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Polpa de Goiaba - Polpa de fruta congelada, saborgoiaba

, produto não fermentado, não contendo glúten ,sem
conservaüte aditivos químicos de qualquer natureza. O
produto devera e transportado sobre refrigeração
embalagem de I kg, rotulada conformelegislação
vige*te, contendo o numero de registro do orgão
competente e esta de acordo com as normas da
ANVISÁ.. Aspecto limpido e isento de impurezas. Cor e
odor caracterísficos. Apresentar csrtificado de
classificação vegetal. Rotulagem obrigatória (de acordo
com a RDC n". 36ü/359 de 73112tü3, RDC n". 259 de
20!tJql0?, RDC/MAPA. Apresentar a ficha técnica
constando o rendimento por kg .Validade expressa na
embalagem. Preço Por Kg

Kg 800
9. 7.784,04

J

Poipas de Manga- Polpa de fruta congelacia ,sabor
Manga , produto não fermentado. não contendo glúten
.sern consenante aditivos químicos de qualquer
natr:teza. O produto devera e transportado sob,re

reÍrigeração embalagem de I kg, rotulada
contbrmeiegislação vigente, contendo o numero de
registro do órgão sümpetente e esta de acordo com as

norÍnas da ANVISA. Aspecto límpido e isento de
impurezas. Cor e odor característicos. Apresentar
certificado de classificação vegetai. Rotulagern
obrigatória (de acordo com a RDC no. 360/359 de
23,12iü3, RDC no. 259 dç 2AlAglA2, RDC. ApresenÍar a
ficira téc*ica constando o rendimento por kgValidade
expressa na embalagem. Preço Por Kg.

kg 800
9. 7.80C.00

TO tÂI 23368,00

LOLTE 04: HORTIFRUTI GARNJEIRO
ITEÜT PRODUTO. DESCRIÇÁO Uir§D QUANT Pf NIJ

I

Abóbora -"[n natura",Produto de 1'qualidade, em bom
estado de conservação sem furos ou ponto deterioração
sem marca de ataque de isento,isento de substancias
terrosas,sujidade e acondicionadas em saco plástico
polietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem I
kg

Kg 800 .1
26 5.808.00

J( t-Z+
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Alho á granel'In natura',Produto de lo qualidade, em
bom estado de conservação sem furos ou ponto
deterioração sem marca de ataque de isento.isento de
substancias terrosas.sujidade e acondicionadas em saco
plástico polierileno flestados etiqueta de pesagem,

emtralagem I kg

Kg 200
7.248,44
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Alface - In natura",Produto de l'qualidada. em bom
estado de conservação sem furos ou ponto deteri oração
§em Ínârca de ataque de isento,isento de sub§tâncias
terrosas,sujidade e acondicionadas em saco plástico
polietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem I
kg

Kg 400
944.40

t+

Banana prata-fu natura""Produto de l" qualidade, grau
de maturação adequada, em bom estado de conservação
sem firros ou ponto deterioração sem Ínarca de ataque de
isento,isento de substancías terrosas,sujidade e
acondicionadas em saco plástieo polietileno frestados
etiqueta ele pesagem, embalagem I kg

t\!4 i 0.000
3 i4.700.0{r

5

Batata inglesa - ln nafura",Produto de ln qualidade, em
bom estado de conservação sem firros ou ponto
deterioração sem marcâ de ataque de isento,isento de
substancias terrosas,sujidade e acondicionadas em saco
plástico polietileno frestados etiqueta de pesagem.
embalagem I kg

Kg 800
0 6.8ü0,00

6

Batata Doce - In natura",Produto de 1o qualid-ade, em
bom estado de conservação sem furos ou ponto
deteriaração sem marca de ataque de isento.isento de
substancias terrosas,sujidade e acondicionaclas em saco
plástico polietileno frestados etiqueta de pesagem"
embalagem I kg

Kg 800 7 3.336,00

Beterraba- In aatura",Produto de 1o qualidade, em bom
estado de conservação sem furos ouponto deterioração
sem marca de ataque de isento,isent* de substancias
terrosas,sujidade e acondicionadas çm saco plástico
polietileno frestados etiqueta tie pesagem. embalagem I
kg

Kg r 000
6 6.760,00

I

Cenoura In natura",Produto de 1" qualidade, em bom
estadc de co*servaçãc sem furcs ou ponto deterioração
sem rnarca de ataque de isento,isentc de substancias
terrosas,sujid*de e acondicio*adas em saco plástico
polietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem 1

kg

Kg ! 500 t) Ió,1 9.405.00

I

Chuchu -ln nãtura",Produto de lo quaiidade, em bom
estado de conservação sem furos ou ponto deterioração
sem marca dc ataque cle iser:to,isento de subskncias
terrosas,sujidade e acondicionadas €m saco plásticc
polietileno frestados ôtiqueta de pesagem, embalagem 1

kg

Kg r 000
,96

§

1

í,, )

i.960,00
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PREFEITURâ MUNICIPÂT DE,âNTONTNA DC NORTE-CE

ÂNEXO TV

TER&TO Dg ÀDESÂO AO SISTEh/LA, DE PREGÃO ELE
BLL - BOLSÀ DE LICITAÇOE§ DO BRA§IL

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos consJantes dos editais de
venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a doçumentaçãc exigida nos editais
habilitar;ão nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais

reguiamentos expedidos pela BLL - Br:lsa de Licitações do Brasil, dos quais
conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável ptra operar o Sistema Eletrônico de Licitações- conforme
v. Pagar as ta.xas pela utilização da Sistema Eletrônieo {s fiçifseãcc

3. O tieitante reconhece que a uttlização do sistema eletrônico de negociação implica o
taxas de utilizaçâon conforme previsto nc Ànexo IY do Regulamento do Sistema
Licitações cla BLL - Boisa de Licitações do §rasil.

RUA JOÃO BATISTA ARRAI§, N" 08 - BAIRRO CENTRO _ ANTT}NINA DO NORTE - CEARÁ _
07.594.500/000148.

l. Por meio do pr€sente Terno, o Licitante iaeima qualifieado manifesta sua adesão ao Regui +-, -f.-Lfl uU

Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno
em confonuidade conr as disposições que segu"rrl.
2. São responsabilidades do Licitante:

DÀ

quais

ns de

e

plens

I

de
de

.tLl l,

)

Natureza do Licitante (Pesúâ Física ou Jurídica)

Razão Social:

Ramo de:rtividade

Endereço

Bairra:Complernento:

UFCidade:

CNP.I:EEP:

lnscríção EstadualTelefone Comercial:

RG:Representante Legai:

CPFE-mail:

Telefbne Celular:

Whatsapp:

Resp. Financeiro

E-maii
Financeiro:

Telefone:

E-mail para ínfbnnativo de edital

ME/EPP: () SIM () Não

dcr

tra

not
tet
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Ceaní, ?5 de Fevereiro de 2021 , Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceaú ' ÁNO Xi iN" 2ó46

José Marques Filho, 6ffi, Aroeiras - Aeopiara-Ce e ãtravés do e-

mail:licitaacopiara@hotmai1.com. no horário de 08:00h às 12:00h ou
pelo site w\rrw.tcm.cc.gól.br/licitucoes.

ÀNTONIA ELZA ÁLMEIDÁ DÁ SILYÀ
Pregoeira.

fubllcido por:
arrnnia t;i-^ a impi,ia ,1" t;i',"

CódÍgo ldentlÍlcador:6 3457ü7 5

ESTÂDODOCEÀR{
PRET'E!TI.iRÂ §TI.IN!ç]IP.AI, DT] ANTOI§!NA !!O NORTE

CoM TSSÃo PERIviANEi\iTE DE L,CíTAÇÃo
PRECÃO ELETRÔNIEO N" 202I.S2.23-OI.PE

Estado do Cçaú - Prefçitura Municipal de Antonina do Norte - Aviso
de Licitação - A Comissão de Licitações do muaicípio de Attonina do
Norte toma público quc s€ enc<rntra à disposição dos interessados, a

licitaçÃo ns modsiidsde PregÊo Eietrônicc no 3021.02.23.01'PE, do
tipo menor preÇo por lote, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
GâNERos ALIMENTIÇIO"§ DE§TI}IADO§ A ÇQMPOR A
*iER.E§I}A E§COLAS DA RÉDE DE, ÉNSTNO DO MT:NICÍPTO
ilE *lli'TONII{Â $O I{ORTE . CE, p*a atender as 665a11.-iç* da

Seçretaria da Educação da município de Antoni.a do Nortc-Ce. Datas
e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: do dia 2610?202 I ;

-.2. Fim do recebimento de proposlas: Às 09hs00min do dia I l/01/2021;
i" Abçrtlra e Julgamenki das proposias: ri.a-s 09hs3(lmin a,s 09h59njn
do dia ! 1 03/2021^ 4. Início da sessão de disputs de preços: ás

l0hs0Grnin do dia lll03l2{r?1, maioreg info.rmaçõçs na sala da

ConrissEo dÊ Ucitação, situâdâ à Rra Joãs Batistâ arâis, rrü8, cetrtro,
Ântonisa do i{one*Ce, tias ti8:Oii ás l3:iiii os e no
sils;.,1 ...^ê,.1cs.gs.gcv.br.24 de fcvercilo de 202i

Pulrlierdo Bor:
lIEAri*,§ Lr.srsa l,'ioie .{s tríqora
r aç.r. rY uv

Cródigo ldentifi eador: E3EAE4AD

ES TÂDO DO CE.{RÁ
FREFEITUI:{-{ MUNICIPAL T,F, ÀRA CC}IAB,A

GÂBIN ts.TE ii(} PRE.Ftr,i'TO
DECRE'I-O tlrUNICIPAL I\" 0?, DE 13 DE TEYEREmO DB:

,lrrr

Estabelece novas medidas de isolamento social e d.â

otaas proüdências.

O PREFEITO MUNIÇIPAL DE ABACOIABA. no uso de suas

- 
atribüçôes legais.

fON§tDER{ltDü a disposia no Decreto iv{tiiiicipal n". 04i2C10. de
17 de março de 2020 que decretou situação de emersência em saúde
no âmbito municipal, dispondo sobre uma série de medidas para
enfrentamento e contenção da infec$o humane provs$adà pelô nov$
cul'ulravr G:

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Muricipal n'. O612020. de
3O de nriuço de 2020 que intensifica as mediilas parfl en&entemento
da in!êcção huraana pela nar.o corocavirus e esíçnde o ponfuJ

facrrllativn nas renarticõec nr'rhlinac nara o neríndn ,le 23 z 2'! de
É1rFra dÂ lli-rll.

CONSIDEFLÀNDO que enne a coiisão dos direitos constitucionais
.it ir + vir iartigo 5i= iricisr: XVi c úa igu:iirllçriç constitucir;n:,iis
dircito à vida c à saúrle. deve-se prevalecer os direitos à vida (arligo
5'', caput) e â saúde(art-. íro, capul). ern prestigio rúleaar do atiirisrno
.,.í,,.,,.,,^..J.' ,,,,^-,,*,, l-- - * +.-r1,1- i .r l-i -,,*-^*..".

CONSíDERANIIO que a lbrma mais ariequada cie reriuzir a
acelcração de diftrsào do virus é reduzir ao máximo o número rJe

^,-r,.*--^^i-- ^ ^;*..t-^â^ )- -^^,,--^^ ^^..a^-*^ --^^-,,.i-^r^ -^r^dErqrrrrcrdYé!r s lrt!urdvdl, gç lls:nirdn, vrrllll,ttrrç l,rELlilIZ{ulr lrEly
Ministério cia Saúde e pela ürganizaçào Mundial de Saúde;

www,diariomunicipal.com.br/aprece

CONSIDERÂNDO o Decreto n" 33.936, de 17 de

do Governo do Estado do Ceará. que estabeleceu
mcdidas psrâ enfrentâmefltô dâ COVID=I9. as

frorrôgada§;

CONSIDERANDO o grande aumento de casos de

Microregiôes dc Distrito de ldeal compreendido pelas

Iisipió. [4aguary e Arirenóp+ies,

T}FCRETA:

Art. Iu - Ficam proibiCos até o dia ?8 de fevereiro
Micrc..regiRçs dci Disn'ito çic Iiicgi çomFreenriido Feisq
Tigipió, Maguary e Adrenópoles, qualqueÍ
aglomeraçõe§.

fàrágrâfo únies - Nas rcferidas localidadcs de
---..:^ -,^l-.1../-\^.,tufçilúpüics, Estdu vç@uu\d r§.

a) o &rnçiolcÍrterto de 
'trsrçs 

e Çlutt€s;
b) o eomércio aÍribula*ie ou em bãncâ;
e) ativirlaries reiigiosas prcsuiciais;
d) circulaÇão de pessoas de ionna êglornÊrada enr
inclrrriwe ngl de qrars

Ârt 2c - Fica estabelecido "toque de recolher" nas
Tigipió. lvlaguary e Adrenópoles, ficando proibi<Ía,
,i lr ,À. EÀ ân dia cmrinh a .^irrrlaràn dr n'.*nrceu Y.- ú!àH...r

públicos. salvo em funçào de serviços de
deslocamenlos às atividades previstas no Decreto
de I 7 de fcvereitn de ?02 l.

Âft. 3a - Os estabeiecinrenÍos alllorizados a

deste Decreto, cieveráo zelar peia oirediência á

sânitarias esnbeiccitlas parê o t'ulrciorrarücÉto
ôr;r;i,1a;r ,-..nthHala ar pwicÂrr.,iac ,'^'rsr6$tF. hn Iú.. r..rÀtrr!!úf

Estadual dc n" 33.93ó, de I 7 de fevçreiro de 2O21,

Parágrafo Primeiro - O riescumprimônto ãs
proteção sontÍa a COVID-I9 ensejará s âpiiceção
Íiscaiizaçà+ de lnulta.

Pmágraio Segundo - Ao interessado e permiiids â
i--ar^- --^,*.* ^ ^..-^ )^:*f,--^à-- À:-.--.^^.-^r^ ---rlçIç:d lulrtid u óstu rtc itlllélcu ullStáltt§lttç llu
pertence o agente de fiscalizaçào.

Àrt. Co - Rcmeta-sL' cópiu destc Dccteto para os
Lcgisl*tiv* tlcsia uoinrrrca. pilrri u r\Íinisióri,r
Civil e Policia Militer, para o devido conhec
eventuais medidas pertinentes.

1iÉ, i' = Estç Dççreto ennâ çm vigor ne data dç
rçvogadas ar tlisposições em eonrrifuio.

Aracolrba-CE. 23 de fevereim de 2021.

THIAGO CÁMPÊLO NOGUEIRÁ
Prefeito Municipal de Aracoiaba

2021.
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