
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE 
LICITAÇÃO. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 30 de março de 2021 às 
09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 
1103.0112021 no portal http://www.bll.org.br/ cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS (SWAB DE NASOFARINGE) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID —19 
DESTINADOS O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO 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/licitacoes/  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. 12 de março de 2021. Frap4isco  Orécio de Almeida Aguiar— Pregoeiro. 

Franciscâ'.Øio de Almeida Aguiar 
Pregoeiro 

. 

. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
E-mail: licitacaomucambo©gmail.com  Fone 88 3654-1133. 
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Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Itapaje - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Itapaje, por intermédio do Pregoeiro,tornubItep 	
/ que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°. 05.03.2021 .01-PE, tipo Menor Preço, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar s 

médicos na área da saúde, objetivando a complementação dos serviços de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Atendim 
Especializado vinculados a Secretaria de Saúde do Município de ltapajé-CE. O recebimento das propostas através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br  
dar-se-á a partir das 17:00 horas do dia 15 de março de 2021 com data de abertura das propostas no dia 29 de março de 2021, às 09:00 horas e início de 
disputa de preços no dia 29 de março de 2021, às 10:00 horas. O Edital estará disponível nos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br  ou site: https://licitacoes. 
tce.ce.gov.br/. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. Itapajé, 12 de 
março de 2021. David Matias Teixeira - Pregoeiro(a). 

*5* *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icó Aviso de Adendo - A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Francisca Alves Morais 
S/N, Gerência 1° Andar, nos uso de suas atribuições legais, tornam público, para conhecimento dos interessados o ADENDO de modificação no edital do 
TOMADA DE PREÇOS N`22.07/2021 TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA 
SEDE DO MUNICIPTO E DISTRITOS DE ICO/CE. E informa que a nova data para abertura do certame será dia 31/03/2021, às 10:30 horas. O motivo 
do adiamento foram alterações feitas nas condições de habilitação do edital. As modificações estão disponíveis no endereço acima, no site da Prefeitura 
Municipal de Icó (https://ico.ce.gov.br/licitaeaolista.php)  e no portal de licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes) . Informações no 
tel. (88) 99300-1896 e no e—mail: lieita.ieo@outlook.com.  lcó-CE, 12 de MARÇO de 2021. Micheile Roque Gomes - Presidente da CPL. 

*** *5* *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE LICITAÇÃO - A Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-CE, toma público o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1003.01/2021 - cujo objeto é a(o) EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇAO 
DE PEÇAS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CANTEIROS CENTRAIS E PRAÇAS, DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 
SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, que realizar-se-á no dia 30.03.2021, às 09:30 horas. Referido edital poderá 
ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/lieitacoes . Senador 
Sá-CE, 15 de Março de 2021. A comissão. 

*5* *5* *5* 
. 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Pregão de Tejuçuoca toma público, a licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico, Processo n°2021.02.26.01- PE - FMS, do tipo Menor Preço por Item cujo objeto: prestação de serviços de confecção de 
próteses dentária total e prótese parcial removível, incluindo todo o processo de fabricação (material de moldagem e fabricação) e mão de obra técnica no 
local da execução do serviço do início ao fim do processo, destinados às pessoas carentes, junto a Secretaria de Saúde de Tejuçuoca - CE. A realizar-se no 
dia 29 de março de 2021, às 14:30hs (horário local), maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, pelo telefone 
(85) 99299-2315 e no cite https://bll.org.br . Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca/CE: Francisco David Mendes Pinto. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aquiraz —Aviso de Adiamento - Tomada de Preços N°2021.02.26.001. A Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da Câmara Municipal de Aquiraz torna público aos interessados que o processo acima mencionado, com data de abertura prevista para o dia 
17 de março de 2021 às 09:00hs com objeto: contratação de serviços de consultoria e assessoria ao setor de pessoal do Poder Legislativo Municipal, fica 
adiado, motivado pelo Decreto Estadual de enfrentamento à COVID-19. Designando desde já nova data de abertura para o dia 07 de abril de 2021, às 
09:00hs. Maiores informações serão obtidas junto à Comissão de 08h00min às 12h00min ou pelo e-mail: em. licitacao2o2l@gmail.eom. Aquiraz— CE, 
12/03/2021 - Presidente. 

FSC 
*** *5* *** MISTO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Retomada de Licitação - Pregão Eletrônico N°2021.02.15.1.0 Pregoeiro Oficial 	Pp*iOdu5o 

do Município de Farias Brito/CE, torna público, que o Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob n°2021.02.15.1, cujo objeto és 
aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas destinadas a doações às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social do Município 	rac'c1sai 
de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, será retomado, em virtude da empresa YBP Comercial LTDA, declarada vencedora 
junto ao lote 1, não ter comparecido para assinatura do contrato no prazo legal. A retomada será realizada no dia 16 de março de 2021, às 9h, através do site: 
https://bllcoinpras.com . Maiores informações: tel. (88) 35441569. Farias Brito/CE, 12 de março de 2021. Tiago de Araújo Leite - Pregoeiro Oficial. 

*** *5* *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N° 004121-TP-DIV - A Prefeitura Municipal de Varjota torna público a REVOGAÇÃO do Processo Lieitatório na Modalidade Tomada de Preços N° 
004/21-TP-DIV, cujo OBJETO é Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria Administrativa em Convênios 
e Repasses (SICONV),junto às diversas unidades administrativas deste Município, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente. Maiores 

. 

	

	informações serão obtidas na Sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Presidente Castelo Branco, N° 1744, Bairro Acampamento. Varjota-CE, 
12 de Março de 2021. João Victor Catunda Farias Marques - Presidente da CPL. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ibicuitirsga - Aviso de Adiamento - Edital de Tomada de Preços N° 03/2021-SESA-TP. A Presidente da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga, Avisa aos interessados que a TP N° 03/2021-SESA, cujo objeto é a Contratação de Prestador 
de Serviços de Saúde para realização de Consultas Médicas nas especialidades de: Cirurgia Geral, Traumatologista / Ortopedista, Psiquiatria, Gine-
cologia, Pediatria, Otorrinolaringologista, Mastologista e Endoscopista de forma complementar aos serviços prestados pela Rede Municipal da Saúde/ 
Sistema único de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Ibicuitinga - CE, com abertura prevista para o dia 15 de março de 2021 ás 09:00 horas, 
ficará Adiada e sua nova data será dia 31 de março de 2021 às 09:00hs. Ibicuitinga-CE, 12 de março de 2021. Luzia Aguiar Lopes - Presidente da CPL. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato de Aditivo Contratual. A Secretária de Saúde do Município de Pedra Branca/CE torna 
público o Extrato do 2° Aditivo de Supressão do Contrato, resultante do Pregão Presencial n° 048/2020/PP. Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: 
Promix Comércio Hospitalar LTDA. Objeto: aquisição de 400 (quatrocentos) kits Covid-19 IgG e IgM, visto que este é um teste imunocromatográfico 
que detecta separadamente anticorpos das classes lgM e IgG para o vírus Covid- 19, com registro da ANVISA, contendo 25 testes cada caixa, em razão do 
enfrentamento da emergência em saúde, decorrente do Coronavírus (Covid- 19) na Cidade de Pedra Branca - CE. Fundamentação Legal: § 1° do Art. 65 da 
Lei N° 8666/93. Data da assinatura: 26 de novembro de 2020. Elis Regina Barros Lins - Secretária de Saúde. 

5*5 *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucainbo - Aviso de Anulação. A Comissão de Licitação deste Município torna público a anulação da 
Tomada de Preços N° 2202.01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de gereneiamento integrado do Sistema 
de Iluminação Pública do Município de Mucanibo-CE, conforme projeto, que se realizaria no dia 15/03/2021 às 09:00 horas, por razão de erros contidos em 
seu orçamento básico ocasionando a necessidade de readequação do projeto básico, caracterizado assim razão do interesse público. Maiores Informações 
pelo fone: 05*88  —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - CE, 12 de março de 2021. Francisco Orécio de 
Almeida Aguiar - Presidente. 

*** *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da Prefeitura de Amontada toma público, para conhecimento dos 
interessados que que no próximo dia 31 de março de 2021, ás 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços 
n° 11.03.01/2021.06/SRP, para o seguinte objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) para suprir 
as necessidades das diversas Secretarias do Município de Amontada, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPI-, no horário de 8h00min às I2h00min e 
no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: http://munícipioa.tce.ce.gov.br/licitacoes . Amontada/CE, 12 de março de 2021. 
Magno Samá Sales Barros - Pregoeiro. 



17 
tiletrônico N°2021.02.15.1.0 Pregoeiro Oficial do Municípiode Farias Sri ho/CE, toma 
que o Certame L cilalór o na modalidade Pregão Elairõfr co tombado sob ri 
1511, cujo objeto é a aquisição de gêneros atimavrticio para compor cestas básicas 
as a doações às famílias em situação de nsbô evulnerabilidôde social do Mirhictpió de 
ilo/CE, por intermédio da Secretária de Assistência Social, será retomado, em virtude 

empresa YBP Comercial LTDA,4eclarada vencedora junto' ao lote 1, más 
a assinatura do contrato no prazo legal A retomada será realizada no dia 
li. As 915, através do silo: htioeri/bllcornpras.osnn. Maiores ioforrveôes: Rei 

:ado do Ceará - Prefeitura Municipal de Martlnópoie - Avisa de Licitação - Progt 
Irônico N° 08:03.00212021 - SRP. A CPLP da Prefeitura Municipal de Meo'ilnópole/CE. ton 
Oco para conhecimento dos interOssados.,que a partirulo da 16 de março de 2021 através 

te eço eletrônico w'ww porraldecompraspubrlcas com br In iciará,  es procedimentos r 
ebironénto das propostas de preços e documentos de habilltação'.A íiritegra do edital poderás 
ida junto aos sitas www.iicitacoes:Ice.ce.gov,br,  www.mamtinopole.ce.gov.brllicitacoes.php 
w,pomtaldecompraspubllcas.cons.br , na sede da Prefeitura, localizada à Av. Capitão Brito. aí 
stro -' Martiriápole/CE. Adula de abertura do certame 'erA dia 31 de março de 2021. 
00mb, estará realizando licitação na modalidade Pregão Elelrdnico

'
do npo Menor Preço p 

e, lombada sob o Ni` 08.03.002/2021 - SRP. cedi 6/ris do objeto: Reàisbo de Preço viciara 
mas e eventuais aqu'nsiçõe,s de medicaereritou, materiais méd'nco-Imnnpilatares e odontológiur 
interesse da Secretariado Saúde do Muniolpio.deMartirrópole.CE. Infámiações ria Sede c 
LP. localizada à An. CepitãoBnilo, s/n,,Centro- ,Mamt(eópolelCE, no horário. de 0é:00h.n 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Msrtinópole - Aviso de -Licitação - Pregão 
Presencial NO 08.03,00112021 - PP- ACPLP da Prefeitura Municipal dó MartinôpolelCE, totna 
público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 30 de março de 2021. às 
09h00min, eu Sede da Prefeitura, !ocallzada à As. 'Capitão Brito, SIM, Centro - 
Mau nilnpolelCit estará realizando licitação nar modalidade Pregão Presencial do tipo Menor 
Preço Global, tombada sob 001° 08.03.001/2021 - PP, corri finn ao,objeto: contratação serviços 
tdcnicos de gestão como capacidade técnica e garescrai a fim de desenvolver ações para o cumprimento 

das obrigações municipais do Município de Mertrnópole coma Lei (4 12 305110 
bnfoniriaçfles na Sede da CPLP, localizada AAv. Capitão Brito, S/Al, Centro-. Mar5nópc4eiC no 
horário de 08:00h às 12:00h. Mártinópote/CE. 12 de março de 2021. Felipe Meadas Souza - 

n ao IeaIa - rreieuIuia nIun.ccpaI ou lousauluo —reviso ao isnwaçao. tu ucwnissao 00 
lo deste Município toma públicos anulação da Tomada de Preçou - N° 2202.01/2021, cujo 
é  contratação de empresa' especiatisada na execução dos serviços de gererrciamento 
Au do 3/demo da Num~ Poblica do Musfdliplo de'Mucanribo-CE. qscrl°omio projeto, que se 
ia no dia 15103/2021 às 09.00 horas, por razão de errou contidos em soa orçamento básico 
iaedo a necessidade de reudecpiação do projeto básico, caracterizado ertsim razão do 
te público. Maiores Informações pelo fone: 0°°88 - 3654 1133, ou no endereço á Rua 
ilorGonçõloVidal, e/o. Cor". MUdanibo-CE. l2de março de2021.Franclsco Oréclo de 

fado dó Cóará -- Piróteitura Murnicípalda Múcanibo-An/léõ delJcttação. O PregoAir/i dês 
nrdctpio toma público que do dia 30 de iprarçode 2021 és 09:00 morna, estar4sbdndó licitação 
idabdade Pregão Eletrônico NO 110301/2021 no Pontal httpi/wrawbll crg be/ CLpú objeto é 
ulsição de lêsleu rápidos (SWAB de nasofarimnge) para realização de epeme de Couid-' 
silvados o eelreirilaniento, do Coronavlmn,s, junto a Secretaria de 'Sáúde do Munlélpio 
icasibolCõ, O Editei estala diopornivel, no,horárlo de at'Andirneato ao público de 0800lt ás 1201 
tanbárn nos altas hsp:i/ntunldipioo.lce.ce.gov.brilkútscoen/ e 118p'iAcreqcmucambia.ce.gov.11a 
cimentações pelo forte: 088 - 3654 1133, ou no endeeçoàRua Construtor Gdnçulo Vidál, n/ 
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SEGUNDA-FEIRA 
FORTALEZA - CEARÁ - 10 DE MARÇO 002021 

fado d'o Ceará- Prefeitura Municipal dê Cedro - Aviso de Licitação. A Comissão o 
ilação. em cumprimento ao que determina as Leis Federais o°  8.6603, .0  10.520102 o 
ereto nG  5.450105 e suas postorires olteraç000, o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/C 
na público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PregO 
rirônico n° 0503.01/2021O2. cujo objeto á o Registro do Preços para frituras aquisições ri 
dicarrrentos através de maior desconto percentual ofertado, por lote, na lista deAb Zda tabela 
oista.daABCFARMAe assim atender demanda da Secretaria de Saúde do Município de Cedro 
1, entrega das propostas a pariirdesla data e abortam das propostas dia 30 de março de 2021 
00 hoios Qiorá/io de BrAsilia). Tudo coirforrne especificações contidas mc edital, o qual encanto 
na integra na sede da ComissâoPerrrisnonle de Licitação, no horário cio 0700Ir às 12:00h e no 
rsween.ice.ce.dõvbrerw.w.bicomDras.ora.bCTúlio Lima Safes -.Praaoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação, em cuirdprimeuto ao que determina as Leis Federais 00  8.666193, n°  10.520102 e o 
Decreto 0  5.450105 e suas pastor/ores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/CE 
toma público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação ria moda/dado Pregão 
Eletrônico e°  1902.0112021-03, cujo objeto é O Registro de Pregos para futuras aquisições do 
pneus, câmaras e protetores, para ateédér as necessidades da frota de veículos das diversas 
Secíetarias deste Município de Cedro, entrega das propostas a. partir desta datas abertura das 
propostas dia 30 de março de 2021 Au 10:00 bolas (tio/Ar/o de Brasf ia). Tudo conforme 
especiticaçõescontidas no edital, o qual encontra-se na integra na sede da Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de 07:00h às 13:001r e nos cites www.tce.ce.gtiv.br  e 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro-Aviso de Llcttaçâo. ACornissão de Licitação, 
fAma público a licitação ria modalidade Tomada de Preços rio  0202.01/2021-03. cujo objeto Au, 
0/nssrrlaçâo da pessoa pa-ld eu para prestação dos serviços de assessoria em pubi cidade 

inslilucionat destinados aos diversos Fundos dente Municipio, que se realizará no dia 31103/2021 às 
10:00 somas, no auditório da Escola Francisca de Jesus Cavalcante, localizada na Rua Aduuto 

Castelo, Bairro Centro, Cedro/CO, respeitando todas as determinações sanitárias. O edital poderá 
ser retirado no oirø w.tce.ce.00v.bra oariir desta data. Tuilo Lima Safes -Presidente da CPL. 

adodo Ceará -Prefeitura Municipal de Cedro -ExtratioCóntratual. Ototunicipio de Cedro/CE 
véu da Secretaria de lnfraestrutura, torna  público o Extrato do.Contiato N° 05030112021-0fi 
si-reste do Pregão Eletrônico N ° 0502.002021-OS, cuja objeto é a contratação de pessoa jurídico 
t fornecimento de peças gerruluas. similares 0040 marcas reconhecidas no mercado baseadas 
sistemas autorizados, ou tabelas de preços vigentes das montadoras, destinadas as máquinas 
edas da Secretaria de tnifraristrutura do Munidipio d'e Cedro/CE. Contratada: Franciaca Maria 
çafves Urias - ME, core endereço ria Rita Antonia Molelra Ofveira, N°25, Centro, em Lavras da 
rgabelra - CE, CEP: 63.300-000, inscrita no CNPJ sob o O  05.097,94810001-20, representada 
sua proprietária a Sra. Francisca Maria Gonçalves: Urias, CPF nO  259,863.043-34. Valor global: 
r 1 com o valor estimado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), irem 2 com o valor 
rnads de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). item 3 com o valor estimado de RI 
.000,00 lcentoevinteirillroati), Coei ácom ovaloreslinsadode ff5 150.000,00 (cçntoe oilentanril 
o), item 'S cora coatar estimado dó R$ 120.000,00 (cento e vinte teil ,réaia),sendo corrsignedOuni 

asnAs percentual de 73.02% (setenta e três virgula zero dois por cepto) rio valor de cada peça 
ir/rida. Vigência do conlrato:Até 31 de dezembro do 202E Assina pela contratante: Mamas Ir/neo 
ralho de Almeida - Secretário Interino de tnfraestiutura. Cedro - CE, 09 do março de 2021. 
mis lrineo Carvalho deAlmelda -Secretário tnlerinodelnfraestrutura. 

udo do Ceará - Prefeito/a Municipal de Cedro - Extratio Contratual. O Muniblpio do 
Iro/CE, através da Secreoár'a do Trabafiro e Assistértcia Social toma pdblico o Extrato do 
trato N00403.00/2021.04, d000rrerrtedo Pregão Eletrônico ri0  290'1.0112021-04. cujo Objeto 
aquisição de gêneros alimnintícios para composição de cestos básicas destinadas a 

çflos junto a Seceetasla do Trabalho e Assistência Social do Musiclpio de Cedro - CE. 
tratante: Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Contratado: Francisco Sergio Mala 
elo - ME, com sodA na Cidade dá Morada Nova/CE, â.LagÓa rIas Camaúbas, SiAl, Bairro 
oelro, CEP: 62.9454)O0, inscrita no CIOPJ/MFn° 21.089~095f000'1-31. represéntada porsein 
t1etárIo o' Sr. l°ranclaco Sergio Mala Rabelo, InsistIa no CPF/MF r1i  670,821.8.12-72. Valor 

,ai do Cóntráto; (18212,976,00 (dr.izentosA doze mil novecentos e setenta e.seia reais). Da 
ncl: AtO 31 , de dezembro de 2021. Ordenadora, otá Deupeçãs:  LutariA VIAm. Marques 
iA - Secretária do Trabalho e Assistêricla Social, Cedrõ CE, 05 de março de 2021. 

ttàdo dia Ceará - Câmara Municipal de Farias-  Brito - Extratõ do Contrato. A Câmara 
unlolpal do .Município de Farias Brlto(CE, toma público o Extraio do Contrato 14 °  
121M2,24.01-io1, resultante da resultante da Tomada de Preços 140  2021.02.24.01: Õmgtio 
iitante: Câmara Municipal de Fadas Brite/CE - Poder Legislativo. Dotação Orçamentária: 
'jli.01.O31.00O1'.2.00i.0000 Elemento do Despesa: 33.90.39.00. Objeto: contratação da 

estação de serviços de execúçâo, assessoria ãconsultorla contábll.jimnto aCâmo.re Municipal 

1 FArias Brito/CE, conto/me anexo 1. VigênciA do Contrato: Até 31 de dezembro de 2021, 

dendo ser prorrogado nos casos e formas 'prér,istoanaLei n 1 8.666193, de 21 dejunho de 1993 
oofrnrsdnlat Jose Jobdon de Oliveira - M5(J'J O Assessoria 

jU, o seus anexos enstrem deponliers'sosn5oeiatr&ni w ovbbrrnetocen lo' 
nçató do AreamnintelC.E, 11 de março de 2021. Jardenyo de Paula Herculano 

lado do Ceará -Prefeitura Municipal de Tauá - Secretaria de Saúde -Aviso de tJcitaçâo, 

feitura Municipal de Tauá, par n'ieio de seu Pregoeiro, toma público aos interessados a'abertu 
Pregão Elelr(nuico N° 12.03.00112021 'FMS, cujo objeto é o Registre de Preço para futura 
ritual aquisição de material de ambulatório para atenderas necessidades das Unidades Eásio 

Saúde, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Taaá. Inicio do Acolhimento das propostas. 15 i 
rço de 2021. As 171r30mmn Final do acolhimento dou propostas: 30 de março de 2021, 1 

r30mmn; Data dosbortura das propostas: 30 de março de 2021, às OfllrOCmin:'lnlcio de sessão 
nula do preços: 30 de rnnarça de 2021, às ltirOilmin'r. Todos os horários dizem respeito as bolar 
Brasilia. O edital completo poderá ser adquirido em: w-a'nn.bbrnnellicitacoes.combr 

rs -Jdicuacoes.lce.ce.gov.brivdeo.phpilicitacaolabertas.Tauá-CE, 12 do marçode 2021. Thobi 

dodo Ceará - Prefeitura Municipal de Taué- Secretaria da Saúde-Aviso de Ltcitaçáo. e 
feitura. Municipal de Tarná, por meio do seu Pregoeiro, torna público aos interessados, a abertura 
Pregão Eletrônico N' 1203.00212021-FMS, cuja objeto rio Registro de Preço para futuro e 
intual aquisição de.raçâo para cães para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.juntt 
Funde Municipal de Saúde de Tauá. lelciado acolhimento das propostas: 15 de mnorçode2O2l, Au 
n30mini Final doacolhenenlodas propostas: 31 de março de 2021, às07l -r30nrin: Data deobrrrtura 
1 propostas: 31 de março de 2021, és OOlsOOmin; Inicio da sessão de disputa de preços: 31 de 
rço de 2021, às O9hflúmnin. Todos os horúrias dizem roupeiro ao horário de Brasilia. O edital 
mplets poderá ser adquirido era: wwwbbmvellicltaooes.com ,bre 
is //licrtacocs Ice co go brindes prrplliotacao/abertas Taua CO 12 de março de 2021 Thoblas 
JstaMarttns.PreOoelro. 

, , T , , 

Jçu000 tome, público. e icitação na modalidade Pregão Presencial. Processo 
- PP - SEAGRI, do tipo Menor Preço por Item cujo objete: contratação de empre 

ritO do Município do Tejuçuoca.Arealizar-se no 
maiores infomiacõesna sala da. Comissão de 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejoçuoca - Aelssi de Licitação. A Comissão 
Permanente de Pregão de Tejuçuora torna público, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
Processo n°  2021.0226.01- P5 - FMS, do tipo Moera Preço por lIam cujo objeto: prestação de 
serviços dó confecção de próteses 'demit,áúa total e prótese parcial removível, incluindo todo o 
processo de fabricação (rretorlal de inroidageni a fabricação) 'e mão de obra. técnica no local dà 
execução doserviçadoisicio aofimdo processo, deslinadosâs pessoas carentes,juntaa Secretaria 
de Saúde deTejuçooca - CE. Arnutzar-se no dia 29 de março de 2021, ris 14:30Irs (horário local), 
maiores intorrtraçõas na nela da Comissão de Licitação, na sede da Preteltura Municipal pelo 
telefone (851 99299-2315 e mio sito trllocci/bliorqbr. Fnrqoelro da Prefeitura Municipal de 

Presencial N°PPO2/2021-SESA APrefeitura Municipia délianguácomunica aos Interessados 
estará recebendo eIA ás Oâhâomirsdo dia 30 de março de 2021,00 sala de reuniões daComnlssân 
Udtáçáo, silo óAv. Moiuês MiSta n°785- Bairro NegO Plácido -TasguA-C a proposta de prép 
documentação de habilitação para o Pregão Presencial nQ  PPO212021-SESA, cujo objeto 
Registro de - Preços pára lutaras e eventuais aquisição de oxigénio (gás nlodiolnal), ruguladon 
til virou pera arendinrento às necessidades ia Secretaria de Saudado Município do lianguá 
0 edItal poderá ser obtido junto ao Pregoeiro, noendêreço.supradrado, nos dias álls das 8:001 
14:00h e no sOe ticltacoes.tce.ce.gov.br. Ttangáá-CE, 12 de março de 2021. Doto Juntor 
tiaooImenln-Preaoelroda Manicinio dellanauá. - 

Elõtrônldo 14°  PE 03!21121-SESA. A Prefeitura têjnidlpat de 1`ián6)oá-05, por meio do Pregoeiro 
Oficial, tonta público qoe se encontra é disposição dos interessados  edital do Pregão Eletrônico 14°  
PE 03/2t21-SESA 1050881634,  qnrotem como objlrto.a aquisição 'de maior/alada consumo mobelcc 
hospitalar destinado ao uso do l°pograma Nutrir de,respoeaabOdóde da'Secretarta de Saúde do 
Município de Trangaá'- CO. O Edital poderá ter obtido tio mês do Banco do Brasil através doo 
endereços etetrõn coa http I/wwie Ilotacoes-o com br ou htlps //Ilcrtacoea Ice co 90V br/ O 
recebimento das propostas através do sito do Banco do Brasil danse-á até és l4tiOOed e do dia 
30/0312021. Abertura' Os Propostas: 30103/2921 és 14hOOmln. Inicio da Disputa de Lances As 
14h15'rdn dia 30/03/2021 (horário de BrasIlia) Soilcitaçflee de osclareclrnenlo acerca do edital 
deverão ' ser enviadas ao endereo eletrônIco de ertnag: licltacaoça8l9rna9.osm. Prefeitura 

dó do Ceará - Município de-São Gonçalo do Anuarante -Aviso de Licitação- Pre1 
ôntco N° 0112021-SDE. O Pregoelro.do Murdclpiode São Gonçalo doAmarente/CE.to 

co para cónhecímentodos intereduados a-abertura do Pregão Eletrônico,N° 01/2021-SI 

objeto: aquisição de móveis e equlpamelritoa,. para atendimento da Secretaria 
nvolvjmento Econômico. Inicio do acolhimento das propqslas de preços'. 1610312021 


