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Estado do Ceará : Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Adendo ao Edital do Processo Licitatório Y0801.01/2021 - Pregão Eletrônico. O 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados adendo de modificação 
o edital convocatório. Motivo: Correção no edital em relação ao valor estimado do item do Termo de Referência constante no anexo 1 (Termo de Referência), 
tem 17. Fica alterada a data de abertura para o dia 28/01/202 1, às 09:00hs. O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na sede da CPL e pelos sites 

http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  e http://www.mucambo.ce.gov.br/. Mucambo-Ce, 13 de Janeiro de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar—
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mucambo. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Limoeiro do Norte - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Limoeiro do Norte, localizada na Rua Cel. Malveira, 2266, Centro, Limoeiro do Norte, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital 
de Pregão Presencial N° 1 1301/2021 - CMLN, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de transmissão em tempo real das sessões da Câmara 
Municipal de Limoeiro do Norte em emissoras de Rádio AM ou FM. Que se realizará no dia 27/01/2021, às 08:30hs. Referido edital poderá ser adquirido 
no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público ou pelo Portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes . 
Limoeiro do Norte/CE, 13 de janeiro de 2021. João Cledson Barreto de Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Limoeiro do Norte - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Limoeiro do Norte, localizada na Rua Cel. Malveira, 2266, Centro, Limoeiro do Norte, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital 
de Pregão Presencial N°2.1301/2021 - CMLN, cujo objeto é a aquisição de combustíveis destinados aos veículos a disposição da Câmara Municipal de 
Limoeiro do Norte. Que se realizará no dia 27/01/2021, às 09:30hs. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, 
no horário de expediente ao público ou pelo Portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/Iicitacoes . Limoeiro do Norte/CE, 13 de janeiro de 2021. João 
Gledson Barreto de Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 2021.01.12.O1CMJ. A Presidente da Comissão de 
Licitação da Câmara de Jaguaruana - Ceará torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 29 de janeiro de 2021, ás 09h, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Jaguaruana, localizada na Travessa Joaquim Rebouças de Almeida, 525, Centro, Jaguaruana- 

. CE, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a prestação de serviços especializados em contabilidade pública junto à 
Câmara Municipal de Jaguaruana, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço 
acima, no horário de 8h ás 12h. Jaguaruana/CE, 13 de janeiro de 2021. A Presidência da Comissão. 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Julgamento Final - Tomada de Preços n°2020.10.05.1. A CPI- da Prefeitura Municipal de 
Jardim/CE, torna público, que fora concluído ojulgamento referente à fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 
2020.10.05.1, sendo a seguinte: Empresa Vencedora: Sertão Construções Serviços e Locações LTDA. Propostas Desclassificadas: A empresa J2 Construções 
e Serviços LTDA - ME, teve sua proposta desclassificada por apresentar sua planilha divergente do projeto básico, descumprindo o item 4.2.1 alínea "b" do 
Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, n°347 - Centro - Jardim/CE, ou pelo telefone (88) 
3555-1772, no horário de 08:00h às 1 2:OOhs. Jardim/CE, 21 de dezembro de 2020. Alberto Pinheiro Torres Neto - Presidente da CPL. 

*5* *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Extrato de Termo Aditivo. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

FSC 	Município de Independência torna público o Extrato do 5° Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública N° 
MISTO 	MA-CPOO 1/17, cujo objeto é a contratação de serviço de limpeza pública e destinação dos resíduos sólidos do Município de Independência. Contratado(a): 

po.isos.000 	Agape Construções & Incorporação LTDA; Valor mensal: R$ 88.222,81 (oitenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos); Prazo de 
duração: 01.01.2021 a 31.12.2021; Assina pelo(a) contratado(a): Marcelo Franklin Gondim; Assina pela contratante: Elisoete Alves Pedrosa. Independência-

FSC'C128031 	Ce, 23.12.2020. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Extrato do Termo Aditivo. A Secretaria de Saúde do Município de Independência torna 
público o Extrato do Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação N° SS-DL002/20, cujo objeto é: serviços de 
laudo médico com possibilidade de equipamento de eletrocardiograma para o Hospital Municipal a fim de realizar o monitoramento dos pacientes detectados 
com Covid 19, através da Secretaria de Saúde do Município de Independência/CE. Contratante: Secretaria de Saúde; Contratado(a): Clinica Cardiologica Dr. 
Morch LTDA; Valor mensal: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Prazo de duração: 11. 12.2020 a 31.12.2020; Assina pelo(a) contratado(a): Jose 
Aldair Morch: Assina pela contratante: Antonio Edi Vieira Coutinho. Independência-CE, 11.12.2020. 

. 	
*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Extrato do Termo Aditivo. A Secretaria de Esporte e Juventude do Município de 
Independência torna público o Extrato do 6° Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Tomada de Preço N°EJ-TPOOI/19, 
cuio objeto é a implantação de gramado sintético em campo de futebol na sede do Município de Independência/CE. Contratante: Secretaria de Esporte e 
Juventude. Contratado(a): Marquinhos Construcoes EIRELI. Valor global: R$ 414.787,66 (quatrocentos e quatorze mil setecentos e oitenta e sete reais e 
sessenta e seis centavos); Prazo de duração: até 30.03.2021. Assina pelo(a) contratado(a): Antonio Marcos Coutinho Gomes. Assina pela contratante: Joelma 
Teixeira Silva. Independência-CE, 30.12.2020. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Certidão de Divulgação de Ata de Registro de Preços. Certificamos que a íntegra da 
Ata de Registro de Preços N°001/2021, decorrente do Pregão Presencial GM-PPOI 1/20-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 
prestações de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva em centrais de ar, ventiladores, refrigeradores, bebedouros e geláguas para atender 
as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Independência/CE, foi afixada no dia 14.01.2021, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, 
e encontra-se também no site do Município no endereço: www.independencia.ce.org.br  conforme estabelece a legislação em vigor. Independência - CE, 
14.01.2021. 

*** *** *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - AVISO DE ANULAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 2912.01-2020-SEOB. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga, torna público para o conhecimento dos interessados que ANULOU 
totalmente a licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 2912.01-2020-SEOB: OBJETO: Prestação de Serviços de Locação Máquinas Tipo (Retroescava-
deira e Motoniveladora) e 01 (um) Veículo Tipo Pick-up para atender a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos de Ibicuitinga. Maiores informações via: www. 
hll ore hr ou presencial na sede da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga a partir da publicação deste aviso, nos termos do art. 49, da Lei Federal n 8.666/93 e 
alterações, no horário das 08:00 ás 14:00 horas. Ibicuitinga, 13 de janeiro de 2021. Luzia Aguiar Lopes - Pregoeira Oficial. 

*** 5*5 5*5 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 
2021.01.112-l'ESRP. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guaramiranga - Ceará, toma público, que no próximo dia 26 de janeiro de 2021, às 14hs 
(quatorze horas), pelo endereço eletrônico www.bll.org.br  - "acesso b11 compras", estará realizando a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, critério de 
julgamento Menor Preço por Lote, tombado sob o no 2021.01.112-PESRP, com fins a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de Gás 
GLP 13 Kg, de Interesse das Diversas Secretarias do Município de Guaramiranga/CE. Informações: pelo endereço eletrônico www.bll.org.br  - "acesso 
bll compras". Francisco Alison Pereira dos Santos - Pregoeiro. 

*5* 5*5 *5* 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
	

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 8012021 

	
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2812020 

fl 

. 

Processo Licitatório Ng 0801.01/2021 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para conhecimento dos interessados aviso de modificação no edital 
convocatório. Motivo: Correção no edital em relação ao valor estimado do item do Termo 
de Referência constante no anexo 1 (Termo de Referência), item 17. Fica alterada a data de 
abertura para o dia 28/01/2021, às 09:00hs. A alteração encontra-se a disposição dos 
interessados na sede da CPL e pelos sites http://municipios.tce.ce.gov.br/Iicitacoes/  e 
http://www.mucambo.ce.govbr/.  

Mxcambo-CE, 13 de Janeiro de 2021 
FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 1101.01/21-PE 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Ocara/Ct. Credenciamento e recebimento das propostas escritas: até dia 26 de janeiro de 
2021, às 10:OOhs. Local: www.bllcompras.org.br . Informações: fone (85) 3322-1088, de 
segunda a sexta das 08:00h às 12:00hs ou através do site: www.tce.ce.gov.br . 

Ocara - CE, 13 de janeiro de 2021 
ANTONIO PAZ ROMAO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1.00112021-PERP 

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de refeições tipo quentinha, kits 
de lanches, sanduiches e coffee breaks e serviços de buffet, para atender as necessidades 
das diversas Secretarias do Município de Pacatuba-CE. A Pregoeira de Pacatuba-CE, torna 
público para conhecimento dos interessados que até o dia 27 de janeiro de 2021, às 09:00 
horas (horário de Brasília), estará recebendo as propostas referentes a este Pregão, no 
endereço eletrônico www.bbmnet.com .br-"Acesso Identificado no Iink - 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. 

Pacatuba - CE, 13 de janeiro de 2021 
IARA LOPES DE AQUINO 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 1.00212021-PERP 

Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e recargas em Impressoras pertencentes as diversas Secretarias do 
Município de Pacatuba-CE. A Pregoeira de Pacatuba-CE torna público para conhecimento 
dos interessados que até o dia 28 de janeiro de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília), 
estará recebendo as propostas referentes a este Pregão, no endereço eletrônico 
www.bbmnet.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. 

Pacatuba - CE, 13 de janeiro de 2021 
IARA LOPES DE AOUINO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NO 212021/PP 

A Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Pedra Branca-CE, torna 
público, para conhecimento dos interessados que no dia 27 de janeiro de 2021, às 08:30 
horas, no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada à Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, 
Pedra Branca/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, tombado 
sob o NO 002/2021/PP, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada para 
Assessoria Técnica Administrativa em recursos humanos com processamento de dados da 
GFIP, resumo e relatórios das GPS, geração e acompanhamento dos arquivos do SIM, 
acompanhamento das certidões junto à Receita Federal do Brasil, PGFN, PGE e CtF, junto 
à Secretaria de Administração do Município de Pedra Branca - CE. Justificativa: Necessidade 
de assessoria, suporte de sistemas e software de gestão para otimizar a máquina pública 
e manter o registro dos atos e dos fatos administrativos, de todos os servidores 
independente de vinculo, facilita e agiliza o trabalho do Gestor de Recursos Humanos do 
Município. O prazo do contrato será da data de assinatura até 31112/2021 e estima-se no 
valor de R$ 93.160,00. O qual encontra-se na integra no Setor da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima citado, fone: 0.88-2101.1492, no horário de 08:00h às 12:00h 
e das 14:00h às 17:00h e no site do TCE https://www.tce.ce.gov.br/.  

Pedra Branca - CE, 13 de janeiro de 2021 
ANNE EVERLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NO 3I2021/PP 

A Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Pedra Branca-CE, 
torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 27 de janeiro de 2021, às 
14:30 horas, no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada à Rua Furtunato Silva, 5/o, 

Centro, Pedra Branca/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, 
tombado sob o N 2  00312021/PP, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para 
prestar serviços de recebimento e autenticação de boletos provenientes do SAAE - 
Serviços Autônomo de Agua e Esgoto do Município de Pedra Branca, conforme 
especificações contidas nos anexos deste Edital. Justificativa: Faz necessário para que o 
SAAE - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do Município de Pedra Branca, possa 
receber as faturas de água e esgoto, e outros documentos de arrecadação, visando dar 
comodidade e facilitar a vida dos clientes na quitação das faturas com simplicidade e 
rapidez. O prazo do contrato será da data de assinatura até 3111212021 e estima-se no 
valor de R$ 189.000,00. O qual encontra-se na Integra no Setor da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima citado, fone: 0.88-2101.1492, no horário de 
08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h e no site do TCE 
https -://www.tce.ce,gov.brl. 

Pedra Branca - CE, 13 de janeiro de 2021 
ANNE EVERLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Pregoeira 

Este dxxumonto pode ser 11,11111c1* no endureço I~111 

hrsp:/t,00w.ln.50v.br/autenticidade.html . pelo ,ddlgo xnsxzozsxslampon 

A Secretária de Cultura e Turismo de Pentecoste Sra. Maria Marcia Rodrigues 
Mastins, inscrito no CPF: 245.823.443-72, no uso de suas atribuições legais e, considerando 
a Comissão de Licitação cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo 
objeto é a aquisição de móveis e equipamentos, destinado a implantação de biblioteca 
digital na Biblioteca Pública Municipal Cecilia leda Gomes da Silva, localizada no Município 
de Pentecoste. Conforme Anexos 1 e II parte integrante deste Processo vem, homologar e 
adjudicar o presente Processo Administrativo de Licitação n. 2  2020.09.08.47-PE-ADM, para 
que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o 
presente processo homologado em favor de: A N Q Gonçalves Junior, inscrito no CNPJ/MF 

sob o na 20.903.036/0001.92, vencedora nos itens 02, 03,07 e 09 no valor global de R$ 
15.311,98 (quinze mil trezentos e onze reais e noventa e oito centavos); Representante 
Legal: Antonio Neuton Queiroz Gonçalves Junior inscrito no CPF: 051.414.994-99, J. M de 
Sousa Junior Inscrito no CNPJ/MF sob o e 2  10.715.57510001-44 vencedora do item 04 no 
valor global de R$ 2.760,00 )dois mil setecentos e sessenta reais); Representaste Legal: 
Josenaldo Mendes de Sousa Junior inscrito no CPF: 637.401.922-91, Kiver - Comércio de 
Suprimentos para Informática EIRELI inscrito no CNPJ/MF sob o nu 19.943.167/0001-14 
vencedora do item 12 no valor global de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e Vinte reais). 
Representante Legal: Mansa Craveiro inscrito no CPF: 26E.826.988-10. Os itens 01, OS, 06, 
08, 10 e 11 foram deserto. 

Pentecoste - CE, 7 de outubro de 2020 
MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 712020 

A Secretária de Cultura e Turismo de Pentecoste Sra. Maria Marcia Rodrigues 
Mastins, inscrito no CPF: 245.823.443-72, no uso de suas atribuições legais e, considerando 
a Comissão de Licitação cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo 
objeto é a aquisição de móveis e equipamentos, bem como aquisição de licença para 
acesso a livros em formato digital (audiobook e ebook), destinado a implantação de 
biblioteca digital na Biblioteca Pública Municipal Cecilia leda Gomes da Silva, localizada no 
Município de Pentecoste. Conforme Anexos 1 e II parte integrante deste Processo vem, 
homologar e adjudicar o presente Processo Administrativo de Licitação nO 2020.03.31.15-
PE-ADM, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação 
vigente, fica o presente processo homologado em favor de: Prima Soft Informatica LTDA, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nn 69.112.51410001.35, vencedora do grupo 03 no valor global 
de R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais); Representante Legal: Eduardo 
Voigt inscrito no CPF: 631.636.919-00. Os grupos 01 e 02 foram deserto. 

Pentecoste -CE, 5 de maio de 2020 
MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA 

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Pregão Eletrônico NO 0611.2/2020. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de medicamentos, material médico hospitalar e equipamentos de proteção 
individual destinados a Secretaria de Saúde do Município de Poranga - CE. Número do 
Contrato: 20210108.001. Valo do Contrato: R$ 325.596,86 (trezentos e vinte e cinco mil e 
quinhentos e noventa e seis reais e Oitenta e seis centavos). Dos Recursos Financeiros: Os 
recursos financeiros para cobrir as desposas decorrentes da contratação do objeto desta 
licitação serão oriundos das dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal Poranga e 
encontram-se classificado na Dotação Orçamentária: 17.17.10.301.0171.2.054 - Secretaria 
de Saúde. Elemento de Desposa: 3.3.90.30.00. Prazo de Vigência: O prazo de validade do 
contrato, será até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado conforme inciso li do 
art. 57 da Lei e' 8.666/93, a contar da data de assinatura do contrato. Contratante: 
Raimunda Rodrigues Chaves Marinho; Contratado: Nutrientes Med Distribuidora de 
Medicamentos LTDA - ME. CNP.) sob o nO 26.383.07910001-70. Poranga - CE, 08 de janeiro 
de 2021. Raimunda Rodrigues Chaves Marinho - Secretaria de Saúde. 

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Pregão Eletrônico NO 0611.2/2020. Objeto: Registro de Preços para faturas e eventuais 
aquisições de medicamentos, material médico hospitalar e equipamentos de proteção 
individual destinados a Secretaria de Saúde do Município de Poranga - CE. Número do 
Contrato: 20210108.002. Valor do Contrato: R$ 119.9E0,00 (cento e dezenove mil e 
novecentos e sessenta reais(. Dos Recursos Financeiros: os recursos financeiros para cobrir 
as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação serão oriundos das 
dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal Poranga e encontram-se classificado na 
Dotação Orçamentária 17.17.10.301.0171.2.054 - Secretaria de Saúde. Elemento de 
Despesa: 33,90.30.00. Prazo de Vigência: O prazo de validade do contrato, será até 31 de 
dezembro de 2021, podendo ser prorrogado conforme inciso II do art. 57 da Lei n 
8.E66/93, a contar da data de assinatura do contrato. Contratante: Raimunda Rodrigues 
Chaves Marinho; Contratado: Industrio e Comercio de Confeccao Estilo Vicioso - EIRELI. 

CNPJ sob o nO 15.234.948/0001-89. Poranga - CE, 08 de janeiro de 2021. Raimunda 

Rodrigues Chaves Marinho - Secretaria de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NO 212021/PP 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Potiretama-CE, torna 

público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de Janeiro de 2021, às 

08h00min, no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada à Rua Expedito Leite da Silva, NO 

33, Centro, Potlretama-CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial N 0  

002/2021/PP, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação 

de serviços de publicação, visando à contratação de páginas (espaços) em jornais para 

atender a demanda de publicações institucionais e editais desta Prefeitura, conforme 

descrito neste Edital e seus anexos, na forma da Lei Complementar n° 12312006, da Lei n 

10.52012002, e, subsidiariamente, da Lei no 8.66611993, para o exercício do 2021. 

Justificativa: A contratação justifica-se em virtude da necessidade de publicação de avisos 

de licitação e afins, de interesse do Município de Potiretama e de suas unidades gestoras, 

em Jornal Diário de Grande Circulação, conforme legislação pertinente. Estima-se no valor 

de R$ 300.466,67. O qual encontra-se na Integra no Setor da Comissão Permanente de 

Licitação, no endereço acima citado e no site do TCE https://www.tce.ce.gov.br/.  

Potiretarna - CE, 13 de janeiro de 2021 

FRANCISCO ELMAR FREIRE JÚNIOR 

Pregoeiro 

Dovunnevto assinado dlglealeente pvefonme Mi` ns 2.200.2 de 24112001, ICP 
que instituia Intraestruture de Chaves Públicas Onasileina - ICP.praeil. 
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dedo Ceará -Câmara Municipal de Mauriti -Aviso de Licitação-Tomada de Preços 
01.121. A Presidente da Comissão Permanente de Ucitação da Câmara Municipal 

itt, no uso de süda atribrilçOes legais, torna público para conhecimento dou intoressad 
estará realizando procedimento ilciialório na modalidade Tornada de Preços 
.01121. do Upô Menor Preço, cujo objeto da contratação cio empresa para prestação 
ços técnicos especializados na assessoria adrnisirc&rativs ore ilrdlnçttee o contrai 
rtistrativos, elaborações de editais  e seus anosos a no dcqrnrpdnharnonto rica procries 
d!ips, junto a Câmara. Municipal de Maurili/CE, conforme especliicsções constantes 
rrrhtô Cdnvod(ôrlo, doei data de recebjolenlo das envelopes de Nobilitação e Preços 
ioços marcada para odia 29de ,tanebo.de 2021 ás 09:00 hóntn. Majores infoinlaçãjos 
s da editais na sede da Comissão de Licitação, iocaizada á Rua Tabellãq Cttag: 

rido, iR' 517 -Centro, ou pelo fone (88) 3552-1470, rio horário de 08:05 às 12:00 horas, 
rida a sexta-feira. Mauriti/CE, 13 de janeiro de 2021. Maria do Socorro Barbosa 
ira -Presidente da Comissão Permanente de Licltaedo. 

do Ceará. Município de aaindé- AvisO de Licitação - Pregão Eletrônico 
0'PE-SRP. A Pregoeira de Cantada-CO, torna público para conhecimento 
idos que, a partir do dia 15 de janeiro de 2021 ás 09h (horário de Brasiliú), útravé 
o étetrônlco: mww.biicori,pras.orgb - Acesso identificado no unir específico', 
pública por meto de comunicação via Internet. Iniciará os procedlmenton 
unto das prõpostas cio preços, encerrando no dia 28 de janeiro de 2021 às Ode (hei 
tia) o procedimento de recebimento de propostas. A partir das 09h (horário de Orar 
5 de Janeiro de 2021 dará inicio a abertura dad propostas, e, em seguida, a partir 

 ará á formalização de lances e documentos de habilitação da licitação na modalie 
Eletrônico :N°  05912020-PE-SRP, cujo objeto é a seleção de melhor proposta 1 
de preços visando futuras e eventuais contraiaçôea para aquisiçôes do mel 

para atender a demanda de alunos dá Rede Municipal de Caiindá/CE, conto 
taçôes sentidas no Teriroi de Referência constaste do Anexo 1 do Edital, o 
-se disponível no endereço acima, rio tiordrio.de OlhãOmin ás lâhãOmin. Ctaudi 

(ai,,, MV s.uala - fl,UUtÍIJ,M UV %.duulI Riu ,-,.v,au (AS fla(,,ta,,4U-r .vrauc,uI,v,flun 
312020 PEA Pregoeira deCanindé-CE, torna público para conhecimento dos Interessado 
e, e partir do dia 15 de janeiro do 2021 ás DEi (horário de Brasilia), através do endereç 
irônico: wsw.buicompras.org.br  - Acenso identificado no hnk especifico", em sessã 
ioca por meio de comunicação vis internet, iniciará os procedimentos de recebimento das 
postas de preços, encerrando no dia 29 de janeiro de 2021 ás 09h (horário de Brasília) 
cedimento de recebimento cio propostas. A partir das OOh (hoánio de Brasília) do dia 29 ci 
miro de 2021 dará início a abertura das propostas, e, em seguida, a partir das 10h iniciará 
naihiiaçãà de lances o documentos de habilitação da ícltação na modalidade Prega 
irônico N° 058,2020 - P5, cujo objeto é a aquisição de dieo lubrificante, para atender 
nanda dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Atenção Básico e Média e Alt 
mpiexldade, conforme especificações contidas no termo de referência constante do Anexo 
Edital, o qual encontra-se disponível rio endereço acima, no horário de OlhâOmin á 

Estado do Ceará, Município, de Caninrdé -Aviso de Lic'itaçáo - Pregão Biiirônícei 
556/2020-P8,A Pregoeira de Canindá-CE, tema pribltco para conhecimento dos interessar 
que, a partir do dia 14 de janeiro de 202/ ás 09h (horário de Brasilia), através do onderi 
eletrônico: www.blicornpras.org .br-Acesso identificado noilnkespeciflco",em sessão púbi 
por meio de comunicação via internet, iniciará os procedimentos de tecebimentodas propos 
de preços, encerrando no dia 27 de janeiro de 2021 ás Oãh (horário de Brasilia) o procedirne 
de recebimento de propostas. A parti r das 09b (horário de Brasília) rio dia 27 de Janeiro de 2C 
dará Inicio a abertura das propostas, e, em seguida, a partir das 10h iniciarás formalização 
leucose documentos de habilitação da licitação modalidade Pregão Eletrônico t4'058/2020-4 
cujo objeto é a aquisição de material de consumo, limpeza, higienização, maleriai inda 
hoapitsiar e equipamento de proteção individual para o combate ao Coronavirus. da Interei 
da Secretarie de Saúde do Murrioipii de Caeirrdé/CE, conforme especificações contidas 
Termo de Referência coristánte doAnaso 1 do EdItal, o qual enoontra-se disponível no endem 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pottretema - Aviso de Licitação - Prei 
Presencial N°002!20211PP.AComissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Potlreiama-1 
toma público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de Janeiro de 2021. 
S18tr00min, no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada à Rua Expedito Leite da Silva, N° 
Centro, Potlretmna-CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial 
ossmnsn,oD -,', ,n ,, nhini,o ('anfroi,,s%, .1,, ——ennei'.iaiisr,da na PrestoinSa 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Extrato do Instrumento Contratos 
Pregão Eletrônico N° 9611.212020, Objeto: Registro de Preços para frituras e evenlur 
aquisições de medicarnenlos, material médica hospitalar e equipamentos de protoçi 
individual declinados a Secretario de Saúde do Município de Porenga - CO. Número 1 
Contraio: 211210108.001. Valo do Contrato: 11$ 325.596,116 (trezentos a vinte e cinco mil 
quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), Ooú'Rocursos Financeiros: 
recursos financeiros para cobrir as desposas decorrentes da contratação do objeto deu 
licifs'ção surdo oriundos das clotáç&rs 'orçsirniiintárías da Prefeitura Municipal Por sngs 
encontrsm,o,e classificado se Dotaçao.O,rçaprentária: 17.17.10.301.0171.2,054. Secretaria 
Saúde. Elentepto, de Despeaa: 33.9.9:30.00.  Prezo de Vigência: O 'prazo de validade 
soritnálo, será atéãt ded,ezembrqdp : 2f)21. Podendo.  ser prorrogad000rifxjrrneindno lido art. 1 
da Lei n 8.666193, ii contar ira date de assinatura do contrato. Contratante: Raimunc 
Rodrigues ChvesMarinhó:Conlreiado:NutrlenlesMedPistribuidoadeMedicsmentosLTD 
ME. CNPJ sob o n° 26,383.OlYltOOl.70. Por anga -'CE, 08 de janeiro de 2021. Rairnunti 

tal N° 00312021/PP. A Comissão de Urjitao da Prefeitura, der Município de 
E, toma públicd, pala conhecimento dos interessados que no dia 27 de iam 
14:30 horas, no Setor de Ucitaçãoda Prefeitura, localizada á Rua Furtunato Sé 
Pedra Branca/CE. estará realizando licitação na modalidade Pregão Pies 
sebo N° 00312021/PP, corno seguinte objeto:  Contratação de empresa puna 1 

de recebimento e auienlícairão de bcletoii srovenie'nles d SME-Serviõss Auti 
nclpnooe resra emanes, conrtorme especinloaçoas cossaca 505i 
n:.Faz necessário para que o SAAE - Serviço Autônomo dei 
Pedra Branca, posala 'recebér as faturas de água e esgoto, e 

dá 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal dá Pedra Branca. Aviso die Licitação - Pregéio 
Presencial N 002/2O2IIPP. AComurisão de Licitação da Prefeitura do Município de Pedra 
Branca-CE. torna público, para conlrécimentd dos Interessados que no dia 27 de Janeiro de 
2021. às08:30 horas, noSetordeLicitaçâods Prefeitura, localizada áRua Furtunato Silva, um, 
Centro, Pedra Branca/CE, estará rdaiizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, 
tombado sebo N 002/2021/PP, como seguinte objeto: Contratação de empresa especializada 
psraftssessoriaTécsicaAdnrinistrativa em recursos humanos cern prnrcessarrienjo de dadcsda 
GFIP, resuma e relatórios das ORO, geração e acompanhamento doa arquivos da SIM, 

pantramento das comtldõesJunto á Receita Federal do Brasil, PGFN, POS e COR jum 
riade daMmírtisbsção do Município de pedra Branca -CO. Juútiflcotiea: Neceasidid 
moda, suporte de sistemas eaofleiare de gestão para otimizara "quina pública entra 
sim dos ates e doa fatos administrativos, de todos os servidores Independente de vim 
a eagikza o trabalho do Gestor de Rocemos Humanos do Município. O prazo do Gani 
da datado assinatura até 31112/2021 e estima-se no valor de R$ 93.160,00. O 
eira-se na integra no Setor da Comissão Permanente de Licitação, no endereço sa 
),fede: 0.88-2101.1492, notroránio'de 081)0h ás 12:00h e das 14:00h ás 11:00h crio 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo - Aviso de Licitação. O Prego 
deste Muiricipio farsa públlcoque no dia 27 de janeiro de 2021 ás 09:00 horas, eslaá abri 
licitação na modalidade Pregão EIetrÓni tIO 1301,01,2021 no portal hitp://www.bll.org .bnlc 
objeto é: aquisição de géneros alimentícios para atender as necessidades das diver 
Secretarias do Município de Mucarnbo - CE. O Edital estará disponível, no horário 
atendimento ao público de 08:00b ás 1200h e também nos 511 
hutp-J/munlcipios.tce.ce.góv.brilicltacoeid/ e http:/be'mu.mucambo.ee.gov.br/. Infonnaçôes 
fone: 088 - 3654 1133, ou no endereço á Rue Construtor Gonçalo Vidal, ajo, Cern 
Mocambo-Co, 13deJanerede2021,FreçøQrédotmeidaAg.-PieggeIro 

Ucliatõrlo N° OSOtQl!2021 - Pregão Eletrônico, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
Mucamtro, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos Interessa 
adendo de modificação tio edital convocatório. Motivo: Carroças no edital em relação ira vi 
esilmadodo ilers do Termo de Referência constanleno anexo 1 (Temnodeitaferesciú), 11cm 17.1 
alterada odeia de abertura parao dia 2810112021 às OOjOQhs. OAdendo encontra-se adídposi: 
dos interessados na sede da CPL e peles alies htip://municiplos.rcu.ce.gov .brllidracoes 
fp://waw.mucamho.ce.gexbr/. Mucambo-Ce, 13 de Janeiro de 2021. Francisco Oréclo 

de vacinas devem 
chegar ao Brasil no 
Sábado vindas da:  China 

ESTADO 00 CEARA - FREFEIirURe. MUNICIPAL DE ALTO SANTO - AVISO DE LICITAÇÃO. 
Modalidade: Pre5o Eletránuro fIO PE051/2021-DIVERSAS. 001519: Aquisição cl,, Consbustireis 
Diversas destinados a Manutenção Diária das Veículos Vinculadas ou Pertencestes as Diversas 
Unidades Administrativas (Seoenurias). da Prefeitura Mnieicipril de Alio Santo, destinados as 
Alendimenito do Eserci ira de 2021, de acordo corri as especificações e quantidades constantes no 
termode referéncis. 1j99  Menor Preço par Lote. A Comissão de Pregão comunica aos interessadde - 

que a entrega dás propostas comerciais dar-se-á até o dia 27.01.2021 às 09000 haras (horário do 
Bxasilj,al. O edital e seus anexes estarão disponíveis através das dites: wasv bt oro te e vÀ~Icft. 
oic,doiiJrc Matares biformaçees ainvés fie fone (88) 3429-2085. A Cemissúo. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURÃ 'MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA m AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÕNICO N', 2021111 13.2-PESRP, O Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Gaaremiraega - Ceará, tema público, que nu prúlp10 dia 26 de janeiro de 2021, 
às 14hs (quatorze hsras), pelo endereço elelrõnicõ wmocblLorgbr - acesss bli compras", estará 
realizando a llçiiaçáo na modalidade Pregde Elelritaico, critério de jrilgameçts Manar Praga 

ri*, por Lote, tombado sob e 2021.01.13,24PESRP, com firma Registre de Preços visando a 
fatura e eventual Aquisição de 005 GLP 13 Kg ', de Interesse das Diversas Secretarlás do 
Murilolplu de GuaramirangalCE. lnfsnnnaçães: pelo endereço elenmúnioã wwm.bll.o?gbr - acesse 
bit compras". Francisco flulson Pereira dos SorrIes - Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ , PREFEITURA MÚNICIPAL DE iáicumpuGA AVISO DE ANULAÇÃO. 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PIO 2912.01-2020-SEOB. A Pregoeira Oficial da Prefeiturai Mc. 
nicipirl de Ibicaitinga. torna público paras nonhecimeetd das interEssados que ANULOU totalmente 
a licitação na modalidade Pregso Eletrões N' 2912,O1.2020.SEOB: OBJETO: Prestação de Serril-
ços de Locação Máquinas Tipo (Reb'oeucuvadeira e Motonnlveladsra) ,  e itt (um) Veiculo Tipo Pick-up 
para atender a Secretariada Obres eServ. Urbanesde lininuinisgu. Malares islcenamées via: w'asv.bll. 
arg.bmou presenciei na sede da Prefeitura Morá cIpál dv lbicuitirng a partir da publicação deule salso, 


