Câmara Municipal de Cruz
Av. Dep. Amadeu Filomeno, S/N- Aningas- Cruz-CE
Cada vez mais perto do povo

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS - TP 002/2021-CMC/2021
DATA DA ABERTURA

04/11/2021

I

DATA DA PUBLIC. DO AVISO

18/10/2021

I

DATA DA PUBLIC. EDITAL

18/10/2021

IMENOR PREÇO
TIPO

I

SITUAÇÃO

ABERTA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA CÂMARA- AV. DEP. AMADEU FILOMENO, ANINGAS- CEP: 62595-000 - CRUZ\CE
OBJETO DA LICITAÇÃO

~JTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTINADA AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
DU PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZ-CE

RESPONSÁVEIS
RESPONSÁVEL PELA A INFORMAÇÃO

'

RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURiDICO

EMANUELL Y NASCIMENTO RIBEIRO

ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA

PREGOEIRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO

RESPONSÁVEL PELA A ADJUDICAÇÃO

EMANUELL Y NASCIMENTO RIBEIRO

LINDOMAR BRANDÃO SILVEIRA

RESPONSÁVEL PELA A RATIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA A HOMOLOGAÇÃO

LINDOMAR BRANDÃO SILVEIRA

MEIOS DE PUBLICAÇÕES
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SEGUNDA·F EIRA·

"OfiTALEZA • Cf.ARÁ • 18 DE OUTUIIIO OI: 20~1 '

!serviçO. EtRELI·CNPJ N- 3s.Ü47..t72Áio01-3Õ. ~rara-à:, 15. .do outubro de 2021. Mvur~
Tavarts do U.ne • CKdatlodor de Ot:&peu.s da. S.cr.Wio ~unlci~l de lnfr•"trutulll e
Oesenvof""meoto Ul't;mo.

Est.sct do Curi • Prtr.itura Municipal d e Asure · Aviao de Julijarnonto dl Propostll de
~os - Totnõlldl de Preço• n'" 2021.08 -04.2.. A ComJs.oçJQ Perma.,ente d1 Uátr,..1o da
PrefeitUra Municipal elo ,Asurt.'CE, no 060 de su:2s atribuõç&ls lagais., brNI p(sbiec, para
inteteHedos, QIJIII conctuhJ o julgamctnb da taae de~ IM iWÇOS
reftr8flte 80 Cfttame UdlatOrlo, na modalidade Tomada de Pr~ rf' 2021.08.04.Z. sendo o
segurnte. a empttsa: ~malho Se!"vlços e Obras ElREll ugr0U40 v~ di presome
1tldtnçla, por apraentar m&ti'OI' praço. Fota registrado quo a~s cwrt;Jf0'13J :Mwam .suas
<Sesdusiflc:ada na aeg!An:e forma: Seft!lo Constr\lç&ls Scl\liljDs •l..oc:&«* LTDA.,
c:onheeimeY~!io dos

'lpropo6llr>

·=~~~ ~~~,·~;=:;JoD~oR:'m~:oe ~!~~~~ b:n~o=~}~
1

Efr4:lrtondlmenloseSemçaa LTOA. Tallls.n.lçosa Evunlo&LTDA• R M ~candldopor
d11wnpc'lmenloeo ltef!l4.2.2 do EdiiDl CotwoaJ\Or.o. Mtiofes lnlofmiÇ6es; Sala daComlislo
de Ucii&ÇJlo, t11to na Rua Dr, Paiva, rf 415, VIla Mote. no hotãrio de08:00 às 12.:00 horaa ou
aindll pelo Telefone: (88) 3535-1613. AG.nri/CE,15 cSe outubfo de 2021 , Mlckaelly lohiiM
Mot11 l1 Trfbutlno • P'rulde nte da Comlülo Permanente de Llclt.aç3o - CPL

Estado do Cowi· PrefeKurll MW'IIclp.l de As&Mé · Avi so do Julgamonto de Proposta cSe
Preços - Tomadl:l de Pr.<;OI ~2021 ,07..29.2. AComlnAo~nte de~ da

"*'

1Preffllu,. M~al deÃ16at'61'CE, na wo du
atrlt:MçOn )egals. iorna púbico, P!n
!corn.oi:TMI'I"'lo elos~. que concluiu o )ulgemeniO da fne d• prc:lp0$1.a$ de~

refel'tH'IICIIWl CertemeUcttltbrfo, na mod~eTomadlld•Ptttçot r~2021,07.29.2, sel'do o
stgU/ntt. A *"'Pf•se: J2 Coottruç::tlea e Servi;os LTDA sagrou..e 'ieOCedora da Pf"OMI\k!
I.Jcit.-çlo, por acr"enlaf' tnei'IOt preço. FOfa rogistt~ que ~· ......,...us Svtram suas
ptQpOS!as dasdass!Plc::ldoas na seovJnte lorlmo: /4..C. de 0.1vtlnl PedroSa. 9ert.lo Cor'IIIIT\IÇOO$
SeM;>ose t..ocaçOn l TOA, NotdQSWCoo.lnJ9Ó&S elnfrM:itnJiura LTOA. Real&urri\pos EIRB.I
e I P N ConQNÇ0$5 eSetvlçol E ~ELI pol'd91cut1l)I"Ímtnt) 110 kem4.2. do Edital Convocat6rio
e FF Etnpreendii'Nnto. e S«v1Qos LTOA• R M ClerMnte caoctltlo PQC' de$QJmprtnen'O ao ij~tm

~cJo do CNrill • Pr•fo4rura MI.Rdpet de PaC<:~tuti:I - A!tbo do Ucbç;So- ~ à.crónfw
E5bdo do Curá· Cl.fNnl Municipal djl Cn.rz: -A.víso da LidtaçOo- To~ de Preço a N"'
002/2021.Cr.C. A Presklol'llo ~ Comiss~ de L.icltlçao da CAmora Municip,1l c!n C'14 loo"M
pGOIIeo que ~e e"eontr.J a dtspos!çao 6ol lnttressaefos o Edital no moc:latid.1de T~lr~Wta da

Pmç:os rf00212021~. aessao pOblca rnarc.:ia ;>a141 o da 04.11.2021 i a 09h30min, c:ujo
objelo 6 a oontralólçJo dos aero.i;os de conau.IOria o U&eSlOfiG destinada ao ex:erddo do
controlo Oletomodo poc!er olt00Jtivo,1'101ôlormoti40Ait. 31 daCon5tituipo ~~. r.orpartoc!a
Ctmara Municipal de Croz-Ca. O Edital podaré ser adquir ido nos siles :

htlps://Ddtacoos.ll::o.cc.gov.bre htlps:Hw.wr. cmct\.ll.ce.f;OV.bra aindõl na sa!a ~ ComisSAooe
Lldtaçao.loca.'!zada * Av. OepotadoAma<leu FiiOfnei"IO,$/n, Balrro:Aninoas, CrvZ·Cc. nos dlõl$

Estado do Cc1rà • Profei1ura Municipal de Pac:atuba - Avbo de licltaç.io - Preg:J,o

:~;!~~=::~~~(\.

do 2021. Enunuelly Nascimento

~~~::c~~~~~~.~~:~~~~:=: :~~~e:'~~;,u:::;ft~

ha\ler a

!.4unlclplo do Co<:II'WCE. o St. Túkl UmJ S.Jes, no 1.m de!~ a~ legab a, torlSbarando
Con'J»3o Permatw:nte d'J Ucitaçtc ~ todM •• ~ do Prcot:edmoi'IIO dO

03 de noWtmbro de 2021 . i:1 09:00 horas {horúrio d~ Brosllia). •suu-ó recoeoboi\Cio a~
pt'()p05tas rererontos" e.o;te preglo. no andGraç.o •kltrónlco "'Ww'tto~bbmnOI.com.br" Ac&sst:l

=:.~::.:.::==.=~:.0~=

:~~=.7=~~~:~q~~~O:.~r~:!~~etOo aar solicltadesstrav&sdotelefone{&5)

Cna-Ge, outubro
ta de

~~~~~~~~~~~;;~;;:;;;;:~;;;;;;;;:;:~"ir•
aterldor ac 1\ta!SSõdo* do.s ~,.,.,.... S.o'etarias do Moolclpio de Pacatubo·CE A
-~Eslõldo do Cesr{J • Prrrf(!lh n Munfc~ do Cedro • Tenno de Adjudlcaçio. O Pregoolf'o CIO
Pregoel!9dcPacatuba·CE-IomepUtJ!Ico paraconheeimontodo51ntor~n,adosquoot6odlit

:::,0;:~~~~-=~~:n-=-:~=:=

::n:d~~~::=~!,~~~:~~=:::~;=:~a:.:ue:~~

omtavorcsae:rrp-eu~l...oc:aQOMtl~EIREll. ~riOCNPJN"05.610.532J0001 -64
com o YOicr ~ RS 2.964.786,26 (dois "*-'ee FD~ooenlol e seJa'lhl o Quaut1 mil :s;otoeont.ollo
ollorQeMralleW.IeeMisoenüYOI). J.D~~PW•P'oW:IOndaccablwis.Cedro ·
Ce.15deeul~Alto de2021. Tülo Uma~$;11• · Pregoeiro onda! doMwolciplo.

•.2.2do&l!ta1Conv«a10tlo. Maoreslnfotmeçt.os: Sala da ComlsdodeLk;ltaÇlio. siiD na Rua
Ot. Pnlva, n• 415,,VIIa Mata,

no horOriodo 08:00 ils 12:00 horu ou alnda P4t)9 Telefone: (88)

=:~~~!;!o~=':.~~:ZJc;.~lty

Lohano Mon.ls

Trlbutlno •

~'=~T~,::;~r;:r:::.n~~~~s:lt:·~,!:-= ~=:::=:
Prwfoitur.\ Munldpa! ~• .Msat61CE. na uso de suas alr1btJiç6e& legais, lema pUbko. par;
oonhedmento dollntettisaedotl, que çooçkliu o ju/g.Jme:nlo da fale de propustas de prliÇOS
refercnlll!l ao CetiDme Ueltatbrio, na modalidade TOI'T'>Zida da Pl'oços n- 2021 .08,04.1, uncso .a
~to.AemPraa: AREnlmtendiml!ni".Sotv!çcselocaçóesEIRELi sagro..HOYIInCedonl
~ prw;en10 L idra~. por aprHCtt>W ~r Pflt9Q. Fora registrado qo.re algum:~~~ emp!"f!AS

=~,;~=~=~~~:r::nt!.:c~=:;:=:L~~

RaaiS«viços EIREllel P N~hlçOI;s e Sorvlços EJRELI patdi~OIKihem ...2.
00 EdiUI Corwoc.alóric o Tela SeM;os e Ewntos LTDA e R M c:erncnte candldo PCif
desc:un'l)rirnen:caohem 4.2.2do Edital Coi'Wt!C»t6rio. Melotttsl~: S.tldo Con-.issao
dalleltaçtto, Mo na Rua Or. Pàva, n• -415, VIla Meta, no hcririo de 06:C<l N 12:00 hotn ou

=~~=~r:)~:~:~~~='~~!:S~~~~~~~~~knltyUhaM
EstadO do C.1r6 · "'-feitura Munldpal de T"'nvu'- Procur.dorla Gorai do Munk:lplo. omada de Prtços n• 0112021-PGM - Ru oleado do ·Julg-..nto do Haballõlçk. A.
Comlsll.k PM'nlwlente 6e L.ieltlc;.Ao. klrrle pUbk:o o rosulladn do ~ da r.o .. do
habllltaç:!lo da llcibç6o na modeldtdt Tomada ele Preços fi" 011202 1 ·PG~t. c:ontralaÇAo de
NNiços lécnlcos de auessoN 11 oonsullorift juricSc8, aaUn corno no âmbito dos J)IOCH50S

r--.

!~;=~:~~==l~~=~~R~~·t,'~.s~=~

lrlal\oi!1l'.t 6e Advocac:ta. Udtontes II'\ObiJ~du : Gora!ciO l1olan0a - SodeaDde Jndi'lkfwl do
~~la, por descurnpri:nento do ~m 7.3: MgtiO Pess!N Sociedade todMdual de
Acl vocnda. pot dO&OJmptlmento doi Itens: 7.3 e 7.3A.5; Halo Rlboiro Sodedadelnd'l4clual de
~.por~~nlodosllens:7.3e7. 3.3.2;eCovak:MleeCavalcaNsA~tqadOii
~ocillckn,porCie~loóo"em : 7 ,3. Ficaabe110 o pratorecutYI. prevlstonoArt.109.

fp::iso 1, al!ntW •o• da l ei oo Lkiltlç!Oia. Caso nGo soja ~ r40.1rso •pó$ c:onclu&.llo do
praz:o, fica a ~:ào de Abe~t11 da PtoPOS!II Ttcnlca e Pl(JI)Or;ta dt PrcQo& marcaoa para o dll
26 da ovtubto 6t 202 \, •• 1411. MoiOtH ii\JonnAÇ&ttl "" uw da Comaslo da Udtaçoos,
~iad• na Av, Moisés Molte rf785 - Bairro NeM Pl6cldo. T11nguâ.CE.15 de OLrtutwo de
~21 . Tklgo Per.ln. Andradlt e vasc:of'lef l~- Prnlclentt daCon\lcdo do Uclt:lçSo.
Est.do do Cell<i • Pteftoltun Municipal de Eus4~ ~ Aviso dlt Ucl~çlo ~ P~ lo
EttT6nico N• 2021.10.05.0017, A A!.Urqoia Moold~l de TrtNIIo do Euaéblo. por SUOIII
Corris.sao do ~- tama p()bllcc p;n cant1oelr:'lcnlos dos into~aaedol que tUII%.a.'tl
iidtaÇto ne rnodóllldade Pre;Ao ElotrOnicoót ri' 2021 .10.05.001 T, c:ritOtfo do julparnclnto manot
preço por LOCa, Pita So&leçAo de melhor propciGia Pil111 Rogk.tro de Preços -.iAndo rulunls a
IMinluab cootr~ da4rnpreso para loaiÇAo dtt alcljamatliOI com WC's, p8fll alct'l(lllt U

..

'~~..!,.~~~~~~~~~~~..=~~~~· ~~ ~~~~~~

Estado do Ccari • Prot..ura Munici pal de Cedro • F..xtr;~lo do COf'llr.lto. O Mlnieiplode Ceci'o~ico o Eldrab 00 Ccnn1o N' 1410.0112021.{12 dtiOofNnle do PregOo Elotr61i::o N•

CE. JOrro.

2105.0112021~ ~olljeCO OI~~ pret:LaçZodoe

Solf\i;osde ~

lf'rllrn5lles,

~S;>MI~ftS~ciaSoc:tttatbôcSIUérodcMu-oiciplodeeodft), ,

Contl'alatl»: ~ Nom111 Tec.LYle: ~ L.i'l\a - Soaeltria da &tOdc. CortrauldD; ~ daa
GraçM 'v1eh Fln'eW'I, oom ondMeço na ~ liSJctoro ~ vm. N" 2~7. Sano: Fêtma. em
Cedro, EttJCIO do CW'tl. CfP: 83.4CQ.OOO. ~•c:H.a no CNPJ $d> o r!' 13.966.48!W001.QO,
r~por$t411pr~a&a ..\4aliadasGtuçns VM Fwrelm, CPFn"361.106.QM..M
YlJiatConlr.ltua.I:R$ltUl05,00(de:tessalernlnovec:er\los.oCitic:oreo!s}.\rlg6nda:AI631 deOIZet~
:::~::as.:: 15do OUtubro de 2021.Ant&~ NOI'J\'W TactaneMarquesUmo ·~rla

Estado do Ceara • Preftlltu1'11 de M anta~ n~ U - Avis o de; Lktbç3<:1- p,.glo EletrOnlço ,.,.,
14.03812021 . Objeto: Registro de Pfcços lendo corno obfeto • aqUI$içlo cte mootore:S
inlotene da Sec:retari3 IH S.CidciFl.W'ldo Municl;:l<ll óo Saódc . Hosplttal

mu!tipar.lm6UM, de

~=o:~-==~~:n~~~=:n~:,:C!ei=.s~~~l:l~
09:00 hlt8s (horário oe 0111::; ~) docia 29de outuM:I de2021, recebera as canse Pl'opo&las
retoron~ a nsto pi'og:la. no endereço eletrOrie::c www.biLOI"g.br •Acesso IOenllfiCOdo no linklie::itaçóts públic&s". AAber1u111 daa Cartas Propo5tts oc:ontec:ent no d"l8 2fl d6 outubro de 2021 .
b 10:00 horo.s (no~~ tio de Bras filo) • o lnldo da Sos~o do Disputa dO Lanc• oc:ormrt n pattCr
dU 10:0011 do él3 03 de nolli'mbro de2021 . O edib.l pode ré~ obtido no endeleço eMfOni<::Q

adma mtndorlaCO. Quaisquar lnfor'Tf'I9ÇIOes aor't:t ~ p.t~ ProgooQ. durante o
t1 podarto ser solieit.f<ls atrov6s do ~looo

expeditmto normal (08:00 ás 18:00 1\ofas),

85).3:511-5169. APragoolr.~ .

Estado do CAril ~ P11:fdura Munlclpol de Boa Vtltgem · Secretatla de S.Odt • Ekttato da
At! de Re9lstro da Preços H- 2Ql1 .07.08-.003 • Proc.tsso H- 2021.07.01.00! • Preglo
PmentiaJ N"' 2021.07 .OS.003. Obtc10 6 o Registro de Pll!ÇOII par~ Mut'l!ls • aventw.ia
aquis~Çõt1. <111 materi31s de expedlenle. Umpaz.; ,t ;fins ~' atender aa nectssldado:~ da
Seaeti1rlac:M~údeedenW!Un~Adrril'lislmiNa.sP3rtidpantes.1nWauadasdoMIJrJc1pjc

de Bo.o Vbgom!CE, c:onfofmtl es.per::ifQÇOes .rn anexo. J>OftO 1n10gran1e 00$18 processo. O&
Vi9(tf)Cia:AAtade R~troda PTeços.teril vaidsdo,POio prazode12 mesas, mnltM!os a partir da
data de sua asslnalura.OatadaAs$intlturn: 1.5deoutUbrode 20:21 . Fundameni3Çiolo;al: l ei
deUdtaçOc·ul04.666,do21 déjcnhodtJ 1993e tuaaallt~sposiGrkx'es,na L., doPresào
rr' 10.520. de 10 dej,rlnode 2002eno Decceto Muoicipaln•10812017 , de 08 de março de 2017.
Fornecltdor(O$) Regi:;itado(E): Fort'up OlctrlbuiQorl EIRELI (ME), pelo v~lor il~ de R$
429.~,60 (q4õltrocef'll0$ e vin1c c nove nll qulnhflr)tos e cl{iquenta e quatro reols c scstenta
DDnlllvos)refentnlolaotl1enf01 , 03ao21,23 lo~. 37,39ao45. 50 ao 76,79 aoQ2, 9.51toW,
105. 108, 113 ao 117. 5.2.6, 525 e 526 e PcsitNO C#nerc:õo deAriigos de Papolerta LTDA (ME~
pebvalorglobel de R$ 769.00S.OS (!iO!ecentoseseiHntae M\f8 mU ~~tl& reais • dncocentavos)
relerenteaoslterw 02.22.30ao3e, 38,46ooo49. n. 78,93,94, 100ao 104, 107ac 112e 118ao
523.SignaWios : KeriaS~daf'ásoo;aQuelrm·Ordenador(a)de0elpesasdoSiletetatb

de Sô!Oda. JoWS Mendes da Sltva Neto• Responsâ.... lOQOI Forfup OistriouicSGM EIRELI (ME)-

I ~=~~~~ 1~~o~~~sifvo. Cornertio~oArttgo~Cll

~~Et•MnleoH"Ol612t~F!.FMS. hm!tn.r~ooNv-~--.. .-... ~o:; ..,ri.. - -.. ,.., ..,.r:·J
&QQo do C.ad- Pfe.feitl.f,. Munlelpal 6e Bela Crvz- ExtrltoN Ala de Roglstro de Preços·

Est01do do ~•ti ~ Prefeitur.J Municipal do M.-.racanaú- Avi so de Realiz.aç.1o de ~nela
Se •~o em A1endlm~~mo ao Art. f f § 4", tnclso VI&, da lei n•12.23212010- Concorr6nda
Públlg N•. 22.00112021· CP. A COmissJo PerrNIMIIllo de üc:itaç&o da Profdture 00
Marecanaô-CE, toma pUblico poru oonhodmcmo dos .nteresladOa, GU& no prOAAno ~ 21 oo
outubro de 2021, bs 00:00 (novt) horóiS M sllo3 5al#do aes50es,IOc:lliuda • 1\verfda 11 N• 1so.
Conjunto Jorcissatt I, Maracanaó, CQar~. oswrn ronHz.ando a Segunda Soy,ro.'lo da
Conc:orrincll POCIIce n• 22.001.12021. conforme AtL 11 § 4•, lnáto VIl !Si~ L.et t 2.232 c::e
291'0412010. com r.n.oc 3 COfT!nii(IÇio da i!QGnda dO PUblickbde o ~nda. pro;ladcrn dos
se~ ele propaganda. pobtle::id&clf ema:~. c:ommlcac;Aolnslituc:~ iotema e~tenUII.
eS!Udo. criaç.3o. prodUç5o. dlttrbuiç:Ao, vtieu/&yAo. controle e &COI'I'p.lnhomento de peças õ
campanhas publlcltGrla&, morca. logO(ipo • ou:ras 81tP!'auóo• c!e comunlca.ç!lo vtsw(
publicidade em m&io d;gltal, a:ss~uoratnento no deeenvoMn.nto do progtilma3, pratetos:
sl!f'VIços • a execuçâO 00 outras açóes dutlnodn a or1ontar, bllltzar. sublldlar ou
complementar e$fOtÇM Do dlvulgaçlo das pollkas, 1~0$, aqJipamonlcls, servlçoo (i
roa6:roç6e.S d" Prefaiture de Mareatn~ .J. de rn:xto a atender • cemende c::om publk:ictade dü
1000 o Gove:mo Municipal. Maolores irf.ormaçOes pelo lelelone: 085-3521.5168. Andor.son
G3uttadcSousa· Prosiden te.Marac:anaU. Caa.r.\,em14dooutubrodal021.

·

~

;EsUckl do c~ - Prefaltura Munlçlpal eM J.vdlm • Avbo de J~ FlrQI- T~ dl
Preços n" 2021 ,08.12.2. A~ Permanente de ~çle 1!.1 Pftlalrura Mlri::ip310. ~.
~-- ~ . . .... -······· · .. ····· · ~ · · · ~
··· ··
·
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SÉRIE 3

I ANO XIII N°236 I FORTALEZA,

18 DE

Estado do Ceará- Consórcio Público d e Saúde da Microrregião de lcó- CPSMIC- Ata da 1•. (Primeira) Assem
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de lcó - CPSMJC do dia 27/07/2021. Aos vinte e sete dias do mês de ·
primeira convocação, às 15h00min , no Auditório da Policlínica Regional de lcó, rea li zou-se a primeira Asscmb leia
Público de Saúde da Microrregião de lcó, onde participaram de forma presencial o Presi dente do Consórcio c Prefeito
Moura Ramalho, o Prefeito de Ipaumirim Wilson Alves de Freitas, o Prefe ito de Lavras da Mangabeira Ronaldo Pedrosa Li
Municipal de Cedro João Batista Diníz, a Prefeita Municipal de lcó, Ana Laís Peixoto Correia Nunes e o Prefeito de
·
para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia I. Deliberação sobre a convocação do cargo de direção
Diretor Adm ini strativo Financeiro do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de lcó; 2. Deliberação sobre alteração M'emmm!e-l"n~!mi!P'II"!!!--...J
inclusão dos exames de Tomografia que deverão ser objeto de celebração de Convênio com o Consórc io de Públ ico de Saúde da Microrreg ião de Jguatú.
Verificado quórum suficiente para as deliberações, o Senhor Presidente declarou a aberta a primeira Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Público
de Saúde de lcó, cumprimentando a todos os participantes em segu ida convidando Secretária Executiva para que fosse apresentado o primeiro ponto da
pauta. A Secretária Executiva cumprimentou os presentes e disse que, conforme já foi discutido na última Assemb leia Ordinária, realizada no dia 16 de
julho de 202 1, o primeiro ponto de dessa Assembl eia seria a deli beração sobre convocação do cargo de direção consta nte da se leção públi ca 2019, de
Diretor Administrativo Financeiro do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de lcó, lembrando da detenninaçào do Estado do Ceará através o Oficio
Circular n• 1166/2021 de OI de abril de 202 1 que recomenda a efetivação das adequações referente ao disposto no Decreto 33.413/20 19, dentre elas a posse
dos aprovados, obedecendo a classificação no Processo Seletivo Simpli ficado , após a apresentação o senhor Presidente comentou sobre o ponto de pauta
argumentando que essa convocação deverá ser deliberada nesta Assembleia, uma vez que trata-se de uma recomendação da Secretaria de Saúde do Estado
e nós temos que nos adequar as suas determinações em relação a seleção pública, portando disse o Presidente, essa convocação será sim, fe ita. Depois o
Prefeito de Lavras da Mangabeira Ronaldo Pedrosa Lima, cumprimentou os presentes, assim como a Prefeita de lcó Laís Nunes, ao Prefeito de Cedro João
Batista Diniz e o Prefeito de Umari, que participam de forma virtual, depoi s pediu a Secretária que fizesse constar em Ata que essa convocação não implica
na exoneração dos outros cargos da Policlínica e do CEO, uma vez que o Estatuto do Consórcio esses dois cargos constam da estrutura da Po li cl íni ca e do
CEO e votou a favor da convocação. Depois a Prefeita de lcó Ana Laís, usou da palavra e também, votou a favo r da convocação. Em seguida o Prefeito de
lpaumirim, Wilson Alves de Freitas, também cumprimentou a todos os participantes, fa lou da importância da união e do entendimen to, para o fortale ci mento
do Consórcio e que vota a favor da convocação, para que assim a situação seja resolvida e o Consórcio se adeque a orientação do Estado. Depois o senhor
João Batista Diniz, Prefeito de Cedro também votou sim pela convocação. E por fim o Prefeito de Umari, Alex Sandro, também regist rou seu voto a
favor da convocação. Depois a Secretária Executi va disse que, apesar da ausência da representante do Estado do Ceará nessa Assembleia, senhora Tereza
Cristina Mota de Souza Arruda c esse ponto da pauta foi discutido na Asscmblcia Anteri or, temos o conhecimento da posição da mesma que é a favo r da
convocação, tendo sido portanto, o primeiro ponto de pauta que !Ta ta da Convocação do Cargo de Diretor Adm ini strativo Financeiro do CPSMI C aprovado
por unanimidade, o senhor Presidente mandou que cons iderando a aprovação fosse nomeada e convocada através de Reso lução para Diretor Administrativo
Financeiro de acordo com o resultado final do processo seletivo a senhora Maria .losileide Rodrigues Gonzaga bem como o Termo de Posse. Em seguida a
senhora Secretária Executi va passou a apresentar a segunda ordem do dia que trata da Deliberação sobre alteração do Contrato de Programa para inclusão
dos exames de Tomografia que deverão ser objeto de celebração de Convênio ou Tenno de parceria que será celebrado com o Consórc io de Público de Saúde
da Microrregião de lguatu, informando aos senhores Prefeitos de que esses exames estão sendo realizados pela Policlinica de lguatu , exames esses foram de
usuários de cada municípios que compõem a região de Jcó, que aguardava na fi la de espera na Central de Regulação das Secretarias Municipais de Saúde
e que a Secretaria solicitou do procurador jurídico um parecer acerca do referido convênio ou termo de parceria para que dessa fonna fosse regularizado o
pagamento desses exames, que na verdade nem é o pagamento pelos exames, mas como os mesmos estão sendo rea lizados aos sábados, seria o pagamento
de horas ex tras dos funcionários da Poli clínica de lguatu e o material utili zado e em seguida convidou o Procurador .luridico do Consórc io para falar acerca
do assunto . Com a palavra o Procurador do Consórcio He1mano Limeira, cumprimentou os presentes e disse que a questão da contratação dos exames de
Tomografias com o Consórcio de Iguatu era um tanto quando considerando a necessidade alteração dos contratos de programa e de rateio, uma vez que a
Policlínica de lcó não oferece o referido serviço, c de que era esse o seu parecer. Com a pala vra senhor Presidente, disse que essa questão dos exames de
Tomografias podia ser discutida em outra ocasião com mais profundidade c conhecimento, agradeceu a presença de todos c não havendo nada mais a ser
tratada declarou encerra a Assembl eia e para tudo constar mandou lavrar a presente Ata. lcó (CE) 27 de julho de 2021. José Humberto Moura Ramalho
-Presidente CPSMJC. Maria da Conceição Moreira- Secretária Executiva CPSM IC.
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Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Boa Viagem- Secretaria de Saúde- Extrato da Ata de Registro de Preços N" 2021.07.08.003- Processo
N" 2021.07.08.003- Pregão Presencial N° 2021.07.08.003. Objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente,
limpeza e afins para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e demais Unidades Administrativas participantes/interessadas do Municipio de Boa
Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo. Da Vigência: A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12
meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 15 de outubro de 2021. Fundamentação Legal: Lei de Licitações no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei do Pregão n• I 0.520, de I O de julho de 2002 e no Decreto Municipal n• I 08/20 I 7, de 08 de março de
20 17. Fomcccdor(cs) Rcgistrado(s): Fort' up Distribuidora E! RELI (ME), pelo va lor global de R$ 429 .554,60 (quatrocentos c vinte c nove mil quinhentos
c cinqucnta c quatro reais c sessenta centavos) referente aos itens OI, 03 ao 2 1,23 ao 29, 37,39 ao 45,50 ao 76,79 ao 92,95 ao 99, 105, 106, 11 3 ao 11 7,
524, 525 e 526 e Positi vo Comercio de Artigos de Papelaria LTOA (ME), pe lo valor globa l de R$ 769.006,05 (setecentos e sessenta e nove mil seis reais e
cinco centavos) referente aos itens 02 , 22, 30 ao 36, 38, 46 ao 49, 77, 78, 93, 94, I 00 ao I 04, I 07 ao 112 e 11 8 ao 523. Signatários: Kenia Sumayra da Páscoa
Queiroz- Ordenador(a) de Despesas do Secretaria de Saúde- Josias Mendes da Silva Neto- Responsável Legal Fort'up Di stribuidora E! RELI (ME)- Aecio
Nogueira Vasconcelos Junior- Responsável Legal Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA (ME). Boa Viagem/C E, 15 de outubro de 2021.

*** *** ***

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Assaré- Aviso de Julgamento d e Proposta de Preços- Tomada de Preços n• 2021.08.04.2. A Com issão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Assaré/CE, no uso de suas atri buições legais, torna púb lico, para conhecimento dos interessados, que
concluiu o julgamento da fase de propostas de preços referente ao Certame Licitatório, na moda lidade Tomada de Preços n• 2021.08.04.2, sendo o seguinte,
a empresa: Ramalho Serviços e Obras E IR ELI sagrou-se vencedora da presente licitação, por apresentar me lhor preço. Fora registrado que algumas empresas
tiveram suas propostas desclassificada na seguinte fonna : Sertão Construções Serv iços e Locações LTOA , Nordeste Construções e In fraestrutura LTOA,
Real Serviços EIRELI c I P N Construções c Serviços EIRELI por descumprimento ao item 4.2. do Edital Convoca tório e FF Empreendimentos c Serviços
LTDA, Tela Serviços c Eventos LTOA c R M Clemente Candido por descumprimento ao item 4.2.2 do Edital Convocatório. Maiores lnfonnações: Sala da
Comi ssão de Licitação, sito na Rua Dr. Paiva, n• 415 , V ila Mota, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda pelo Telefone: (88) 3535-1 6 13 . Assaré/CE, 15
de outubro de 2021. Mickaelly Lohane Morais Trib utino- Presidente da Comissão Permanente de Licitação- CP L.
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Cruz- Aviso de Licitação- Tomada de Preços N" 002/2021-CMC. A Pres idente da Comissão de Licitação da
Câmara Municipal de Cruz toma público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Tomada de Preços n" 002/202 1-CMC, sessão
pública marcada para o dia 04.11.2021 às 09h30min, cujo objeto é a contratação dos serviços de consultoria e assessoria destinada ao exercício do contro le
externo do poder executivo, nos termos do Art. 31 da Constituição Federal, por parte da Câmara Municipal de Cruz-Ce. O Edital poderá ser adquirido nos
si tes: https://licitacoes.tce.ce.gov.br e https://www. cmcruz.ce.gov.br e ainda na sa la da Comissão de Licitação, localizada à Av. Deputado Amadeu Filomeno,
s/n, Bairro: Aningas, Cruz-Ce, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min. Cruz-Ce, 18 de outubro de 2021. Emanu elly Nascimento Ribeiro - Presidente
daCPL

*** *** ***

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Quixeré- Governo Municipal. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce,
localizada na Rua: Padre Zacarias, 332- Bairro Centro- Quixeré- CE, torna público a Revogação da Tomada de Preços N" 0410.011202 1, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para elabomção de projetos básicos e executivos de arquitetura, urbanismo e engenharia de interesse das Secreta1ias de
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura e Secretaria de Educação do Município de Qu ixeré, por razões de interesse público. Quixeré-Cc,
15 de outubro de 2021. José Eucimar de Lima- Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Porteiras- Aviso de Julgamento - Fase d e Proposta de Preços - Tomada de Preços n• 2021.08.02.1. A
Comi ssão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porteiras/C E, toma público que fora conclu ído o julgamento da fase de proposta de preços da
Tomada de Preços n• 2021 .08.02.1, sendo o seguinte: A empresa Coral- Construtora Rodovalho Alencar LTOA sagrou-se vencedora por apresentar melhores
preços c atender as exigências do Edital Convocatório . In formações pelo telefone (88) 3557-1 254. Porteiras/CE, 15 de outubro de 2021. Maria Edna
Tavares de Lavôr- Presidente da CPL.

