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1.)

rnldaAjstãnlo Ricardo, nx43_. Censo AuroreCe, comunica coa Intartassados que no dia
março de 2021, 4$ 09:OOhs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico
ti .02.23.O1-8RP. Objeto: Registro da Preços declinado 8 aquisição de gãneme afimentici
a composição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita as famílias aro estado
serablltdade armeI cadastradas no Município deAurora/Ce junto 8 Secretaria Municipal
belho e Desenvolvimento Social conforme Anexo 1. O edital completo estará disponlvel
leneço acima. a partir da data desta publicação. no horário de atendimento ao público,
00 ás 12:00h. ou pelos os altos: wwarbll.org.br . ou pelo o portai das ilcilaçôr
,:I/munlclpioe.tçe.oegov.br/tca-municiptoe/ . Aurora/Se, 23 de fevereiro de 20
- r,,.,..,.

te do Ceará - Prefeitura Municipal do TIengUã - Secretaria de Saúde - Aviso
lo Eletrônico N° PE 0112021.SEBA.A Prafeltuta Municipal de flantia-CE, permeio
'alio Oficial, tornam pObllço que se encontra à disposição dos Interessadas o Edital
o Eletr6nlco N° PE 0112021 -SESA, ID n°868349. que tem comoobJeto a contratação
na física co jurídica, poro confecção de próteses dentárias do Programa Brasil Sorride
iSda a Secretaria de Saúde do Município deTiangsã. O Edital podará ser obtido no sue
o do Brasil através do endereço eletrônico htlp://www.11citecoea-e.cocn,br
Illcitacoes.tce.ce.gov.bd . Orsceblmecrtodaa propostas através do sltedoBanco do Bs
,-áaté éa 17tc46mln do dIa 24/02)2021. Abertura doa Propostas: 09103/2021 és 081r30r5
da Disputo de Lances às O8h451scin dia 09/0312021 (horário de Braltta). Sollcllrrçôes
ecimento acerca do editei deverão ser enviadas ao endereço eletrônico de 94 ri
aocplt@gmat.com . Deld .lurriar do Nascimento - Pregoeiro Ottclst. 23 de Favere

..

2021.02.23,1. O Pregoeiro Otistal torna público1 que estará reatizaOdo, na sede da Prefeitura,
através da pla1e5rnsa eielrdnlcs titlpsf/blcompraacom/, por intarniádlo da Bolsa de Ucltações do
Brasil (BLL), certame tcllat&io, na modalidade Pregtio n 2021.0223.1. do tipo eletrônico, cujo
objeto é ContretOção de serviços a serem prestados na confecção de material gráfico destinado
ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da SuMo deAbelra/CE, conforme
qepecilicaçfea apresentadas Junto ao Edital Corwocarlório a seus anexos, com abertura marcada
perito dia 09 de Marçodo 2021, a pertfrdas 08:00 horas,.O Inicio de eclhimento das propostas a
parrirdodla 26 de Fevereiro da 2021, $9 09:00 horas. informação; eeditalunoendereçrzetetrCrnrco:
hllps:/Ibnlcompras.cors/ e htipat/ntcitacoeb.tce.ca.gqv.br/. lnforraaçPes poderão ser curtidas ainda
pela telefone (88) 98136.6099. AbãlaraiCE, 23 do Fevereiro de 2021. Cartas Mateus Bezerra

(ação -Tomada de PreçoS N 1 2021.02.02.01-TRACgirriseo Permanente de Llcltaç
fefarrs Municipal dó Soioriãpole, ti olificili M mrerseaadoe, o Resultado do Julgamento
agito da Tomada de Preços iP 202.1.02. .01-TP,.c&40 objeto 88 contratação prestas
viços de esceasotis, consuttorlajurtdica a representação judicial especialmente na ár
eito adrrilnlsbstivo Junto ao SAIE do Monte/pio de Sotonôpole, conlrrrrna proj
/termo de rulõráncia enlanexoaocidllal. Empresas habilitadas: Sigevat PinheiroLandi
fade Individual da AdvocacIa - CNPJ: 40.19.0.48910001-28 e Leal & Leal Advogar
lad09- cNPJ: 10.642:983/00011-81. llrg viam, e partir desta cicia, o prazo.rocur
tecido rio eltigo 109, Inciso l,etinea ar da Lei de LIcItações Vigente. E c*o flãp Is
ralçàodebeoucso, fica dOsde j, rrisrcada a.data de abertura da propcstadC preço* par
de março da 2021; às 08h30min, SolonópotlCE. em 23 do fevereiro da 2021. Gera

rncial NCOZII2OZIIPP.AComlssãodta LIcitação da Prefeitura do MunlolpiodaPedre Branca.
orna público, para corrheclmentoóoa interessados que no dia 08 de março de 2021, às 08:3(1
no Setor de Licitação da Pr9taRur. lo0cállzbda & Rua Furtunato Sitia. efe, Centro, Pedra
WCE, estará realizando tlrt(ção na mcrdatØade Pragitti Plesenci41, tombado aob o N'
021/PP, com o seguinte Óbjefol Serviço da licençà da uso de ílstama lnf&rnaltzadc
sare) de Qontebifidade, licitação, Pebtmtirno, AtmoerNado, Pubfeaçito e Hospedagem de
i a fim de atender as Lei n' 12.621111 e Lei iP 131109 (Portal da Transparãrlcia em
imento a Lei de acesso à informação), e Postal dc, ServIdor, junto a Secretaria de Finanças
rterladeAdmlnletração, Secretariada Educação, Secratarla de Saúde SenôçoAutønOmo da
o Esgoto- SAAE do Muricipla de Pedra Branca - SE, conforme eapecittcaçães do aceso 1
Edtlat. Juetificellva:Cirntrole de requisições de compras, gerando aen"do de matadela es
ue, permitindo a geraçãõ da requisição ãc,nl pendênútas e Importação do, liSas cie uno
tição para outro. O prazo do contrato será cia data de assinatura aia 31112J21. O qupl
rIra.se na integrano Selorda Comlsão Penflanaritade Licitação, no ertciareçoaclma citado,
0,85-2lO1.i4, nopcitçió do 011:00h às 12:00h e das 1400b às llrOOh.eflO *fie dOTCE

meda da Preços iP2021.02.23.1. ACaacIa8o Pennanerdõ da Licitação tome.põblcu

'-.'.--ai8radtt,vra4AIlrh..oFn't7
itratação de serviçosespecializados a serem prestados na assesaortae conalitiorle têcn
conduçãçi de rofinite nos Bérviços de controle da sintorarifatlo. tximbpstiveia, peldrobr
soes (toeneticios eventuais), compreendendo o orientação, acom98nhamenio
tcução. elaboração e Qriontaçôos túanla em atendimento a consultas. Junto às d'wer
cretarlea do Município de Lavres dá Mangábelra/CE. Abertura: 12 de março de 2021
)Omin. Malares informeçães da sede da CPL, sito na Rua Filiqa Auguslon° 198- 11M
oiro, no horário das 8h às 12h. Lavras da Mangabeirs/CE, 23 da fevereiro de 21

do Ceerã. Prefeitura Muntctpil de Juez.tro do Norte -Avisada Credenclamonto
iP00112021 OBEAD. OPrestderdede Coniiss&o Permananlede Llritaçãoda Prefeitura
ai de Juazeiro do Noite, Estado do Ceará, no uso de mias atribuições legais, torna
para conhecimento dos Interessados, que estará realizando, na sede de Prefeitura,
4. de Crederidemãnto Público tombado. sob o n 5 00112021 - SEAD, cujo objeto 6 o
:lemento de entidade consigrteiarts, para concessão planos odontológ!col
edo; em folha de pagamenlo aos servldçres públicos ativos, Inativos e pensIpnlstas da
tração Pública Direta e indireta do Poder Ëaecuttvo Municipal de Juazeiro do Norte/SE,
e descrlçôes e demais elementos constantes nos anosos do Edital Corceocat&lo, com
recebimento doe envelopes de documentos de credernlamento e propostas de preço
a pare o dia 12 cia março de 2021, ás 09:00 heras. Malares lriforrnaçõee na sede d
lo Permanente de lirilvisão. nua nlni Prata, t)Ircarc Finnrelreulrr. alt,! - Centro. Jtisrtattn.

go 14° 2021.02.1ã.O1. A Presidente Oficiei (cima público para cimirtredmenlo
lado; que no dia lO de Março de 2021, áti 0911, na aeçfe da Comissão de LIcII
da na Rua João batata Ameia n° 06, Centro - Antoclna do Note/SE, estará realiz

para recebimento é abertura dos envelopes com documentos de habfittaçlio e prol
ina do Munictplo de Asitoirina do NottsICE. O edital e aeua anexos estão dispocclveis
ar'eço citado, nites 08:00 ás 12:00 - 13:00 6s 17:00 horas, bem como no Portal de Licita
Municípios no citado Tribunal do Contas do Estado do Cearã(swastce ce gov.br). Antes
lorte/CE 23 da Faveralro de 2021. Datanede011vefreCarlos.
.,a-r,vIumtura Miudoulpal e.

atado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viços; do Ceará - Aviso de Licitação.
regoeire Municipal comunico soa Interessados que estará abrindo ticitaçãO no rnodalldac
fogão Eletrônico iP 03P2021-SEDUC/SRP, cujo objeto é Registro de Preços para futura
renluat aquisIção da Idts de,gàneros alimenticlos para alunos de Rede Municipal de Enair
era o enfrantarnanto de pandemia do çovld-19, o alaterna receberá o cadavirarnento di
ropostas elite dia 09 da março de 2021, és 0B:OOh, e abertura e classificação das piopoati
má á08:10h, a disputada lances seràapsrtrdea 09:00h (horarioade Brasilia). Oedltsleslai
dusposlçãõdos interessados nascias úteis após esta publicaçãono alie: w.bbmnet.com .t
cltecoea.tca.ce.gov.br, vlcasa.ca.gov.brlilcitacoes enohoi/crto de()500às 12:00h Odas 14:iX
17:00t,s, na Ruá José Slquelra, 398, Centro. Viçosa do CeerãjCe, em 23 do fevereiro ci
121. Flávia Marta CarneIro de Coala-Pregoeire.
anoteI N011120211PP.'AComissãode Llcitaçaoda PreieiluradoMunlclpiode Pbtiretametoma público, poro conhecimento doa tntereeeados que no dia 09 do Março de 2021, ás
7 horas. na Sede da Prefeitura. localizada 8 Rua Espediib Leite da Oliva. 33, Cevtrô,
etapra/Ce, estará realizando Ociteção na modalidade Pregão Preserictal, tipo: Menor
o, tombado sob o 14° 011/2021/PP, com o seguinte Objeto: Locação de acslerrcas
iratizdo (Softwate) do Cuntabiiidade, Liciiaçóo e para Publicação e Hospedagem cia
a à tire de a(andsr es Lei r 12.627111 e Lei n° 131)09 (Podei da Transparéircla em
limento a Lei de acesso à informação), junto a PrelaltureMunicipal de Potirefartia - SE,
rrmeeapeclfrcaçfleedoanero [deste Edital. Justlticative:O Municlpio teráé sue disposição
;pedagemdo todaitas inlormaçôea colocadas na Internet, pare amplo acesso público, sem
lnctaa de cadastransenlo de usuários ou utilização de senhas pare acesso soa dedos
tocados corri as Leis 12.527111 e 131)09. O prazo do contrato será da datado assinatura
1/1 2/202 la estima-se, no valorde R$53.164,00. O qual encontra-se na Integre nó Sede da
iedflô Pelmanantede Licitação, no endereço acima cltódo, fone: (88)-3435-1289, no
rlode0ô:OOhé, 12iIOhedas14;00hás17:00lienosltedoTCEhttpsi/wwrkr.toe.os.govbrl.
ido do Ceará- Município de Paratpebs - Aviso ci. Licitação - Tomada de Preços 14°.
.2021. A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE,
clizada na Rue Joaquim Braga, 296, Ceniro. Paralpabe, torna público que se encontra ã
lonlção doe interessados oEdulailomadn de Preços W. 001.2021, cujo objeto é a prestação
serviços Idonlose especializados em aasesaorla e ccneuttofla, na área de contabilidade
toa e'geatãoflsoal, para atendera Lei de Responnsbllldccde FIscal (LRF), Tribunal de Conta;
Estado do Ceará (TCE) a demola Õrgãos de Adrntnlelçsção Pública, Junto se diversas
ratarias do Município de Paralpeba/Ce. que se realizará no dia 16 de março de 2021
0312021 às 09h00mln. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sítios
rõnione; wvcvlce,ca.gov.br ; www.peralpabe.os gov.br ou no endereço acima, e partir de
sdv'pla pubiiceçdo, no hrauniu de experiienleao público. ParsIpsbeICE, 22 do fevereiro de
1. Francisco Eduardo SalssVletrs. PresIdente de Comissão Pemsanerrtà de Licitação.
sido do Ceerã- Pusfiuttura MunIcipal ci. Paçijue.A Pregoeira de Prefeitura MunIcipal de
ajú;-Co, toma público, aos interessados, que no cite 10 dó Março ci. 2021, às 09:00h5 1
izará ildleção, na nlodetidada Pregllo Eletrõrilco N 5 2021.02.18.02.PERP, critério de
amianto Menor preço global (lote único), modo aberto de disputa, com lIas de registro de
ços visando contratação de empresa especializada em aquisição de equipamentos para
ulIo de cãmerati e equipamentos pare moflltorementd, com serviço da instalação incluso
a serem instalados era lodos os equipamentos pertencentes às diversas Secretarlep
slcipals do Pscajus-Ce, conforme eripecificuções do edital e anexos, disponível na Sede da
dsSúo, locatizede na Rue Guwany, n-1109, Moa, Centro, no eito do TribUnal de Contas do
lado do Cearé-TCE, através do Portal de Ltcite,ç89a doe Municiplos:
p:l/muntctptostce.ce.gev.br/llcltmcoes, no 811. do Municlplo de Paoa)ua:
pn:I/www.pacajus.cs.gov .brl e no sue da Bolse BrasileIra de Mercadorias:
w.bbmnat,cQin,br. Mabres n açôee: (086) 3348-1077; no horário da atendimento ao
IEtado do C4$rá - Prsfielturs Municipal de Paasjus. A Pregoeira da Prefeitura Municipal da
IPacaJCe, torne público, aos interessados, que no dia 09 de março da 2021, és 09:00h9,
Ireallzsrú lIcitação, na modalidade Pregão Eletrônico N° 2021.02.16.01-P€RP, critério de
Ijulgamento menor preço global (lote único), modo aberto da disputa, com tina de Registro de
.JPreços visando futura e Eventual aquisIção do material prtrrrmanenle para eleirt ,411 as
fe
Inecessidades da Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente s Sece
ICidadania e Segurança Pública de Pecajie/Ce, conforme especificações do edital e
43,

cernane ao "rui - uvesutiano

Ilstnento. A Preaidehte da ComiseBo do LIcItações Informa que o Resultado
lamento a° 2201.2021-01/CH, Objeto; rredenclarmientq de pessoas lisicsv p
iodo serviços na área de dturgIãodentisla, educador flitíco, eníarmeim, larmacilut
paicólogo, psIqUiatra, támsioo de higiene dental, tácm -ulcoda enfermagem e térmico
de interesse da Seçetaria MumitIcIpici da Saúde de Sarltana do Caclri-Cv, enicumilra
Pretisulura Municipal uda SenlanS dc, CarIri (w.eantanadoderIfl.oe.gOv.br ) ano Pc
pOdado Estado do Ceará (www.11cltacoos.tce.ce.gov.br ). ficando desde já ;betlo pu
aetaao do vista - PrafaJters Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre,
atrev6a de Comissão de licitação, toma público, que fará rOallzsr licitação, na modalidade
Tornada do Preços, autuada sob o n' 202i.02,17.OlFt3, cujo objeto é a contratação de

empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especializados em atseasorla e
consultada tributária e previdenctàrla, de responsabilidade da SecretarIa de Administração,
Finanças e Governo de Prefeitura MunIcipal ria Salitre, tipo ménor preço, com diria da
abertura marcada para o dia 12 do março da2021, às 09:00 horas na Salada Comissão de
Llcttãção, situada ria Praça São Francisco, e/mi. Os Interessados poderão obter lnfonsrçções
detalhadas no Setor da Comissão de Licitação, no horário de 08h00 és 12h00, ou, através do
telefone (Cxvi!) 3537-1052. Sa/ItrgjCs, 23 de foseralru da 2021. Thamlris Peneire Silva -1

Prefeitura Municipal de Pedra Branca • Aviso ci. Llottsç80. Prega
esnaial 14° 022t20211PP. A Comissão de LIcItação da Prefeitura do Munlotplo de Pedi
Lrica -CE - torna público, para conhecinsenio dos Iflteresaadoa que no dia 08 de março da 202
14:30 horas, noSelorde Licitação da Prefeitura, tocaizacle á Rua Furtunato Silve, e/a, Cenln
Ir. Branca/CE, estará realizando ucileção no modalidade Pregão Presenciei, tombado sob
022/20211PP, com o seguiste objeto: Contratação de serviços de locação da Sistema ci
rrnátice para as áreas de gestão comercial em saneamento, negociações de débito
*rclo da arrecadação, coleta de dados, gererrolador de sistema, Implantação e lrelria,nenl
web) para atender as hecessudades do Serviço Autónomo de Água e Esgoto - SAAI
forme dispõe no Termo ci. Referência do Edital. Justificativa: Tens corno objetIvo
opnlmevto das legislações pertinentes e continuar a oferecer agilidade, croa Serviços
rnraçõae á população, buscando diminuir prazos. gar8reconomla ao erário público. O pias
contrato será datado ncnlnalur'a até 31/l212021 e esrlmns.ae no halor do R$ 14.154,00.
ii encontra-se ria Integra no Setor cia Comissão Permanente de LIcitação, no endereço 5dm
do. fone: 0.88-2101.1492, noilorárto de 08;00h às 12:00h e das 1400hM 11:00h arroste ri
Ido do Ceará .

ida de Ceará- Prefeitura Municipal de Paeatube -Adendo Modificador d* Editei
tação • Modalidade Preglo Eletrônico 14 ° 09.00212021-PERP, A Prefeitura r
atuba-Ce, atravéS da Cumisãu Peruisanenia de Licitação, de acordo com as condiçõn
iblscldãs no editei supracItado, observadas a; disposições omitidas na Lei Federal i
16/93 e suas alterações ostarlo(ea, toma público dera ronhenimantn e eneisrri,yv-rr
incereseaoc,a. que Imune urna moditiceçáono edital, ou seja: Alteração nas condições
Iliteção previstas no editei convocatório. com a exclusão une itens (1.4.1,6.4.2.8.43
40 Inclusão doe seguintes tons: 6.4.1. Comprovação deaptldão feita através de atestar
ecldo por pessoa jurldica de direito público ou privado, que comprove que o licitante terá
eciclo ou esteja fornecendo objeto compatível como oblato da presente licitação; 6.4.
tos medicamentos veterinário; deverãoepreeentar: amC6pledoreglslrono Minlabérto
cultura, Pecrairle e Abastecimento (MAPA); Obe: Caso o licitante seja dispensado cia 1
alio, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório
aração correspondeste, sob as penas da Lei. b) Cópia do documento de Inscrição
solho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) do Médico Veterinário responsável pe
rasa; c) licença de funcionamento da Vlgllãncla Sanitária. Alteração do prazo de entrei
produtos previstos no fiem 1.5 do anoso ido Têrmo de Rmaferãnole, bem como do hera 6
ae,moViil da Mtnutada Ate de Registro de Preços o Item 4.2.t ciauaula quarladoAnaxo 1
flauta do Termo da Contraio. Onde se lá: 'até 2411 (visto quatro hocaar - Late-sri: « afã
o)dlo Ficando e nova data daAbertur* do Certame, paraodia 09.03 . 2021.0 13:30
modificações não Irá afetar a formulação das propostas, tara Lopes de Aqutno

IrônIco N° 09.01112021 PERP. Objeto: Registro de Preços para contratação de
pre sreção de servIços de ~em Industrial. Para atenderes neceasldeitua dai

O1O5P,'..l,'.
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