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Prefeitura Municipal  
Mucambo 

AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE 
LICITAÇÃO. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 09 de fevereiro de 2021 
às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 2601.0112021 
no portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a AQUISIÇAO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DO TRABALHO E ASSISTENCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. O Edital estará disponível, no horário de 
atendimento ao público de 08:00 às 12:00h e também nos sites 
http://municipios.tce.ce.qov.br/Iicitacoes/  e http://www.mucambo.ce.qov.br/. Informações 
pelo fone: 0**88 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. 
Mucambo - Ce. 26 de Janeiro de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
E-mail: licitacaomucambo©cimail.com  Fone 88 3654-1133. 
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o do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Presidente da Comissão de Licilaçz 
lieipio de Morrinhos comunica aos interossudns que ex próximo dia 12 dele 107dm de 202 
SOrrio, eslarã abrindo licitação na mnadalktude Tomada de Preços N. 2701.02/2021, cç 
é a contratação de serviços tÓOlicOs especializados ore assessoria e cutrsoitsr,u na arca 
e interna janto as Secretarias do Município de Morrinhas CO. O edital consoleto estará 
iÇtío após esta publicação ao bordes de O7h3Omiri às 11h30 —o no endereço da Corcissl 
lapão, à Rua José Ibiapina Rocha, 5/01. Centro / Murrinhios - CE. 27 de Janeiro de 202 
Luizda Rocha- Presidenteda Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Município de Carrtndé-Aoiso de Adiamento de Licitação - "Sino Ole" - 

Pregão Eletrônico 01° 05612020-PE. Por razões e motivas de interesse público a :citoção nO 

modalidade Pregão Sletrõeico 01° 05612020-PE, que visa a aquisição do material de Consuma, 

limpeza. triglenização, material médico hospitalar e equipamento de proteção individual para 

combate ao,Carorraeirus, de. irmter.essadp Secretariado Saúde do Manicipio de Canisdé/CE, 

inicialmente presistp a abertura do cortante na datado 27 do janeiro de 2021, 50 10.00h, Oca 

SOicdttOSifr'uOio". sendo novo dato  pera trbrrrlara do certame a simm' mubiicvmln Ore rrlmerWntx 

000rtuno,Ctaediana de Freitas Alces - p;eooera. 

Estudo do Coará Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Presidente do Comissão de Lixitsç2e 
do Município de Mcmnnlros comunica aos interessados que no próximo dia 11 de fevereiro de 2021. 
às lOtlOOmls, estará abrindo licitação na modalidade Tomado de Preços W. 2701.0312021, cujo 
ebjelo é a cootrataçào de serviço de assessorio técnica rural junto a Secretaria de Agricultura. 
Recursos Hldnicos e Meio Ambiente do Municipio do Merénhos - CO. O edital completo estará á 
disposição aoàsasta publicação no traróriode 07tn30min às 11h30min noerldereço da Comissão 
de Licitação, á Rua José Ibiapina Rocha, S'N, Centro / Morrirdins - CE. 27 de Janeiro de 2021. 
Jorna Latada Recita- Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal deMorrinhon.O Presetentedo Comissão de Licitaçãodo 
Município de Morrinhas comunica aos interessados que no próximo dia 12 de fevereiro de,  021. ás 
14h00min, estará abrindo licítaçãona modalidade Tomada dePreçxeN°. 2701.01/2021 ,eojoobjeto 

l
ézi cordmtaçdode empresa especializada puro executaras serniçosde annxssnria adreieistratieu, 
financeira e eparacionat junto os diversas Secretarias do Município de Morrinhos - CO. O adita] 
completo estará à disposição após esta publicação no horário de O7tr30mirr de lltr30min es 
endereço da Comissão de Licitação, d Rua José Ibiapina Rocha, Sf01, Centro/ Morrinhos - CO, 27, 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal cio Viçosa do Ceará - Aviso de Errata ao Edital de 
Licitação. A Pregoeira do Município de Viçosa do Ceará comunica aios interessados errata ao 
Edital do Pregão Eletrônica N°0312021-SEAG, objeto: aquisição de combustíveis, em Fortaleza, 
diesel e guxetioa, para o frota de veículos das Secretarias Municipais. Onde se ié: "0112521-
SEAG. Leia-se: "03/2021-SEAG. Viçosa do Ceará/CO, em 25 de janeiro de 2021. Ftãvla 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso de Licitação - Pregãc 
Presencial 01°  01MO21/PP. A Comissão de Licitação da Prefeitura do Menicipis de Pedir 

Branca-CE, torna público, paro conhecimento dos intorensados que no dia 010 de fevereiro de 
2021, ás 08:30 horas, no Setor de tJc'daçboda Prefeitura, localizada à Rui Futtuoato Silva, o/e 

Centro. Pedra Branca/CE. estará rea/zaodojiciiaçdo na modalidade Pregão Presencial 

tombado sob o N° 0I012O2I11PP, com o seguinte objeto: Contratação de Pessoa Jurdica 
especializado em serviços técnicos de acompanhamento e manutenção dos sistemas de 

Ministério da Saúde relativos á Atenção Básica e locação, instalação, manutenção e 
motritorarnerrto de Sistema Integrado de Apoio para as Unidades de Saúde da Pamiliu, 
Jusbírcatino: Dar suporte á instalação, treinamento de uso dos sistemas, atualização de novas 

versões, resolução dos problemas em bancos de dados dos sistemas, compreendendo: 
SiABMUN. API, SiPNI, SIM, SiNASC, SILTB, MODA, SINAN WEB. SlSAIH0I, S]HD, CTPAIHM. 

'SIASUS.VERS/A. PPOMAG, 6PAMAG, SIGTAP.A°AC, SiSPRENATAL, HIPERDIAetc, O prazo 

do controlo será da data de assinatura até 311122021 e estima-se no valor de R$ 30,433,33. O 

qual encanou-se na integra no Setorda Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
citado, fone: 0,86-21011492. no horário de 08:0011 às 12:Oühedas 141:00h as 17:00I1e nositedu 
TCE: hftos://eca'w,tce,ce,00nbr/, Armo Eve,iine de Oliveira Almeida- PreoOeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico N-20211.011.22.11 -PE. Julgamento: FulenorPreço por tom, correspondente ao Maior 
Desconto em Percentual por Item apurado sobre os valores dos medicamentos constantes na 
tabela da revistaA8C Farma Objeto: aquisição de medicamentos para dispeonaçito gratuita na 
Atenção Básica, em caráter complementar ao Programa de Pacteaçito Integraria da 
Assistência Farmacêutica, no Brnbiio do Município do Horizonte/CO. O prazo de cadautramento 
danCartas Propostas será até ás O9trõõmjn (horário de Brasiha) do dia 09 de fevereiro do 2021, 
com oherfuro para nnátnc das propostas às 09h30min (horário de Braroilia) do dia 06 co 
fevereiro de 2021 e Sessão de Disputo de Lancesás 1 Qhü0min (horário do Orasitial do dia 00 de 
fevereiro de 2021. O echiut poderá ser adquirido 005'endoreçon elelrõriicoa 
svsvW.corrlpransel.gsn.br , ww'w.horizonte.ce.gon.br e vw,w.tce.ce.gav.br  a partir da data desta 
publicação. informações'. Na sede da Comissão Porrnranente de Pregão, na Av. Presidente 
Castelo Branco, n°0106, Centro. Horizonte/CE ou fone (85)3336.1434. Horizonte/CE, 26 de 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçutodo Arlrrrante -dorso de Chamamento 
Público. A Comissão de 'JcitaçOo convida os interessados para xc inscreveram 00 atualizar seus 
registras ris cadastro de fornecedores e prestadores de serviços dessa Prefeitura, devendo 
apresentar a documentação eeigdu eu Ao. 27 da Lei e° 0.666/63, a recunri'nerto de registro a, 
Comissão Permanente de Licitação, sita à Rua loete Aicãntara e° 120 -. Euirra Centra - São 
GovçaiodnAmarn'rmle-CE. do segunda a quinta-feiro, doo 07ir30rnin pó 11h30min e, das 131h00mie 
do 17h00nún, as cestas-teimas das O7h3Omsin às 13lr30min. São Gonçalo do Amarantcr-C6, 28 de 
janeiro de2021, José Ednatdo Alces de Sousa- Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -Aniso de Licitação. APregonira 
Municipal comunica aos interessados que votara abrindo licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n°03/2021-$ESA, cujo objeto é a aquisição do material medico hospitalar, o sistema 
receberá o cadastromento das propostas atuo dia 09 de fevereiro de2021,ás 08:0Olo a abertura 
o claesllcaçáo das,propootas será ás 0810h, a disputo de lances será a partir das 14:00n 
(horáéàs de Brasilia). O edital estará á disposição dos interessados nos dias úteis ápós esta 
publicação moa sites: mv,-asbbmsoel com.br. lieilacoeo.tce.ee.gov.br , vicesa.ce.go'obrllicitucuea e 
no horário do 08:00h às 125/0i e das 14:00h às 17:001h5. nu Rua José Siqueira. 306, Centro 
Viçosa do Ceará/Co, em 26 dejaneiro côo 2521.Flánia Maria Carneiro da Costa -Pregoeira, 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -Aviso de Adendo ao Edital de 
Licitação. A Pregoeira do Município do \'içose do Ceará comunica aos inleressadosadendo ao 
Edital do Pregão Eletrônico 110  022021-SEAG, objeto: aquisição e recarga do extintores de 
iocêndio onclasiva para ME/EPP, 1 co inaltarado a data deobortula docertaie/o 

'
visto n600fetura 

formulação das propostas, conforme ao. 21. §4 0  da Lei n°. 8.666/93, os aleraçõeo vaiarão à 
disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nas sues: 
icitacoes.tce.ce.gov.be  sicosa.ce.goe.br/licdacoes  o no horário de 06:006 às 12:00h e de 
14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqunira, n o  396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 25 de 
janeiro de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa-Pregoeiro, 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Secretaria de 
Tra -balho e Desenvolvimento Social Aviso de Pregão Presencial 01° 01t2021-STDS. A 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarantq comunica aos interessados que estará 
recobendouté ão 08h30mindo dia 09 de fevereiro de 2021,nasala de reuniões da comissão da 
Licitação, siloâ Rua IveteAlcânZara n 1 120 - Bairro Centro -  São Gonçalo doAmurante-CE, a 
pro'pouto de preços e documentação de habilitação para  Pregão Presencial a  01/2021 -STDS 
- Aquisïçào de cestas básicos de géneros atimenticios. O adito] poderá ser obtido jonto á 
Pregoeira, no endereço supracitado de segunda a quinta-feira, das O7h3Omin ão 11h30min e 
das l3hOOmin rIs 17h00mis, as sentas-feiras das 07h30min pó 13h30mis, e nos silos: 
'itip:/hrose.xasgoncatodoamaraete.ce.gsv.br  e wvms.tee.ce.gov.br/licilacoes . São Gonçalo do 
Aonarante-CE, 26 dejaneiro de 2021. Edileazn deAtbuouerque Fernandes- Precioeira- 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato de Revogação. 01 
Secretário(s) de Pinanças, de Saúde, do Trabalho e Assistônda Social e de Educação, i 
Municípiode Pedra Branca/CO tomam público a revogação do 2 ° Aduiiieodo Contrato, resuLte 
da Tornada de Preços n°002/201 9iTP. Coo/ratada: Pedro Teixeira Cavalcante Neto Adnacaci 
Objeto: Contratação do empresa especializada na preotação de serviços de Assesso; 
Jurídica, compreendendo a elaboração de detenos e acompanhamento destas, nas demand 
judiciais em favor do Município. como também assessoria no processo legislativo com 
elaboração dos projetos de Leio Decretos do Poder Executivo Municipal. Datada assinatura: 1 
de janeiro de 2021. Rita de Cassia de Sousa - Secretária de Finanças: Rozieulda Ferreiro 1 

Almeda - Secretária de Saúde; Helena Holanda Cavalcante - Secretária do Trabalho 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Santana do Cariri -Aviso de Licitação - Tomada 
de Preços N° 119.01.2021.011-TIP. A Prefeitura Municipal de Sentuna do Carimi tnrrru público, que 
fará licitação, na modalidade Tornado mie Preços. cujo objeto é a contratação de prestação de 
serviços de consultoria técnica auxiliando na acompanhamento de procedimentos 
adminiatrativon janto aoTébunal de Csntas do Estado do Ceará -TCE de interesse da Prefeitura 
Manicipaide Sarrtsnado Cariri, tipo Menor Preço, com data de abertura para odiai t defevereira 
de 2021, às 09:00 horas nasalada Comissão de Licitação, situadá na Rua Or. Plácido Cidade 
Nuvens, 367, Centro. Os interessados poderão obter informações detalhados no setor da 
Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. Santana do Cariri. 26 de janeiro de 

, 2021. MicheleFermira Gonçalves-Presidente. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - Auisc, de Licitação - 
Chamada Pública N°2021.01.25,01. A Presidente da Comissão do Licitação do Município de 
Antonmna do Norte/CE toma público para conhecimento dos interessados que, neste dia 18 de 
Fevereiro de 2021. às 00h, na Secretaria do Educação situada na Rua Santo Antônio n°62. 
Centro - Antonina do Norte/CE, estará realizando sessão para recebimento e asertucu dos 
envelopes com documentos de habOilação e projetos do venda para o objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAB, jacto ú Secretario de 
Educação do Município do Astoeina do Node/CE. O edital e sovo anexos encontram - se 
disponíveis no endereço retromencionado, das 58:00 às 14:00 horas, bomcorso rio Portal de 
Licitações dos Municipios no silo do Tribunal de Contas dos Morricipioo do Ceará 
(eawr.tccv.ce.gov.br ). Antonina do Norte/CE, 26. de Janeiro de 2021. Duiane de Oliveira 
Carlos- Presidente da Comissão de Licitação do Município deAntonina dor Norte/CO. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucamho - Aviso de Lineoçáo. O Pregoeiro deste 
Municip o lema público que no dia 06 de fevereiro 402021 ão 09:05 horas, estará ubminde licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico 01° 2601.0112021 no Portal lrOp://onruv.bbnmnctlicilaceescem.hr . Cujo 
objete é a aqoiciçulo de gêneros alimenticins perecíveis (frutas e verduras) para atnnder as 
necessidades das Secretor/ao de Saúde e do T'sbaiho e Assislbncia Social do Município do 
Macuicbo - CE. 0 Edital estará drspoqível, no horámia ele utesdiisseot.'r ao público de C6:OOlr ão 12:001h 

também nos silos htlp://muoicipieu.lce.ce,gsv.hrl',ictacoeu/ o hltp://ww'w.mscambsce.gon.br/. 
Informações pelo fone: 80 - 3654 1133, ou rio endereço á Rua Construtor Gonçalo Vidal. 5/e. 
CenW. Mucambo-Ce. 26 de Janeiro de 2021. FranciscoOrócio de Almeida AcrUiar-Preaoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal rim Campos Salas -Aviso de Licitação na Modalidade 
Pregão. O Município de Campos Soles, através da Comissão de Pregão, toma público que se 
encontra à disposição doo interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial ti° 
2021.512505.PP.FG, do tipo Mesàr'Preço por Lote, cujo objeto é a aquisição de géneros 
alimentícios porecinois destinados as Secretarias diversas do Municlpiode Campos Salas -- CE. A 
reolízar.snsomlia 09detuvemeirode2021 ás 14:00hn.moierosinfarmaçõosra satedaComrrivsaode 
Licitação. xiluadu na Traeessa Viceutedlecucdrieo de Alencar - i ° 'Avdar. n/n° - Centro, Campos 
Safes-CE, das 08:00/moas 12:00hso pelos sites:w'aw,lcn.ce.goe.br  e wexn.campossalesce.goubr. 
Campas SaiesICE,25 de Jarreirode 2021. Luciessian Calieto da SitvaAlvcs- Preooelra, 

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Pacababa - Aviso de Licitação - Pregão Etotrônic 
N° 09.05112021-PERP. Objeto: Registro de Preços visando u aquisição de gases medicinais pai 
atenderas neceosidadesde ProntoAlendimnesto edo Hospital Municipal Raimundo Célia Rodmigue 
A Pregoeira de Pacatoba-CE. toma pública para conhecimento das interessados que até  dia 10  
lesem/o do 2021, às 09:00 horas )horário de Brasilia), estará recebendo os propostas referentes 
este Pregão, no endereço elelrónico vecw.bbmnet.com.br  'Acesso Identificado no 1mb - lidtaç& 
públicas'. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisqui 
informações cesto prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às 12:00 horas), 
soderão ser solicitadas auunés do telefone (8513345-2300 tara Lones deãzruimmo - Prannoims 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chacal - Aviso de Pregão Presencial 
00.00112021-SEP. O Pregoeiro do tdanicipiode Chacal/CO toma público paro conhecimento 
interessados que sn próximo dia 10 de fevereiro de 2021 às 09h00min, na sede da Comius 
localizada na Rua Tenente Manuel Olímpio, Sf11 -Centro, CEP: 82.420-000 - Chaval/CE, est 
realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial W. 0O.001/2021-SRPque 10151 cnemoobje 
seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuros e eventuais aquisições 
vasilhames de plástico 201 e 500m1 de água adicionada de sais para atenderas necessidades 
diversas Secretarias do Municlpio de Chuoat/CE, tudo conforme especificações contidas eoTer 
de Referência constante do anexo Ido presente edital, o qual encontra-se disponível no enderm 
acima, no horário de 07b30min ás 1 3h20min e no nite httpsúõicitucoes.Ice.ce.gav.br/. Chacal-O 
26 dojuneiro de 2521.André Gomos deAraújo- Pregoeiro doMunicipiode Chavai-CE. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Soles - Aviso do Licitaçá 
Modalidade - Pregão Eletrônico -'Tipo- Menor Preço - Edital N° 2021.01.25.04.pE.l°f 
Objeto:Aqoisiçãode recarga de gás medicinal- oxigênio e materiais de consumo destina 
ao atendimento das necessidades da Secretaria de Politisén para Saúde e do enfrentame 
a pandemia do csronavirus de Campos Sales/CE, conforme especificações constates 
Edital Convoatóno, O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Campos SE 
comunica aos interessados que estará realizando Procedimento Licitatõrio cujo obj 
supracitado, com seguinte cronograma: Inicio de acolhimento das propostas: 28 de JanI 
de 2021 ds 17:00 horas. Abertura dos Propostas; 09 de fevereiro do 2021 às 510:00h. Inicie 

sessão de disputa de preços: 09 de fevereiro de 2021 às 09:30h, através do / 
a'.ow.btl,org.br. Os interessados poderão obter o texto integral ria sede da Corrrísnho 
licitação da Prefeitura Municipal de Campos Saies, no endereço Travessa VicenteAtenais 
do Alencar (t° andar), sln° Centro - Campos SaIes/Co, o partir da publicação desta dvi 
horário das 06:00-os és 12:00hs ou ainda através dos endereços elolrdinici 
https://blicompras.com , lwvm.lce.00.gov.br  e wWm.compoonolen.ce.gev.br, Camp 
SaIes/CO, 25 de ianeirode 2021. Luctessian Calixto da SilvaAtves - Prenoeim-a 

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal deJuazetro do Norte -Aviso de Licitação- Pregão 
2021.01.26,1,0 Pregoeiro Oficial do Município deJuazeiro do Norte, Estado do Ceará, nosso 
suas atribuições legais, torna p'Jblico, para conhecimontodos ietumunadon, que estará nializan 
na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bilconopras.com . por intermédio 
Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame hcitalório, na modalidade Pregão n ° 2021.01.28.1, 
tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de eaig0nio medicinal destinado ao atendimento e 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CO, con 
especificações apresentadas junto ao Edital Coneocatórto e seus anexos, com aberturrejpa 
paras dia Oh de fevereiro de 2021, a partirdas 09:00 horas. O ideia de acothimnento drsipr$pos 
comerciais ocorrera a partir dsdia 27 de janeiro de 2521,ás 09:00 horas. Maiores iel(naçôes 
sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na(o) Praça Dirceu Figueiredo, s/r - Cosi 
Juazeiro do Noi'te/CE, pelo telefone (88(3566-1010, no horário de 00:00 às 14:00 haras oic 
pelo e-mail: cpl@juazeiio.ce.gov.br.  Juazeiro do Norte/CO. 26 de janeiro de 2021, Raimhl4q 

Emanoet Bustos deCatdas Neves - Pregoeiro Oficial do Município. 
li  
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 09 de fevereiro de 
2021 ás 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2601.01/2021 no Portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br . Cujo objeto 
é aaquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas e verduras) para atender as necessidades das Secretarias de Saúde e do Trabalho e Assistência Social 
do Município de Mucambo - CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos sites http://munieipios. 
tce.ce.gov.br/licitacoes/e  http://www.mucarnbo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: 0**88 —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, 
Centro. Vlucambo - Ce, 26 de Janeiro de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação torna público que estará realizando na 
modalidade Tomada dc Preço N° 2021.01.15.01, cujo objeto é a contratação para prestação de serviços técnicos profissionais especializados para realizar 
assessoria técnica na área de recursos humanos, para atender a demanda da Secretaria de Administração no Município de Tururu-CE. A realizar-se no dia II 
(te fevereiro de 2021, às 08:00hs (horário de Brasília), maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Tururu/Ce, 
estando disponível pelo sitio eletrônico: www.tce.ce.gov.br . Maiores informações: Sede da Licitação: Rua Maria Gloria da Conceição, s/n - Centro. Vinicius 
do Vale Cacau - Presidente da Comissão de Licitação. Tururu, 26 de janeiro de 2021. 

*** 55* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 03/202 1 -SESA, cujo objeto é  aquisição de material médico hospitalar, o sistema receberá o cadastramento 
das propostas até o dia 09 de fevereiro de 2021, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08: 10h, a disputa de lances será a partir das 14:00h 
(horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: www.bbmnet.com.br , licitaeoes.tce.ce.gov . 
br, vicosa.ce.gov.br/licitacoes  e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h ás 17:00hs, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/Ce, em 26 de 
janeiro de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa - Pregoeira. 

5*5 *5* *** 
ESTADO 1)0 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 007202IPPSAAE - O 
Pregoeiro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipu torna público que no dia 11 de Fevereiro de 2021, às 15h, na sala da Comissão de 
Licitação, localizada à Praça Abílio Martins, S/N°, Centro, ipu-CE, receberá propostas para Aquisição de bombeadores, motores e peças para reposição 
para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE do Município de Ipu. Modalidade: Pregão Presencial. O Edital poderá 
ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado, e sua cópia poderá ser cedida a partir da publicação deste aviso, no horário das 08h 
ás 1 th30niin. lpu-CE, 26 de Janeiro de 2021. Bruno Emanuel Fernandes - Pregoeiro. 

*** *5* *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - AVISO DE LICITAÇÃO - P1GÃ0 PRESENCIAL N" 006202IPPSAAE - O 
Pregoeiro ela Comissão (lc Licitação da Prefeitura Municipal dc tpu torna público que no dia II de Fevereiro de 2021, às 09h, na sala da Comissão de 
Licitação, localizada à Praça Abílio Martins, S/N°, Centro, Ipu-CE, receberá propostas para Aquisição de dosadoras para atender as necessidades do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Ipu. Modalidade: Pregão Presencial. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão 
dc Licitação no endereço já citado, e sua cópia poderá ser cedidas partir da publicação (leste Aviso, no horário das 08li às 1 1h30min. Ipu-CE, 26 de Janeiro 
de 2021. Bruno Emanuel Fernandes - Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
001/2021 - PROCESSO N°2021.01.27.01 - A Pregoeira do Município torna público que realizará no dia 09 de Fevereiro de 2021, às 08h30min, no Site: 
www.bllcompras.org.br , o Pregão Eletrônico N°001/2021, oriundo do Processo N°2021.01.27.01, cujo Objeto és Aquisição de Veículos Zero Km, de FSC 
acordo com o Convênio N° 0038/2020, referente ao Projeto MAPP 3756- SESA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Piquet Carneiro. O Edital estará disponível nos Sites: www.bllcompras.org.br  e www.tce.gov.br  e no Site: www.piouetcarneiro.ce.gov.br , a partir da data 
da publicação (leste Aviso. Piquet Carneiro-CE, 27 de Janeiro de 2021. Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima - Pregoeira. 

,aspnsã,eis 

*** *5* *** Fsc'claesai 

ESTADO 1)0 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N°2200801/2020 - Obras de Construção (te uma praça de esportes na localidade de Triângulo, no Município de Marco-CE., através do PT n° 1062230-80, 
do Min. do Esporle/CEF, Contrato de Repasse n° 880495/201 8/ME/CEF. A Secretária de Educação, Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Marco 
Comunica a Adjudicação e Homologação do Objeto à seguinte empresa: RVP CONSTRUÇOES & SERVIÇOS EIRELI, que ofertou o Menor Preço, com o 
Valor Global de Rã 543.705,05 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Cinco Reais e Cinco Centavos). Data da Adjudicação e Homologação: 19 
(te Janeiro de 2021. Maria Edincila Silveira - Secretária (te Educação, Cultura e Desporto. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 09.001/2021-PERP. Objeto: Registro de Preços 
• visando a aquisição de gases medicinais para atender as necessidades de Pronto Atendimento e do Hospital Municipal Raimundo Célio Rodrigues. A 

Pmcgocira de Pacatiiba-CE, torna público para conhecimento dos interessados que até o dia lO (te fevereiro (te 2021. às 09:00 horas (horário ele Brasília), 
estará recebendo as propostas referentes a este Pregão, no endereço eletrônico www.bbmnct.com.br  "Acesso Identificado no link - licitações públicas". 
O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal 
(08:00 às 12:00 horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3345-2300. lara Lopes de Aquino - Pregoeira. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde Enterfederativo do Vale do Curu - CISVALE - Extrato de Edital de Convocação n" 02.2021 - 
Referência: Processo Seletivo n°01.2019. Objeto: Convocação do candidato: Leno Emanuel Sonsa da Silva - Emprego público: Médico Especialista 
em Ginecologia e Obstetrícia; Classificação: 1° - Prazo: comparecer em 48 horas, a contar da data de publicação deste ato, sob pena de desclassificação - 
Local: Rua Juaci Sampaio Pontes Correia, 1696-B - Centro - Caueaia - CE, CEP: 61.600-150. Informações: fone (85) 3342-2767, no horário de 08h00mnin 
às 161i00mmn, mios (lias úteis após esta publicação. Caucaia/CE, 25 de janeiro de 2021. Fernando Henrique Goersch Bastos - Diretor Executivo do 
CIS VALE. 

*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Adendo ao Edital de Licitação. A Pregoeira do Município de Viçosa do Ceará 
comunica aos interessados adendo ao Edital do Pregão Eletrônico N° 02/202 1 -SEAG, objeto: aquisição e recarga de extintores de incêndio exclusiva para 
ME/EPP, fica inalterada a data ele abertura do certame, visto não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4° da Lei n°. 8.666/93, as alterações 
estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br , vieosa.ee.gov.br/licitaeoes  e no horário de 08:00h 
às 12:00h e de 14:00li às 1 7:OOhs, na Rua José Siqueira, n° 396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 25 de janeiro de 2021. Flávia Maria Carneiro da 
Costa - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação torna público que estará realizando na 
nmodalmdade Pregão Presencial N° 2021.01.14.01 SRP, cujo objeto é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de combustível para atenderas 
necessidades dos projetos, programas e diversas Secretarias do Município de Timruru-CE. A realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2021, às 09:00hs (horário 
ele Brasília), maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Tururu/Ce, estando disponível pelo Sitio eletrônico: 
www.tce.ce.gov.br . Maiores informações: Sede da Licitação: Rua Maria Gloria da Conceição, s/n - Centro. Vinicius do Vale Cacau - Presidente da 
Comissão de Licitação. Tururu, 25 de janeiro de 2021. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA. O Pregoeiro Municipal comunica aos interessados que no próximo dia 09 de 
fevereiro de 2021, às 09:00 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial n"2701.01/2021-PP, cujo objeto éAquisiçâo de Combustíveis 
e Derivados do Petróleo para atender às necessidades da Unidades Administrativas do Município de Itatira. O edital completo estará à disposição dos 
interessados na sala da Comissão ele Licitação na Rua Padre José Laurindo, 1249, Centro ou pelo cite oficial da Prefeitura: www.itatira.ce.gov.br . Maiores 
informações pelo e-mail lieitaeaoitatira(fegmail.com . Francisco RayrAtves Barbosa - Pregoeiro Municipal de Itatira. 


