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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre -Emito de Dispensa do Lichaç80.
Presidente da Comiss8o Permanente de Ucltaç0o da Prefelturi Municipal de Satitçe, oro
cumprimento A ratlticaçAo procedida pelo Oetondor da Deap. do Fundo Geral, faz publicar
Extrato resumido do processo de Dispensa de LicitaçSo a seguir Processo Administrativo n,
2021.01.20.01FG: Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV. da Lei n. 8.668/93: Objeto:
Contrataçda de empresa ospeciahivvdn na alma do ltrrmpuzo público urbana pare anatcuçúo dar
serviços de coleta, transporia e destinSçAo final do resíduos sólidos domiciliares, liso urbano,
antulho volumosos o poda do Município 00 Salitre/CO: Favorecido: Dom Reatei & Serviços
L'rDA - ME: Valor global: P5 250.755,87 (duzentos a cinquenta mil a setecentos e cinquenta
htico teste e orienta e selo centavos): Fonte de Recursos e LtoLaç*o: t'fecuraoe dsvldernent5
atacados no Orçamente Municipal para Desercicio da 2021, conforme rataçdonnoxa ao Projeto.
5razo do vrgitncle: 03 (Iria) meses. DecierapSo de Dispensa .mitida pata Presidente da
orritaa90 Permanente de Lidtaçso e retificado pelo Sr. Dorgiven Pereira da Siba. Orderlador
e Despesa do Fundo Geral, SaIIrWCE, 21 da janeiro de 2021. Thainkis Pereira Silva PreeidsntsdaCosniAo Persnanents de UcitacOoda Prefeitura Municipal d*Saidtr.
Municipal comunica troe fritersseedosqueeatard abrindo licltaç8on6 modalidade Preg3oEietrdnicoj
n° 0212021-SEAG, cujo objeto Õ 5 aqdaiç.3o e recarga de extintores de inCAndio exclusiva parei
ME/Epg o sistema receberão cadaetrarniento das propoelasatito dia 04 de Invererode 2021. M
08:004, a abertura e classlficaçad da propostas será to 08;10h, a disputa de lances será a prr4
das 09:00b (horúnioa de Brasilia). O edital estará il dlapoelçodos interessados nos das Algia apósi
esta pxl/caçAo nos silos: wsw.turnrtelooni.bç lidiacoea.lcaa.go'rbr, vicoss.ce.gov .btillotacoes(
e no horário de 08501, da 12:not, e das 1400h ás 17:00ims, as Rue José Sk1uelrnm, 396, Centro.
VicosadoCeará/Ceem 21 do ianeimde2l2i.FláviaUasta0amelrodaCosta—Prsaoalea.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pac.ua. A Pregoeira da Prefeitura Munlciptr
Pacajua-CE, torrtia público, soe rrtomessados, que no das 03 de fevereiro de 2021, As 09:0
realizará iicitaçào. na modalidade PregOs Eletrônico 14° 2020,09,29.02-PE, critério
julgamento Menor Preço por Item, Modo Aborto de Disputa, com tine de aquuaiç3o de pra
hldrúuttca. balSaçe ohstromecdnica e uma empii0000irb para atender as necessidades
Secretaria de Meio Ambiente de Pacajua/CE, conformo ospecificaçõen do edital e ana:
Aleporaivll na Sede da Comisstso, iccolizuda na Pua Guararay, n°600, Altos, Centro, 00 xiii
Tribunal de Contas do Estado do Cesré-TCE, através do Penei de Licitações dos Murriclp
http:/fmunlclploa.tce.ce.gov.br/llcIt.coes, no Bit. do Muniolpie de Paoaj
httpa:I/www.pacnju,.ca.90v.br/ e ao alie da Bolba Brasileira de Meroederi
wanebbmnetcom,br, Maiores irtforrnisçoae fone (085)3348-1071, no horário de atendirni

M& 2021.01.21.01ITP A Presidente da Cornise8o Rerrnranonte de Llcitaçás da Prefeltu
Municipal de Meuriti comunico aos interessados que no dia 09/0212021. de 10h, ria asia i
Corrozsdo de Licilaçio. local/ceda na As. 8/antI Grande, nf 55, Serrirtha, MuritafCE, sala
recebendo os Envelopes de HsbilhtaçSo a do Propostas da Preços, para abertura i
procedimento ilcilalArio, objetivando e contratação de ;eMço especializado em sssenacrte
consultoria administrativa no Ares de Licitações e Ccniz$tos Públicas junto às UnIdeda
Adnitnlstretiva$de Prefeitura MunicipaldoMauriti. Os intareseedospodei'aoobtercópia do Edil
nos ates htlpfAewettorn.ce.gosrbr/itcitacooa/, aww.msurlti.co.gov.br ou na traia do rounlôsa a
Coniiai8o de Licitaglo, no endereço mencionado, nos dias Ateia, das 08:00 ás 12:00 hora
Estado do Ceará- PrrfeKura Municipal de Pacajua. A Pregoeira da Prefeitura Munir
Pacajus-CE, torno público, soa interessados, que no dia 04 de fevereiro de 2021,'ésC
realizará iicitaçõo, ria modalidade Pregão EielrSrrico N ° 2020.11 20.01, em/lAna de julg
Menor Preço Global, com Ema de contrutaçoo de empresa especializada para loca
equipamento varredeira mecanizada via sistema de sucção, capacidade mínima de 5
metros cúbicos corr, operador, manutenções preventivas o corretivas inclusos por ci
contratada e combustível por corrIa da contratante para atenderas necessidades da Se
de lnlraestruture e Desenvolvimento Urbanode Pacajus/CE, conforme ospecifcaçéos A
anosos, alisponivel na Sede da Comissão, localizada na Rua Guarany, n°600, Altos,
no alIe do Tribunal de Contes do Estado do Coará-ICE, através do Portal de LIcitaçi
Municlpios: http:f/municlp/os.tos.ce5on.brdicitscoea, no SIte do Município de P
https:f/www.pacajus.ce.gov.br/ e no site da Bolse Brasileira de MerecI
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Estado do CeesS P,efeltur*Muaicipaide Potiretasna -Avisado Ucitaçeo -Prag6oPreeend
N 003(2021/PP. AComisdao de LlcttSçSoda Prefeitura Municipal de Fetalatama-CE, torna pAbllc
para conhecimento dos Interessados que no Ais 03Ae fevarerode 2021, da O8hOOrnin, no Setorc
Licitç3o da Prefeitura, localizada à Rua ExpedIto Leito da Silva, N 33, Centro. Pder,tanma-CI
estará realizando iiclteç6o na modalidade Pregad Presencial N 003!2021/PP. cosi o seguia
objeto: Coar rsLvçatc. cio emprosai etapuciadizodu paro arnsonraorarnoirto cio uso de Sistemas pá
negreIro do kmtcmrrrmaçdo peraconticriade slrnoxaribslo, frota, patrimônio, medlcan,errto, doações
ele— confcrnrre es necessidades das Unidad.eAdrrrirristrativaado Município de Potiretamna - CE, c
tarspestivtoade: aprimorar os resultados lristnJdor'tals; conferir rnieor celeridade A trarrátaçi
proceaeusi; ser conhecido e reconhecido pelos municipais na olimizaçduda roiaçdoaasko/beneflc
doa aeru/çce públicos pra,ixr5os. Estima-se no valor de P5 235.686,67. O qual encontra-80
Integra no Se/arda Cornia.eo Permanente deLicitação. no endereço Sorna citado e sue/te cio TC

Estada do Ceará - PrefeItura Municipal de Pedra Branca • Aviso dl LiciteOSo . Pregi
Presencial N007120211PP. AComissào da Ucltutçãoda PrefslturedoMunbtpio de Pedra Branc
CE, toma público, para conhecimento dos inler*eusctoa que no dia 04 de fevereiro de 2021. a
08:30 horas, no Setor de LicitaçOo mIs Prefaitura, localizada à Rue Fua'turaalo Silva, eis, Cabe
Pedra Branca/CO, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencia], iornbadonobo t
007/2021 IP?. como seguinte objeto: AqsislçSg dx gás GLP 13kg e vasiltmarmme, bemcornogalôesi
égua adcerreda dessa de20litros. confermneespeclncaçóos o quantidades constante, treines
- Termo de Referência, para entrega parcelada seguindo es pedidos das Secretaries e Fundi
Municipais de Pedra Branca-CO, mediante requisição do setor competente. Justificativa: Visa
suprir a necessidade continue de égua adicionada do sais e gás. a fiar de atender aos sei
Itardondrtos e e popuieçio que visite ia dependências das Secretaries. O prazo do contrato es
da dais de assinatura até 31112/2021 lastima-sarro valor da P540478211. O qual encornlm'a.t
na Integra no Setor da CcrnisaAo Permanente da Licitação, no endereço acima citado fone: 0.5
2101.1492, rio horário de 08:004 tia 12:00h e das 14:00h da 17004 e rio cita do TE

W 2021.01,19.01. A Prefeitura Maaiapal de Palhanc Publica o Estrato da Ata de Registro de
proçoutioPteg0oElctrõnlcSRPN°202C.I2.11.01, c-JjocbjetoéoRsçtutrcdcFreçoapsr;bdurat
• eventuais aquisições de medicamentos. material médico hospitalar, pare atender ar
necessidades da Secretaria Municipal de Setas de Pameno. Estado do Ceará. Furrdamentaç8c
Legal: CierretoMunicipal 14859-Al2018de01 de íenereiroda20lt, Lei lO,520/02e Incito lldoert
15 da Lei Federal n°8.686/93. Dos Preços Registrados: Ci preços registrados conforme proposto
de preço s, Lote 001. R$ 536.500,00; Lote 002, P98992000; Lote 003. P55910000: Lote 006. RI
07.625,85. Lote 006, P53035600; Lote 007, P5 72.599.21; Lote 008. P5 29.83824; Detentora
aos Lotes; JBM Distribuidora de Material Hospitalar LTDAEPP, CINIPJ N°19,794.018/0001.33. Loto
304, P503545000. Detentoni do Lote: Medmala Comercio de Produtos Mscàeos LTDACNPJ Ni
13.516.534/0001-02. Õrgao Gestor de Ata de Registro: Sacn.tanle de Saúde; Vtgncie de Ata: 12
(dm) mesa;. Data de Assinatura: 19 de janeiro de 2021. Signatários: Donis Gledscrr Rixa Secretaria de Saúde - JooÕ Mardflson Bezerra de Moraes, JEM Disbtuidora de Material
llowltelarLTDAEPP: Naysta Matie Barros Mata, Medniela ComsrcjodeProdutos Medicas LIDA,
til 2021.01.14.1.0 Presidente da Comlso8o Permanente de LicJllçAo da CAmara Municipal da
Mauriti, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento doe interessados
que estará realizando procedimento licitatôrlo na modalidade Tornada de Preços n'
2021.01.141. do Aço Menor Preço, cujo objeto é a cormtratsç80 doa serviços de assessor/a,
consultoria e osectaç8o orçarnantánra/conlúblt, pura atender as nscasnldItdas da Carnera
Municipal Au Maurttl/CE, oontsrn,e vspecltcsções constantes no Instrumento Convocatória,
com data de recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços marcada para
dia 10 de Fevereiro da 2021, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega deeditais na sede
de Comissão de Licitação, localizada A Rua Tabelião Chegas Sampaio, n 1 517 - Centro, ou pele
fone (88) 3552-1470, rio horário de 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sesta-feira. MauritilCE,
21 de janeiro de 2021. Maria do Socorro Barbosa de Oliveira - Presidente da ComIssão

Estado do ClarA . Prefeitura Municipal de Saboeiro - Extrato de Dispensa de Licilaçio
Presidente de ComissIto de Llotaç8o, em cummrprlrnonto e Ratlticoç8o procedAs pelo Ordonador
Despesa do Fundo Geral, o Senhor Mateus Fernandes de Souza. Faço publicar o Extrato reates
do Processo Mrmr/t5ttaitvO de Oi$panS5 de LicitaçAo N 4 12,01.00112021-PMS, cujo o
ConEataode empresa para Coleta o Transporte de Resíduos sojrnulados de origem dorrxcAiar
comerciais, rnstduos vegetas, consln.içdo, varriç2o, capinaçása pintura de meio rio deves odor
ara Sedes Distritos do Muntuiplo de Saboeiro-CE, conforme projeto básico e orçamento emane:
Favorecida: DegyConettuçøsa i.TDA-ME, irecrita no CNPJ de rt 33.313.1914)001-09. Valor (3401
P5 163.984.45(oas5ooeeeeenla.três rale reverentese sessenta sai/alvo mais eauarenta edr
centavos DOtaçAo 0901.15462.0013-044, ektniento de despesa n 1 33.90.39.00. Vigência: a pa
do dota da asi/rieltai tio sorteio e extinguindo em 60 (sessenta) Ates Flsrdemermleçio Le
Cormfotrnelreiio4 do ertigo 24 da Lei a5 &666193 e suas aiter,çôes posteriores, com Moto soM
26de Lei Federal n ° 8,66Bi93eeiesattraes ooeterloros,
Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Agua e Eloto-SAAE do Munictpte de Mor
Nova—Aviso de Ucitaptio - Modalidade; Pregão EletrÕnlco N.° PE40I/2021-SAAE Obj
seleção de melhor proposta através de Registrada Preços para futura contratação de pôs
urrAca pare manutenção preventiva e corretiva de voiotaios e motociclos, da diversas arara
modelos, p.rtarrcentes ou vinculados a Imola do ServlçcAutônornode Água o Esgoto de Mor
Nova, incluindo o fornecimento de peçasoniginaie, genuínas ou legitimas, acessórios origir
legitimes ou genuínos, baterias sou acumuladores, produtos afins e mito do obra, de ser
som as especificações e quamrlldedea do Istmo de referência do edital. ilpo: Menor Preço
Lote. A Comissão do PrsgOo cstrrs,rics aos Interessados que a entrega das propor
oomercieia será até o dia 04.02.2021 As 08:00h. ás 09:00 horas (Horário de Brecha)
aberto 5 disputa. O edital o asas ersexee •elit-80 disponivois através dos si
htipaJ/bmprascorrrlt'lomefPublicAcosis • www.tos.ce,goYMf. Maiores trrformaçõ.es alva

n 2021.01.21.1.Ø Pregoeiro Oficial do Municlpio de Jardim, Enlato do CarA, no uso de mui
atribuições legais, toma público, para conhecimento dos Interessados, que estará realizando,
sede da Prefeitura, as'uvda de plataforma aletianize wew,laicomprascom, por inlormdo
Bolsa de Licitações de BrasA (BLL). certan'ie ndtatórto, na mod&idaçte Pregão n°20214)1 1.1,
tipo Eletrônico, cujo objeto A a qulslçao de instrumentos, matar/aia o eqtipamenk
odontolôgauoa e materiais rnéaliccms para atenderas necessidades do Programa Saúde daFiniA
do Munlolpio de Jardim/CE, por intermédio As Secretarie Municipal de Saúde, conforto
espedflcaçõea apresentadas junto ao Edital Corwocatixrioo seus anortoe, curti doer/sai moroso
para o dia 04defevsrah'ode2O21,s partir das 09:00 horas. Otelciodeadohimento das pqoposti
comerciais oconsird apuotirdodia 25 de janeiro de 2021, ás 09:00 horas, Maiores 'rdorrnsçôoa
,ritrsga da entala no endereço elelrtnlcu; enw.bitcompraiu.com , por Intermédio da Bolse
Uchacõesdo blr'asit (BLLI. lefornsecões cederão aerobtidas airada caio ieiefone (881 3555-1 712.
Pregão Eielrõnico II' 04121/PE-SS. O Pregoeiro de Comissão de LlciteçAo da Preféliun
Municipal de lpaporenga comunica aos interessados que o Pçeg8o Eiebonico 145 04121IPE.SS
corri abortara prevista poro o dia 27/01/2021 às OOtAtOmirr, passará a ser realizada no da 03 da
fevereiro de 2021 As 09l'I004m1n na wew.b0compr.org.br . Ipeporenga, 20 da janeiro de 202,1

8o Eistrbnloo 14' 05121fP8/05. O Pregoeiro da CortttnAc de Licitação da Prfalt
cIpel da tpsporsrrga comunica aos interesaados que o Pregão Eletrônico N 05121/PE4
aberlura prevista para o dia 2810112021 As 091h00niin, passará agem reaiiz8da rio dia 04
oiro As 2021 As 09h00min ria wvan.btcompmaa.org.br . lpaporsnga, 20 de janeiro de 20
lado de Coará - Prefeitura Municipal de ftapajd - Aviso, A Prefelluro Municipal ido Itapa
aves de seu Pregoeiro, torna público, que terá realizar Licitação, ria modalidade Preç
rner,ciai n° . 2021.01.13.01-PP, cujo Objeto A a Prestação de consutoda em projet
lvõnios, contratos de repouses, termos de ajustes, termos de compromisso, programas
lo continuado e instrumentos similares, nas esferas Federal o Estadual, junto ao Muniçi
itspsjé- Co, ccnforrm,etamrrro ate referência, Tapo MenorPreco. com dato de abertura mares
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