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1 FORTALEZA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021]
$% M0

ESTADO DO CEARÁ -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'20.11.121
05- PREGÃO ELETRÔNICO N° 20.11.12/PE. Objeto: Registro de Preço para flitura e eventual Aquisição de Material para Proteção individn,ara
a Secretaria de Saúde, destinado so combate do COVID-19 e demais atividades que se faça necessário dos mesmos. Assinatura da Ata: 161gt7l021
4
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COIRCIO
DE MATERIAIS PARA USO MdDICO EJRELI, inscrita no CNP] sob o n° 10.462.477/0001-42. Valor Global de: RS 62.880,00 (Sessenta eO4oispri.js______
oitocentos e oitenta reais). A ata oin os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta no Governo Municipal de itapipa, setor
de Licitações. Ediánia de Castro A Ibuquerque - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde. Itapipoca-CE, 23 de fevereiro de 2021.
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE [TA-FIRA. O Presidente da CPL comunica aos interessados a Chama Pública n° 01p202P
.. O
CP para Aquisição de Gêneros Ai rnentícios da Agricultura Familiar para atender ao Programa de Alimentação Escolar - PNAE. Os interessados deverão
apresentar documentação para Hal ilitação e Projeto de Venda de acordo de acordo com o edital, a partir da data de publicação deste ato até o dia 17 de março
de 2021, na sala da Comissão deLicitação, sito à Rua Padre José Laurindo, n° 1249, Centro - Itatira, e fica designado o dia 18 de março de 2021, às 09:30
horas, no endereço acima, a sessãc para abertura e julgamento dos envelopes de Habilitação e Projetos de Venda. O edital completo encontra-se disponível
gratuitamente aos interessados na -ala da Comissão de Licitação ou pelo sint hups://vrww.itacira.ce.gov.br . Itatira - CE, 24 de fevereiro de 2021. Francisco
Rayr Alves Barbosa - Presidente da Comissão de Licitação.
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*0* *0* 0*0

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÃ -AVISO DE DILIGÊNCIA - TOMADA DE PREÇOS n°2901.01/2021 -A
Comissão Permanente de Licitaçà. localizada na Avenida 23 de agosto, sai- Centro. Senador Sá- CE - CEP. 62.470-000, toma público para os interessados
que, após realizar análise pré-via ios documentos de Habilitação do licitantes participante e visando reunir elementos e informações suficientes para
proceder com o julgamento da documentação de Habilitação, solicitamos/iequcmos as empresas NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
e a empresa VENCER -SOLUÇ( ES GOVERNAMENTAL, que apresentem documentos que comprovem a veracidade do(s) atestado(s) de capacidade
técnica operacional apresentado nz licitação em epígrafe, a fim de viabilizar a competente afetiçào de suas exatas características e compatibilidade com as
especificações do edital. Solicitam 5, ainda, o relatório de prestação de serviços executados pelas empresas NORTH EMPRRENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI e a empresa VENCER -S( tLUÇOES GOVERNAMENTAL, a fim de comprovar a realização dos serviços. As empresas notificadas têm o prazo de
até 03 (três) dias corridos para apri sentação da documentação, a partir desta publicação deste aviso. Senador Sã, 24 de Fevereiro de 2021.
*0* *0* *0*

ESTADO DO CEARÁ- PREFEATURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - Extrato da Ata de Registro de Preços n° ARP N°21.02.23.01; Pregão
Presencial para Registro de Preçs - N° PMF-21012701 -PERP; Orgão Clerenciador: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Forquilha-CE;
OBJETO: Seleção de melhor propc sta para registro de preços visando futura e eventual aquisição de alimentos para formulas infantis e pediátricas, nutriçào
entcral e suplementos nutriciortaí4 para distribuição gratuita, destinados a pessoas reconhecidamente carentes ou por determinação judicial, através da
secretaria de saúde do município d Forquilha/CE; Empresas Beneficiárias daARP: LFJLA MARA DE VASCONCELOS - ME, Representante Legal: Leila
Mara de Vasconcelos, Valor Total R$ 580.372,75 (quinhentos e oitenta mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos); ART MEDICA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇ('ES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Representante Legal: Paulo Roberto da Silva Seabra; Valor Total: ES
348.840,00 (trezentos e quarenta e ito mil e oitocentos e quarenta reais); Validade da ARP: 12 (doze) meses a partir da data da publicação. Forquilha - CE,
23 de fevereiro de 2021. Eveline Maria Rangel Araújo Rodrigues
*0*

*** *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Muiticipal de Novo Oriente, A Comissão de Licitação torna público torna público que a partir das 12:00 horas do dia 25 de
levereiro de 2021 estará disponível iiara oCadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico N°00.007/2021, cujo objeto é o registro de
preços para contratação de empresa para locação de veículos destinados as diversas secretarias do Município de Novo Oriente/CE, conforme especificações
cm anexo. Data de Abertura das Pnpostas: 12 de março de 2021 das 13:00 às 13:30 horas (Horário de Brasília-DF). Data da Disputa de Preços: 12 de março
de 2021 às 13:30 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deoclesiano
Aragão, 15, Centro, Novo Oriento CE, ou através do sue: www.bll.org.br . Novo Oriente, 23.02.2021. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da
CPL.
*0* *0* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitações do município de Pentccostc torna público que
se encontra à disposição dos intere.sados, a licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, n° (14/2021, processo n° 2021.02.23.07-PE-FMS, do tipo
menor preço por item cujo objeto é Registro de Preços para aquisições futuras de testes rápido para detecção da covid-19, cilindros de oxigênio, material
hospitalar e material de laboratório destinados a Unidade de Pronto Atendimento-UPA e Hospital Municipal no Município de Pentecoste. A realizar-se no
dia 02 de março de 2021, às 10:00- is (horário de Brasília), no portal www.comprasgovernamentais.gov.br , o Edital poderá ser lido ou obtido na sala da
Comissão de Licitação, situada na tua Dr. Moreira de Azevedo S/N, - Centro - Peniecoste - Estado do Ceará, e nos sites www.tcc.ce.govbr / Portal www.
cocnprasgovernamentais.gov.br , www.penteçoste.ce.gov.br . Maiores informações pelo telefone (85) 3352-2617 / (85) 9.9104-6246. Pentecoste(Ce), 23 de
fevereiro de 2021. Ivina Kúgila Bzerra de Almeida - Pregoeira.
0*0 *0* *0*

ESTADO DO CEARÁ - PREFE (TURA MUNICIPAL DE VARJOTA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/21-PEFMS - A Prefeitura Municipal de 'taijota toma público que a partir do dia 24 de Fevereiro de 2021, às OKh (Horário de Brasilia-DF) estará disponível o
Cadastramento das Propostas de Pi aços no Site: www.blLorn.br , referentes ao Pregão Eletrônico N° 006121-PE-FMS, cujo Objeto é Registro de Preços
para Eventuais Aquisições de oxiêuio medicinal visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. INICIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE LANCES: dia 08 do Março de 2021, às 00h (Horário de BrasíIla-DF). Referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.blLurn.br ou
www.tcm.ce.eov.br/licitacoes ou ai ida no horário de 08h às 14h na Sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Presidente Castelo Branco, N° 1744,
Acampamento. Varjot*.CE, 23 de Fevereiro de 2021. Francisco César Farias de Aqutno - Pregoeiro.
0*0 *0* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Mu iÚcipal de Viçosa do Ceará- Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo
licitação na modalidade Pregão Ele irónico n° 0312021-SEDUC/SRP, cujo objeto é Registro de Preços para fuWra e eventual aquisição de kits de gêneros
alimentícios para alunos da Rede iunicipal de Ensino para o enfrentamento da pandemia do eovid-19, o sistema receberá o cadastramenro das propostas
até dia 09 de março de 2021, às (J8:OOh.a abertura e classificação das propostas será às 08: 10h, a disputa de lances será a partir das 09:00h (horários de
Brasilia). O edital estará à disposiçio dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.bbmnet.com.br , licitacoes.tce.ce.gov.br , vicosa,
ce.gov.br/licitacocs e no horário de )8:00 às 12:00h e das 14:00k às 1 7:000s, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/Cr, em 23 de fevereiro
de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa-Pregoeira.
*0* *0* *0*

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°. 2021.0237.01. A Comissão Central de Licitação
da Prefeitura Municipal de Irauçubi comunica aos interessados que fará realizar licitação em sua sala, localizada na Rua Walmar Braga, â'507, Centro,
Irauçuba/CE. às 09h00min do dia 113 de março de 2021, Sessão de recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas para a Tomada de Preços W.
2021.02.17.01, tipo - Menor Preço Global, destinada a Contratação de Pessoa Juridicrt para prestar os serviços de ampliação de galpão no Distrito do Jual
no Município de Irauçuba. visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Calçados R.W. Borges Araújo de Freitas, de responsabilidade
da Secretaria de Desenvolvimento E,conômico. Informações pelo email: liciracao@iraucuba.ce.gov.br. Irauçuba-CE, 23 de fevereiro de 2021. Renata
Mesquita Ferreira - Presidente da CCL.
*0* *0* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Errata de Ucitacio - Pregão Presencial n°. 1502.01-21 - SRP. A Prefeitura Municipal de Milha'
Ce, por intermédio de seu Pregoeir , e Equipe de Apoio designados, toma público para conhecimento dos interessados a Retificação ao edital do Pregão
Presencial n°. 1502.01-21 - SRP, tip menor preço, contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório: 1. No Edital, onde se lê: Pregão Presencial
N° 1502.02.21 - PP. 1. No Edital, lê e: Pregão Presencial N' 1502.01-21 - SRP. MiIhi - Ce, 22 de fevereiro de 2021. Carlos André Pinheiro -Pregoeiro(a).
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