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60 Cesta Pre fe itura Municipal de Morrlrrhos. O Presidente da COITrISdQ de LtdIaç
. ipio do Momnhon comunica aos interessados que no próximo dia 12 de fevtrrelro de 202
Orem, sistorrá abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços N°. 2701.02/2021, ou,
a confrataçarr de serviços tdcncus especializados omanoessoria e consultaria na área O
Interno junto na Secretarias do Município de Morrinhas - OS. O edital completo estará
50 após esta publicação no horário de 07lm30nhifl is 11h30mln no endereço da Comiost
çáo, à Rua José lomna Rocha, SIN, Centro / Moerinhios - CE. 27 de JaneIro de 202

Público. AComnl$aão de Liclt50o convida os Interessados para na inscreveram ou atualizar ter
registros no cadastro de temecedorea e prestadores de serviçoS deusa Prefeitura, deneni
apresenta- a documentação exigIda no Ais. 27 ás Lei n°8.666/93, e requerimento de registro
Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Ivete Alcântara no 120 - Bairro Centro - Si
Corspalo doAsnarabte-CE, de segunda a quinta-feira, das 07h30n'iln is 11 h3ørrrin a o** 13h00m
às 17h00rrdin, as coatas-feiras das O7ti3Omln às 13h30m1s. SãoGonçalo doAmarante-CE. 264

Estado do Coara -Munlcipio de CarrIndi-Aviso deAdiamento de Licitação - Stne Dle Pregão Eletrônico N 4 056/2020-PE. Por razões e motivos de interesse público a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico W056=20-PC, que visa a aquisição de material de consumo,
limpeza. ?tiglenização, material redolco hospitalar e equipamento de proteção individual parar
cornateqronàvlrus, de. interesa, dp Secretaria de Saúde do Munlclplo decartind&CE,
lrmlcldlmêrrte prevista a abertura do certarnG na date de 27 de janeiro de 2021, dia 10:00h, fica
sendo nomsdd5s pronlrxiberlurrt do certame a ver public a do em molrnntc

Estu do do Ceará -Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -Aviso de Eirada ao Edital de
Licitação. A Preçoaira do Município de Viçosa dd Coará comunica aos Interessados errata ao
Edital do Pregão "irónico N ° 0312021-SEAG, objeto: aquisIção de combustíveis, em Fortaleza,
dissei e 9«~, para a fruta de veículos das Secretarias Municlpal. Onde se lê: 01/2021SEAG*_. Lela-e.: 0312021-SEAG. Viçosa do Ce.ráICE, em 25 de janeiro de 2021. Flávia

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Pregão
Eletrõnico N°2021.01.22.1 - PE. Joáçamonlo: Menor Preço por I tem, correspondente ao Maior
Desconto em Percentual por lIam apurado cobre os valores dos medicamentos constantes na
tabela da revista ASC Farrrm, Objeto: açulniçácide medicamentos para diopensução gratuita ria
Atenção Básica, em caráter complementar ao Programa de Pactuação Integrada da
Asslaltiricia Farmacêutica, no âmbito do Município ria Horizonte/CE. O prazo de cadastrarnento
tias Cartas Propostas será até ás 09ls00min (horário de Brasília) do dia 09de fevereiro da 2021,
com abertura para análise das propostas às 09h30mnIn (horário de Br5silia) do dia 08 da
fevereiro de 2021 e Sessãodo Disputa deLaricesás 10h00rnin(horário deBrasllia)dodia09 da
fevereiro de 2021 O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos
www.00mprasne(,gov.br, wese.horizonte.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br a /ertir da data desta
publicação, Informações: Na sede da Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente
Castelo Branco, n°5100, Centra, HorizontedCE ou fone (85)3336.1434 Horizonte/CO. 26 de
en.irode 2021. Francisca Joranqela Barbosa Almeida - Pregoeira.

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Mucimbo - wlao de LIctiação. O Pregosiro dada
Município torna público que no dia 09 de fevereiro do 2021 is 09:50 horas, estará abrindo lcttaçflo no
modalidade Pregão Elehõrrico N°2601,01/2021 rio Portal hsp'//wao.bbmneIndtacoøs,combc Cu,ir
objeto á a aquisição de generos allmanttcios perecíveis (frutas a verdume) para atender a
necessidades das Secretarias de Saúde e ao Trabalho e Aasisldncie Social do Município, de
Mucarnio - CE , 0 Edital estará dospoqivel, no horário de atendimento ao público de 08:00b às 12:00h
e larntaim nos mies http/mrunicipioeJce.ce.gov.brfiotacoes/ e http://wear.mucanibo.ce ,gov,br/
lnfomiaçôeu pelo lene: 088 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gcob VOaI, o/ri
CenSo, Mucsmbo-Ce 26d. Janslrode2OZl.FranclscoOróclo deAb'neldaAaulor-Preaoelro.

Estado de Ceará - Prefeitura Municipal do Pacatuloa -Aviso de Licitação Pregão Eletrônico
N° 09.001)2021.PERP. Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gases medicinais para
atenderas necessidades de PronloAtesmdlmento edo Hospital Mrirricipai Raimundo CleO Rodrigues.
APnegoeira de PaCatuba-CE, toma público para conhecimento dos interessados que aldodia lOdo
fevereiro de 2021, às 09:00 boas (boVino de Brasilia), estará recebendo as propostas referentes a
oslo Pregão, no endereço eletrônico www.bbmeLcom.br Acesso Identificado no 11*- (citações
públicas. O edital poderá ser obtido no endereço eleitOr/co acima mencionado. Quaisquer
ntonsseçóes saáo prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal 06:00 às tO0 hoasj a
medonho ser solicitadas através do telefona 1851 3345.2300. tara Leoas de Auino - Pr.oaeha.

de Morrirdiros comunica eco Interessados que no próximo dia 12 da fevereiro de 2021
estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços N°. 2701.01/2021,cujoobj
(ação de empresa especializada para executar os ouróços de assessoria administreI
e operricionel junto as diversas Secretarias do Muidolpio de Morrinbe - OS. O ao
estará á disposição após esta publicação no horário de 07h30min is 11h30rrdn
da Cmio40dj Lirjlsm,ãs,úrtus Jose ibospina Rocha, S/N, Centro! Morrinhos-CE,

Presencial N° 010t20211PP. A Comissão de Ucitação da Prefeitura do Município de Pedra
Branca-CE, torna público, pare conhecimento dos interessados que rio dia 09 do fevereiro de
2021 do 08:30 horas, no Setor de UCCaÇãO da Pra/altera, localizada à Rua Furturiato Silva, n/rm,
Centro, Padre Branca/CE, estará reallxanidoJicitaç3o na modalidade Pregão Presencial,
tombado sob o N° 0101202111PP, com o segiante objeto: Contratação da Pessoa Jurídic a
especializada em seróços lácrmlcoa de aconlpanhvrnonto o manutençdo dos sistemas dc
Ministério da Saúde relativos di Atenção Básica e locação, Instalação, manutenção e
monitoramrrento de Sistema Integrado de Apoio para as Unidades de Saúde da Família.
.lunllltcaeve: Dar suporte 8 instalação, treinamento de uso rios sistemas, atualização da novas
venstes, resolução dos problemas em bancos de dados doe sistemas, compreendendo:
SIABMUN, API, SIPRI, SIM. SINASC, SILTB, MODA. SINANWEB. SISAIN01 SINO, CTFAII4M,
SIASUS, VERSIA. rrPCMAG, BPAMAG, SIGTAP, .°AC, SISPRENATAL. HIPERDIAetc. O prazo
do contrato será da datada assinatura ali 31112/2021 a estima-se no valor de RI 30.433,33.0
qual encontra-ao na Integra no Setorda Com iasãn De rinu.OMf
-o
umas, tona, u,ge-2101.1492. no horário deoê;OQtiáa l2OOhedas 14:00h às 17:O0lrerioaltecio

COARÁ -27 DE JANEIRO DE 2521

Estado do Ceará - PnefelturaMunlclpst de Campos Salsa -Aviso de LtcltaçAona Modatidar
Pregão, O Municipín de Campos Saies, através da Comissão d. Pregão, toma público que 1
encontra á disposição doo Interessados e licitação na modalidade Pregão Ptaoencisl t
2021.01 .25,05.PP.FG, do tipo Mando Preço por Lote, cujo objdto é e aquisição. de gõneri
allrssonticl,oms porsclvels destinados as S.cretatlas diversas do Muntclploda Campos Salas - CO.
realizar-se no dia og de fevereirode2ø2l da l4iOOhs,'maiareejnformaçdeario salada ComiSsdlac
LJdtaçâo. situada na Travessa VicenleAlexaridrino de Aioncar - lb°And.ç s/n - Centro, Canspi
Seles-CO, das 08.á0hs ás 1 2:OOfrs e pelos uilaa:wwwlce.ca.govbr e www.osmposaáles.ce.gout
Campos Salea/CE, 25 de Janeiro de 2021. LucleaslanCaIlsto da SltvaAtves- Prerarelra.

do Município de Marrinhou comunica aos lnters5adosque no próximo dia 11 do fevereiro de 202
do 1 OhOOmln, estará abrindo licitação ria modalidade Tomada de Preços N°. 2701.0312021 co
objeto é a contratação de serviço da assessoria técnica rural junto a Secretario de Agricuflur
Recursos l-lldricog e Meio Ambiente do Muslctplo de Morrinhos - CE. O edital completo estará
disposição após esta publicação no horário de 07530inln da 11tr30min no endereço da Corinsal
de Licitação, a Rua José Ibiapina Rocha, SIN, Centro / Norrlrthos - CE. 27 de Janeiro de 202
Jorge Luiz da Rocha-Presidente da Comissão de Ucitacão.

~

QUARTA-FEIRA

-

Estado do Ce.tá - Prefeitura Municipal da Pedra Branca - Extrato de Revogação. O(s)
Seoratérto(s) de Finanças, de Saúde, do Trabalho e Assistência Social e de Educação, do
teinlctplode Pedra Bi'ancalCEtomam público a revoçaçãodo 2 Aditivo do Contrato, resultante
da Tomada de Preços ef 002120191TP, Contratada: Padre Teixeira Cavalcante Neto Advocacia.
Objeto: Contratação da empresa especializada na prestação da serviçoS de Assessoria
Jurídica, compreendendo a elaboração de defesas e aoompantlámesto destas, nas demandas
judiciais em favor do Municipio, cortou também assessoria no processo legislatrio com a
elaboração dou projetos de Leia Decretos do PoderExecutivo Municipal. Datada asalnitura: 08
do janeiro de 2021. Rita de Casais de Sousa - Secretaria de Finanças: Rozivalda Ferreiro de
airrrelda - Secretária de Saúde; Helena Holanda Cavalcante - Secretária do Trabalho e
Pesln,tdnclaSoclat;Amnarsil Barbosa do Uma -Secr.tdriods Educação.
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Santana do Caj'Id -Aviso de LIcitação -'fiornade
de Preços N 19.012021 .0l-TP. A Prefeitura Municipal de Santana Carinl torna público, que
fará licitação, na rnodabdads Tomada de Preços, cujo objeto á a contratação de prestação de
serviços de consultoria Idiarjos auxiliando no acompanhamento de procedimentos
4la,JaJ,i..aix- i aun inlcrnuseOa ir'retelture
Mrarictpalds SantanadoCa-al, ttpoM.norPrsçó, com dita deaberture paraodia 11 defavareiro
de 2021, is 09r00 lmor's na salada Comissão da LIcitação, situada na Rua Or. Plácido Cidade
Nuvens, 397, Centro. Os interessados poderão obter Informações detalhadas no setor da
Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. Santana do Cariri, 26 de janeiro de
2021. Michela Ferreiro Gonçalves_ Presidente.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Antonmns do Neste Aviso do Ucitação Chamada PólotIca N° 2021.01.25.01. A Presidente da Comissão de Licitação
'
do MuniClpiO de
Afltcrtin* do Norte/CO toma público para conhecimento doa interessados que, neste dia lê de
Fevereiro de 2021. ás 09h, ria Secretaria da Educação situada ria Rue Sento Antônio nr 62,
Centro - Antorrine do Norte/CO, estará realizando sessão para recebimento e abertura dos
envelopes com documentos de habilitação e projetos da venda para o objeto: Aquisição de
géneros alirnenttdos da Agricultura Fadaliqr a do Empreendedor Fanuillror Rural, para o
atendimento ao Programe t-.ladonisl de Alimentação Escalar - PNAE, janto à Secretaria de
Educação do Município de Ardonina do Norte/CE. O edital e seus anexos encontram - se
disponivela no endereço retronmermclorrado, das 08:00 às 14:00 horas, bem corno no Poial de
Licitações dos Municípios no silo do Tribunal de Contes dos Municipios do Ceará
(vosw.tcrn,ce.gov.br). Arrtontna do NertelCE, 26. de Janeiro de 2021. Octana de Oliveira
Carlos- presidente daComiasão de Llcltacãodo MurrICigiO deAlitonina do Nortr'

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Chaval - Avisa de Pregão Presencial
00.001/2021-SRP. O Pregoeiro ao Municlpia de Ctraval/CE toma público para cont'osomento
Interessados que mio próximo dia 10 de fevereiro da 2021 ás 09lr00miv, na sacia da Comias
localizada ris Rua Tenente Manoel Olímpio. S/no - Centro, CEP: 62.420-000 - CtiaoailCE, osO
realizando licitação, na ~idade Pregão Presencial N. 00,00112021-SRP que tem corsoobje
seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando tutoras o eventuais aquisições
vxsthamen de plástico 201e 500-mI de água adicionada de saia para atenderas necessidades
diversas Secretarias do Município ris Chassi/CO, todo conforme especificações contdas no Teu
de Refer6ncia constante do aceso Ido presente editei, o qual encontra-se diapontvel no andare
acima, no horário de 07tm30min és 13ti30min armo silo hups:/fllcãaories.tce.ce.gov.bi/. ChaeáI-(
26 dejan.Irede2O2l. André Gomes de Araújo- PraçoetrodoMunlclpliode Chassi-CO.
Estado do Cestb - Prefeitura Municipal de Campos Seles - Aviso de Licitação
Modalidade ~Pregão Eletrônico -Tipo- Menor Preço - Editei N1 202'L01.25,04.PE.FM:
Objeto: Aquleiçãode recarga de gás msdi0lnat- oxigaslo e materiais da consumo destinado
ao atendimento das necessidades da Secretaria de Políticas para Saúde edo entrentarnen
e pandenila do coronoelrus de Campos SaIes/CO, conforme especiticaçltes conatetes
Edital Convocatório. O(A) Pregoeiro(a) Oficial de Prefeitura Municipal de Campos Sair
comunico aos interessad os que estará realizando Procedimento Licitatdrio cujo obje
aupracitado, com seguinte cronograma: Inicio da acolhimento das pcopostap: 28 de Janol
de 2021 ás 17:00 horas. Abertura das Propostas: 09 de fevereiro da2021 às 09:00h. I nicio
sessão de disputa da preços: 09 de fevereiro de 2021 ás 09:30h, através do ai
www.bti.org.br . Os inlereseados poderão obter o texto integral na sede da Comissão
Licitação da Prefeitura MunIcipal de Campos Salas, no end.rçoTravessa Vicente Alerrerrrl
vixiu - r:arnpon oalesiLie, a paii f da publicação deste deis
horário das 0111:00h6 áa 12:00ha ou ainda armarás dos endereços eletrônico:
lritpa:/Ibllooenpras.com , www.tce.os.gov.br e www.c.ampoasslea.ce.gov ,br. Campe
Sales/CE. 25 de janetro de 2021. Luciesalan Calixtoda SilveAlves - Pregoeira,
Estado do Ceará 'Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte -Aviso de Licitação- Pregão
2021.01.26.1.0 Pregoeiro Oficial do Murdclplo de Juazeiro do Norte. Estado do Ceará, no uso
suas atrbulçáos legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará maallzars
na sede da Prafeitur, através da plataforma sletrdnica www.bllcompras,cern, por intermédio
Boba de Lidlaçden do Brasil (BLL), certame licilatórlo, na modalidade Pregão n'2021.01.26.1.
tipo Eletrônico, cato oblato é a aquisição de oxigénio medicinal denteado ao atendimento
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde do Juazeiro do Norte/CO, confor
especificações apresentadas junto ao Edital Convocatória e seta arrasas, cern abertura marco
pura o dia 09 de fevereiro de 2021, a partir das 09:05 baniu. O início de acolirariento dita poupes
comerciais ocorrerá a partir do dia 27 dejeroelro de 2W, ais 09:00 horas, Maiores irrIxmaçOøs
saciada Com", Permanente de Licitação, sOci na(o) Praça Dircati Figueiredo, s/n° - Caril
Juazeiro do Norte/CO, pelo lelo/cine (88)3566.1010, no Sonido de 08:50 de 14:00 horas ou nlr
polo s-nmlel: cpIijuazeiro.ce.gov.br. Juazelro do Norte/OS, 26 de janeiro de 2021. Ralmun
Emanoel Eatosde Caldos Neves - Preqoelro Oficial do Município.

