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perfeito estado de conservação, apresentação, integridade e consumo. -R$ 4,78 -R$ 4,59 (25/02/2022) -R$ 7,30 (27/06/2022) -59,04% -59,00°/o -R$
7,60; 17 - Frango lnteiro - Congelado. Pacotes de 1,5 kg - 2,5 kg, em caixotes com s unidades inteiras de fimgos. Validade minima de 06 meses da entrega
do produto. Registro SIE -SIF. Acondicionada em embalagem própria. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. -R$ 9,00 -R$ 8,50 (24/03/2022)
-RS 11,50 (15/06/2022) -35,29% -35,22% -RS 12.17; 18 -Frango em Bandeja Coxa e Sobrecoxas -Cortes de coxa e sobrecoxas, congelada em pele,
aspectro proprio, não amolecido e nem pegajosa, sem mancha esverdeada. Registro SIE - SIF, Acondicionada em embalagem propria. Rotulagem de acordo
com a legislação vigente. Bandeja de 01 kg peso líquido. -RS 10,21 -R$ 7,90 (24/03/2022) -RS 11,90 (15/06/2022) -50,63% -32,13% -RS 13,49; 23 -

Laranja -de primeira. In natura. apresentando grau de maturação adequado a manipulação. transpoile e consumo, isenta de sujidades, sem lesões de origem
fisica ou mecânica. -R$ 4,54 -R$ 3,99 (25/02/2022) -R$ 5,00 (15/06/2022) -25,31% -24,45% -R$ 5,65; 29 -Macarrão Espaguete -Espaguete, uidade
inferior a 13% pacotes de 500g. Embalagem primaria plástica, caracteristica do produto. inviolada livre de insetos. Valida minima de 06 meses da entrega do
produto. -R$ 2,55 -R$ 2,15 (24/03/2022) -R$ 4,00 (27/06/2022 -86,05% -76,08% -R$ 4,49; 30 -Orégano -Em folhas secas, obido de espécimes vegetais
genuinos, com coloTaçaõ verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a especie; acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico, resistente e hemeticamente vedado; validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão
estar de acordo com a resolulão RDC 276/05 e suas alteraçãoes. Pacotes de 100g. -R$ 4,83 -R$ 1,50 (25/02/2022) -R$ 5,90 (27/06/2022 -293,33% 71,84% -R$ 8,30; 34 -Pão de Leite - Peso por unidade de 25g em embalagens plástica com 16 \midades. Inviolada livre de insetos, micToorganismos ou

®

outras impurezas. Validade minima de 15 dias de entrega do produto. -R$ 4,06 -R$ 3,70 (25/02/2022) -R$ 5,90 (15/06/2022) -59,46% -59,36% -R$ 6,47;
35 -Sal lodado -Embalagem plástica de 1 kg, acondicionada em fardo. Inviolada livre de insetos, microorganismos ou outras impuezas. Validade minima
de 06 meses de entrega do produto. -R$ 0,75 -R$ 0,50 (24/03/2022) -R$ 1,50 (27/06/2022) -200,00% -100,00% -R$ 1,50; 36 -Vinagre de Alcool Produto natural, fementado acético simples, isento de corantes artificias, ácidos orgânicos e minerias estranhos livres de sujidade, material terroso e detritos
de animais ou vegetaias, acondicionado em ffa§co plástico de 750 ml. -RS 1,88 -RS 1,20 (25/02/2022) -R$ 2,60 (27/06/2022) -116,67% -85,64% -R$
3,49. Assina pela Contratada: Eliss Carla Lima Felix. Assina Pela Contratante: José Adailson Barbosa de Oliveira. Orós -CE, 28 de Jullio de 2022. José

Adai]son Barbosa de Oliveira - Ordenador de Despesa§ da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Munlcipa] de lpueiras - Resultado do Julgamento de Propostas de Preços - Tomada de Preços N® 003/22-TPESP. A Comissão Permanente de Licitação, vem infomar aos interessados o resultado da Fase de Classificação de Propostas de Preços da licitação na
modalidade Tomada de Preços N° 003/22-TP-ESP, eujo objeto são a Construção de 05 Areninhas Municipais no Município de lpueiras-CE. Assim após
análise minuciosa chegamos no seguinte resultado: Classificadas: 1°. max e Miranda Construtora LTDA, CNPJ: 17.527.978/0001-09, com o valor de
1.464.278,60 qum milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos); 2°. Construtora Nova Hidrolandia
EIRELI -ME CNPJ: 22.675.190/0001-80, com valor de RS 1.468.181,10 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e hum reais e
dez centavos); 3°. Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos EIRELI, CNPJ: 07.191.777/0001-20, com valor de RS 1.470.708,64 (hum milhão,
quatrocentos e setenta mil, setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos); 4° Eletrocampo Serviços e Contruções LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001 -01,
com o valor de RS 1.472.849,05 (hum milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos); 5°. Clezinaldo de
Almeida Construções, CNPJ: 22.575.652/0001 -97, com valor de R$ 1.473.456,54 (hum milhão, quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e
seis reais e cinquenta e quatro centavos); 6°. Claudio R. dos Mendes G. e Jorge, CNPJ: 20.915.247/000145, com o valor de RS 1.477.005,17 aium milhão,
quatrocentos e setenta e sete mil, cinco reais e dezessete centavos); 7°. Tena Construtora LTDA, CNPJ: 20.786.264/0001-2, com valor de RS 1.477.079,68
(hum milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, setenta e nove reais e oitenta e oito centavos); 8°. CONJASF- Construtora de Acudagem LTDA. CNPJ:
01.795.971/0001-38, com o valor de R$ 1.478.653,09 qum milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e nove centavos);
9°. Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI -EPP, CPNJ: 12.044.788/0001-17, com valor de R$ 1.479.340,74 ®um milhão. quatrocentos
e setenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos); 10°. Ramilos Construções EIRELI-ME, CNPJ: 09.060.561/0001-50, com o
valor de RS 1.480.641,14 (hum milhão, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e hum reais e quatorze centavos); 11°. WU Construcoes e Servicos
EIRELI. CNPJ: 10.932.123/0001-14, com valor de R$ 1.480.906,52 (hum milhão, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e seis reais e cinquenta e dois
centavos); 12°. G7 Construcoes e Servicos EIRELI, CNPJ: 10.572.609/0001-99, com valor de RS 1.483.397,50 quin milhão, quatrocento§ e oitenta e três
mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); 13°. Apolo Servicos EIRELI, CNPJ: 13.766.379/0001-97, com valor de R$1.484.015,64 (hum
milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinze reais e sessenta e quatro centavos); 14°. Limpax Construcoes e Servicos LTDA, CNPJ: 07.270.402/0001 55, com valor de R$ 1.484.569,71 (hum milhão. quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e hum centavos); 15°
. J.V.W Construcoes LTDA, CNPJ: 07.182.452/0001-80, com o valor de R$ 1.484.654,93 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e
quarenta e dois reais e setenta e oito centavos); 16°. MA Feitosa de Sousa LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001 -71, com o valor de RS 1.484.942,78 aum milhão,
quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos); 17°. Octa Engeiiharia LTDA ME, CNPJ: 27.047.606/0001 39, com o valor de RS 1.492.116,90 (hum milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, centos e dezesseis reais e noventa centavos); 18°. ML lncoporações
e Serviços EIRELI, CNPJ: 42.089.488/0001-15. com o valor de R$ 1.492.817,18 (hum rilhão, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezessete
reais e dezoito centavos); 19°. LIT Empreendimentos e Serviços, CNPJ: 26. 592.136/0001-21, com valor de RS 1.494.150,42 qum milhão, quatrocentos e

noventa e quatro mil, cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)". Desta foma fica aberto o prazo para algum questionamento dos atos praticados
ou alguma intenção ou manifestação contrária do resultado do julgamento, prazo previsto no art.109, inciso 1, alínea "a", Leí n° 8.666/93. Ipueiras/CE, 29
de Julho de 2022. Cecilia Gabriely Soares Carvalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Extrato de Ata de Registro de Preços. A Prefeitura Municipal de Graça- CE, através da Secretaria
de Educação toma público o Extrato da Ata de Registro de Preços n° 06.001/2022-A, 06.00l/2022-C, 06.00l/2022-D, 06.001/2022-E, 06.001/2022-F,
resultante do Pregão Eletrônico N° 06.001/2022 -PE SRP. Empresa(s) Detentora(s) do Registro: Comercial de Alimentos e Papelaria Ubajara LTDA
(03.336.946/0001-11); A S Rodrigues lnd. e Com. de Polpas de Frutas (08.745.714/0001-30); R.L de Souza (05.974.937/0001-81); Comercial Lucas de
Produtos Alimenticios e Material de Construcao LTDA (32.368.074/0001-71); Marilene de Carvalho Vasconcelos (35.043.876/0001 -08). Modalidade:
Pregão Eletrônico n° 06.001/2022 -PE SRP. Objeto: seleção de proposta mais vantajosa via Registro de Preços para fiitura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Graça/CE. Valor Total Registrado: R$ 1.506.264,11 (Hum milhão e

quinhentos e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) -Comercial de Alimentos e Papelaria Ubajara LTDA (03 .336.946/0001-11 ) com os
lotes: 1, 2 e 9 no valor total de R$ 657.515,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e quinze reais). A S Rodrigues IND. e Com. de Polpas de Frutas
(08.745.714/0001-30) com o lote: 10 no valor total de RS 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais). F.J Bandeira de Sousa Serviços e Eventos
(19.608.944/0001-74) com o lote: 3 no valor total de R$ 39.900,01 (trinta e nove mil e novecentos reais e um centavo). R.L de Souza (05.974.937/0001-81)
com os lotes: 7 e s no valor total de R$ 449.999,44 (quatrocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).
Comercial Lucas de Produtos Alimenticios e Material de Construcao LTDA (32.368.074/0001-71) com o lote: 6 no valor total de R$ 79.998,98 (setenta e
nove mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). Marilene de Carvalho Vasconcelos (35.043.876/0001-08) com os lotes: 4 e 5 no
valor total de RS 198.850,70 (cento e noventa e oito mil e oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos). Fudamento Legal: Leis Federais n° 10.520/2002,
pela Lei Complementar n°123/06, Lei n° 8.666/93 -Lei da§ Licitações e Lei 10.520/2002. Data de Assinatura: 19/05/2022. Vigência da Ata: 12 (doze)
meses.AssinapelaContratada:FranciscaElijaneBarbosaPaiva-ComercialdeAlimentosePapelariaUbajaraLTDA(03.336.946/0001-11);AndersonSilva
Rodrigues -A S Rodrigues lnd. e Com. de Polpas de Frutas (08.745.714/0001-30); Roberto Lopes de Souza -R.L de Souza (05.974.937/0001-81) ; Lucas
Almeida Goes -Comercial Lucas de Produtos Alimenticios e Material de Construcao LTDA (32.368.074/0001 -71 ); Marilene de Carvalho VasconcelosMarilene de Carvalho Vasconcelos (35.043 .876/0001-08). Assina Pela Contratante: Antônia Morgana de Alcantâra Jorge Melo. Graça -CE,19 de malo de

2022. Gerenciador do Registro de Preços - Orgão G€stor - Secretaria de Educação
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