ao lidei oca 	Em nora, a dekgaçáo ame - 
nuno. \olodimir Zelensk,. eia 

	ri.,ana afirmou que a visita 
Kiev, neste domingo 1. Em surpresa cri urna mensagem 
,adere portado em 'iass redes 'inequnoca e reurnbance ao 
sociais, o presidente agradeceu mundo' de que os Estados 
aos Fiado; tnidos por ajuda 

	
L'n,dosestãocom a Lcrãnia. A 

rem a proteger a soberania e a presidente da câmara de repte' 
mie ndade territorial da Verá' sentantcs condenou lambem o 

o posi. apasrtiarn Pelo,., que chamou de 'invasão das -
legação do Congrisso bàlmca" liderada por ½ladirnir 

dos EUA ria entrada da Presi- Putin. presidente da Rússia. 
dência em Kiev 
	

De acordo com a delegação. 
Na ocasião, a autoridade urna nova alada advinda dos 

ansericana recebeu a medalha EUA chegara em breve para 
da ordem da princr.a Olga. auxiliar a Ucrinsa no conllitoe 
condecoração concedida a o pais também deve converter 
mulheres por 'rnentos pessoais a demanda de financiamento 
no em.lado. pniduçãa cienh- do presidente Biden em um 
fico,.. educacionais. culturais, 	pacote legisla! nu 
caridade e outras Seria de aia' 

	
£ valido ressaltar que. aifl' 

vaidades sociais, para educação da nua semana. o descoses 
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Ia pediu LSS 33 bilhões ao um aerodromno mi1ltar'pvC 

sLc,r.. VbF 
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Congresso Americano com to da cidade de ()dcssa. que 
destino à apodar a Ucrânia, destruiu urna pista e um han- 
o que inclui mais de USS 20 gar com armas e munições 

fornecidas pelos EUA e por bilhões para assisiènc,as mi- 
luares. 13$ 8,5 bilhões para outros paises. 
auxilio direto ao governo em 

	
Além disso. ncsie fim de 

Kiev. além de 1155 3 bilhões semana a licrãma divulgou 
para assistincia humanisaria que missets russos derruba' 
e alimentar. 	 iram uma pista recemeons- 

A Ruiria já demonstrou truida no prtncipal aeroporto 
incõmodo com o auxilio que de Odessa. porém ainda não 
os Estados Unidos vem pres-  se sabe se os paiscs estão se 
tando à Ucrãnia tendo, in-  referindo ao mesmo ataque. 
clusive. solicitado que o pais 

	
Ate o momento1 Ice Biden 

'não continuasse testando a 	outros parceiros do ocidente 
pacièncta' de Moscou. Ago-  ji superaram a marca de U5S 7 

bilhões em ajuda para a Verá 
ra, a Rússia afirma que se o rua, deites, USS 3,7 bilhões objetivo americano é acabar 

vieram apenas dos Estados com o conflito, devem pa- 
rar de mandar armas para o Unidos. apesar das deelar.ções 

de que não se há intenção de territono ucraniano. Ainda 
participar atinmcnte do em. neste domingo, o ministro da 

defesa russo assumiu autoria flato para não desencadear o 
de um ataque a missil contra naco de um embate nujear. 
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sos de covid-19 
ia alivio dos mais de 
	

também que tia uma polataca 
ilhões de moradores da 
	

de 'covtd remo' acontecendo 
Made de Xangai. foi anun- 	na China que tem como 
cudo no ultimo sabido, 30. 	principal meta a erradicação 
que novos casos de cosid.19 

	
da doença no pais Por isso, 

não foram detectados fora 	em cidades como XangaL 
das áreas de quarentena 	onde pessoas estão confina- 
O mundo assistiu casas e 
	

da' ha mais de um tais5 tia 
prédios serem isolados como também uma sensação de 
forma de impede que os 

	
ressalta com a iitua.4o que 

moradores saissem de casa, 	acaba por trazer prepuizcss 
o que tornou-se uma cena 	eeonÕtnicos para diversas 
chocante em um momento 

	
fan,llaas. E "alicio ressaltar 

eta que outros passes corno o que, apesar do anúncio ser 
Brasil, por exem44o7 começa' considerado algo positivo. 
ram a flcxibdiaar as medidas 	muitas pessoas também de,.' 
de seguranç.i mais m'.gidas 	consideram ai contagens, 
como na. de mascaras A 

	
visto que a maior pane da 

situação em Xangai chegou 	população se encontra em 
a preocupar os moradores 	quarentena. 
da capital chinesa. Pequim. 	As autoridades de saude 
que ti-miam a po-isibilidada.' 	informaram que h,,,. mais 
dar impk-mcntaç.o de rigadas 

	
de 16 mil àreas isoladas em 

imposições antes do feriado 
	

Xangaa. o que representa 
de 5 dias pelo Dia do Traba- 	na mais de 4 milhões de 
lho, quando normalmente se pessoas impossibilitadas de 
viaja. É necessario destacar 

	
deixarem suas residências. 
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Nancy Pelosi foi até Kiev neste domingo para prestar apoio à 
Ucrânia e condenou a invasão russa ao território do país vizinho 
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Estado do Ceará - Prefeilun Municipal de Eusébio - Aviso de licitação -Chamamento Público N 03.002/2022. A Presidente da Co  
Licitação da Prefeitura Municipal & EusébioCE. localizada na Rua Ednitlson Pinheiro. 150. Autõdromo. toma público para conhecimento doslsjtaQtes  
e demais interessados que do dia 03 de maio de 2022 ao dia 23 de maio de 2022, à partir de OSh. estarã recebendo documentos de credenciánento 
instituições financeiras para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais, coniribuições de melhoria e taxas diversas. através de deepinen 
D^ de forma a oferecer diversas opções de pagamentos aos contribuintes. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima menctonadõõ94ç 
Portal do TCE-CE: wwwtce.ce,gov,brltc,taçõcs. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira e pela Secretaria de Finanças, durante ocx,L,., 
normal. Raylse Rafaclle ieréaimo Lima - Presidente da Comissão de Licitação. 
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Estado doCeará - Prefeitura Municipal de Forquilha - Avisode Aberlurade Licitação. Unidade Administraiiça: Secretaria Municipalde Infraestrutura 
e Urbanismo - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: ]ornada de Preços n' PME-22.04.28.0I-TP -Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura Conforme Demanda das Secretarias do Município de Forquilha-CE - Data de 
Abertura : lWOS2022 - formo: 09h00m - Local de Realização da Licitação: Sede da Prefeitura Municipal - Avenida Cnança Dante Valéno. 481. Centro. 
Forquilha - CE - Local de Acesso ao Edital, No endereço acima cries liAs https:) wwa.forquilhaccgo.br; https'/licitacocstcc.cc govbrindc.xphp 
licitaeao'abcrtas - Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de OShOOm is 12h00n, c de I4h00m ãr lShOOrn. Presidente da Comissão de Licitação: 
Gabriel Jânio Rodrigues Albuquerque. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/CE - AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÓNICO 1¼" 
2022.04.07-50-PE - O Pregoeiro Oficial do Município de Nova OIindtCE. torna público para conhecimento dos interessados, o Adiamento do Pregão 
Eletrônico, autuado sob on' 2022.04.07-50-PE. com  o seguinte objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS  DE MANLJTENÇÁO 
PREVENTIVA E CORRETIVA. BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS DOS ÕRGÃOS E ENTIDADES DO PODER 
EXECUTIVO DE NOVA OLINDAJCE, inicialmente marcado para o dia 29 de Abril de 2022, às 09:OOhs. tendo em vista problemas de saúde do Sr. 
Pregoeiro. conforme atestado mõdico anexo aos autos deste processo. Assim a nova data para abertura da sessão pública será no próximo dia 16 de maio de 
2022. às 09:00l.s, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intemicdioda Bolsa de Licitações do Ilrasil(IILL). Informações poderão ser obtidas 
ainda pelo telefone (8$) 3546-1039. Nova Oliada-CE, 2$ de abril de 2022. Paulo Ricardo Fonte de Oliveira - Pretoeiro Oficial do Município. 

Estado do Ceará - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAILBAICE - Aviso de Resultado da, Proposta.. de Preços - TOMADA DE PREÇOS N 
11.001/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO 
PUBLICO DO MUNICÍPIO DE OUAIUBA'CE. O Presidente da CPL comunica aos interessados ato de julgamento das propostas de preços, sendo 
a vencedora a empresa: LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. inscrita no CNPJ ri' 26.669.235/000I-64. com  valor global de RS 307.890.41 
(tTezentos e sete mil. oitocentos e noventa reais, quarenta e um centavos). AAta de Julgamento encontra-se disponível no endereço da Prefeitura Municipal. 
Desse modo fica estabelecido o prazo do ais. 109, 1, "b' da Lei ri' 8.666/93 - Fase de Recursos, GuatubaCE. 29 de abril de 2022. Francisco Rumeante 
Prasedes da Silva - Presidente da CPL 

Estado do~ - Consórcio Público de Saúde da Microrretilo de Crato - Extrato de Ata de Re$stro de Preço a° 2022.01.01 - Pregão Eletrõnico n° 
01.06.01.2022. Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preço visando futuras e eventuais contratações de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e conetiva. com  fornecimento de peças e acessõnos originais ou genuinos. veiculos da frota oficial do Sistema de 
Transporte de Pacientes Eletivos - STPE. gerenciado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Cratu - CPSMC. os quais deserási observar cn 
padrões minumos de qualidade cxigiveis. conforme especificações detalhadas constantes do Termo de Referência - Anexo 1 deste edital. Vigência: 12 tdozel 
meses. Em atendimento ao § r. do are. 15. da Lei rÇS.66693. tom público. que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados 
na presente Ata Detalhes disponíveis no sitio: hitps:bcpsmcrato.cc.gov.brt. Crato/CE. 29/04)2022. Iasmlm Brito Machado - Pregoeira. 

.fl ... ... 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - EXTRATO DE ADESÃO Á REGISTRO DE PREÇOS - ADESÃO/ 
CARONA N 006/2022-PC -Cujo OBJETO é a Aquisição de peças e acessórios originas de primeira linha e/ou genuinas (pelo maior desconto percentual 
sobre os preços nas tabelas vigentes de cada fabticantelmonta.loral para mamitenflo dos veículos leves. para atender as necessidades das diversas Secretarias 
do Município de Tamboril-CF., Oriunda do Pretão Eletrônico N.'O0,02l2021 -Ata de Registro de Preços N.'O0.021/202l. ÓRGÃOGERENCIADOR: 
Secretaria de Trabalho e Aasistência Social. ORGAOS PARTICIPANTES (CARONA): Diversas Secretarias de Tamboril-CE. FORNECEDOR 
REGISTRADO: P1 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o ri' 34.894.27710001.27. VALOR GLOBAL: R$ 1.400.000,00- 19.01%. 
Tudo na forma da Lei 8,666-93. Tamborll-CE, 02 de Maio de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ -AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS 
N• 007/2O2VSMI-TP - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré-CE toma público para conhecimento dos 
interessados Julgamento de Habilitação da Licitação na Modalidade Tornada de Preços, tombado sob o N' 007'2022iSMl-TP. tendo como OBJETO. 
Contratação de empresa especializada na realização da 1' Etapa da construção e urbanização do canal do Mwiicipio de Cara conforme especificações 
Anexo no Edital. A CPL decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: VAP CONSTRUÇOES  LTDA e R. R. PORTELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
LTDÀ, por atenderem a todas as exigências convocatõnas. Os autos que justificam a decisão serão divulgados em ata nos Sue,. )vww.tce.ee  sov.br  liceus. 
ç 	e w-ww canrc.cc.ov.b. lnfonno também que a partir desta publicação, fica aberto o prazo recursal previsto rio An 109. als'a'da Lei 8.66693. 
O Presidente declarou ainda que caso não haja nenhuma interposição de recurso a Abertura dos Envelopes de Propostas fica desde já marcada para o dia II 
de Maio de 2022, às 09h. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: (881 3646-1133. Cariri-CE, 29 de Abril de 2022. Arnóblo de Azevedo 
Pereira - Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS - TOMADA DE. PREÇO  
N' 004120225M14P - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canrá-CE torna público para conhecimento dos 
interessados Rcs Indo do Julgamento das Propostas Abertas da Licitação na Modalidade Tomada de Preço, tombado sobes W0002022iSMI. I P. tendo corno 
OBJETO a Contratação de empresa para execuçào de pavimentação em pedra tosca de diversas ~do Municipio de Cariri-CE. conforme especificações 
ao Anexo Ido Edital. A empresa F. A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. sagrou-se VENCEDORA do certame com VALOR GLOBAL de R$ 
113,209,63 (Cento e Treze Mil. Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Três Cenlavosl após atender a todas a exigãncias convocatõnas. Fica declarado então 
aberto o prazo para recursos conforme Art. 109. inciso 1. alínea 'b" da Lei 8.666/93. A ata da Sessão de Julgamento das Propostas. bem como as propostas 
das licitantes. estarão disponuseis nos Sites: www.tce.ce,eov.br.'licilacoq e www.eanre.cesov.bt. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: 
(88) 3646-1133. Anióblo de Azevedo Pereira - Presidente* da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Unidade Administrativa: 
Secretaria de Educação - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - ProcessoOnginário: Pregão Eletrônico N'2022.03.3l.OIIPE'PMC -Objeto: Aquisição 
de equipamento de informática. video e refrigeração destinado ao Programa Pacto pela Aprendizagem. junto a Secretaria de Educação do Municipio de 
CroatiCE: lentes :'bll.orgter; https::/www.croata.ec.gov.br. https:Iflicitacocs.tcc.ccgov.br - Funcionamento do Õrflo: Segunda à Sexta de OSUOOM ás 
I21100M e de 14110101,1 às I7II00M - Local de Realização da Licitação: hrtps:/IblI.org.br- Data de Abertura: 16/052022 - Ilorário: 08II310M - Pregoeiro: 
Ju,cIê PereIra da Silva. 

Prefeitura Municipal de Qtsixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atnbuiçóes legais, resolve ANULAR a Concorrência 
Pública ri' 07.00l2021-CP. cujo objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza pública para executar os serviços de coleta e transporte de 
residuos sólidos, serviços complementares de van'ição, poda, capinação. pintura de meio fio e coleta com destinação final de residuos comuns da saúde, em 
áreas com jurisdição do municipto. com  base no capur do ali. 49 da Lei 8.666/93 e ratões transentas aos autos do referido processo. Edmilson Mota Neto. 


