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FORTALEZA - CEARÁ - 1$ DE FEVEREIRO DE 2021
Llcltagáó - Praglo Eletrônico N° 070502,2021. Objeto: contrataçio cl, empresa para o
fornecimento de material de limpeza. género alimentícios e utensílios de copas e cozinha
para suprir as necessidades de PoliclInica Bárbara Pereira de Aleocar. Tipo 1, Policlínica
Aderson Tenores Bezerra TIpo II, e o Cenho da EspecIalIdades Odontológicas - CEO,
unidades de saúde geranciadas pelo Consórcio Público de Salde da Microrreglso 118
Creio - CPSMC, conformo delelhemantos constante. no Edital e seus anexos. Data e
horário de Recebimento dos propostas: 08:00 lis 19(02(2021 (horário de BrasIlia) ás 17:00
lis 0410312021 (horário de Brasilia). Dali o silo da nas-tIo: 10:00 lis 0510312021 (horário
de Breulila). www.bilcompres.org.br . O Editei poderá ser adquirido no mesmo endereço
ou através do Portal das LlcllagDes no silo hllp:/Imunlciplot tea.ce.gov.br ou hllp:llvvrw.
tom.ce.gov.brlltcllacoeelconsorclo phpllicliacao/abertes. Crato/CE, 1110212021. Cicero
L,.oemar Parente Gomas - Pregoeiro.

ESTADO 00CEARÁ-PREFEfl,JltA MUNICIPAL DE BANABUIO -SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS
HFDRICOS E MEIO AMBIENTE 'AVISO 01 LICITAÇÃO - PREGÃO tLETRÔNICO N. e 08.00112021 RI siim
OBJETO: Seleção do melhor proposta para Registro de Preços visando Mirras e eventuais AqulaiçOta de
Motocicletas para o programa de agentes rural, de responsabilidade da Secretarie de AicuItura,
Recursos Ilidricose Meio Ambiente do Município do BaRabraié/CE. Apartirdodia 19 de Fevereiro de 2021.
ás 0900 horas (horário de Oraslia), ateando do endereço eletrônico wwwiicítacoes e.com.br - Acesso
Identificado no Ilvk específico«,em seosla pdbllca par mglo de contunicaçilo via Internet, iniciará os
procedimentos de recebimento rias propostas de preços e que rio dl. 03 de Março de 2021 êsOS:30encerra
o procedimento de recebimento de proposta. E o partir das 09:00 horas dará inicio a abertura das mesmas,
em seguida a partir das OitãO horas inlclárá a forrsuatraç3o do lances e documentos de hauultaçls da
ticltaçls. A integra do Edital poderá ser obtido junto ao sito www.11cltucoes-e,coen.br. nosoguintu endereço:
Av, Cuelroc Pessoa, ny 435 - Bairro Centro, Bonabuil/CE, ou através do sítIo etetrlrdeo
http:/fmunldpurnlce.cegnv.br/hcitncons . BonabuilM, 17 de Fevereiro do 2021, MULO ROBERTO DA
SILVA LOPES - Pregoeiro Oficial do Murc1clp

ESTADO DO CEARÁ 'PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE- EXTRATO DO PRIMEIRO TURNI
A0VO AO CONTRATO H2020.11,27.1 - CHAMADA POBLICA N°2020.11.05.1 - F.M.E
Objeto á o Credenclarnento da pessoa «nica, para prentaçSo de serviços de procedIme
cirúrgico ambulatorlal oftalmológico, com finalidade terapêutica, sob anestesia local. de
acordocomStrlTAP -SIstem, de Geregsclamént,, da Tabela de Procedimentos Medicamen
• OPM do SUS resolvem prorrogaro ~ido contrato até 30 de Junho de 2021, Contratan
Iva de OliveiraLeal - SecretárIo Municipal de Saúde. Contratado: Francisco Joté Pia
Jcnlor. Data dia Aditivo: 30 da Dezembro de 2020,

ESTADO 00 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUII) - DIVERSAS SECRETARIAS .AVISO DE
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. O 00.00412021 SRP PE. OBJETO: Sateçáo de melhor proposta
'para Relistro de'Preços visando futures e eventuais Aqulstç5es de Peças Automotivas. Acessórios
para a malsutelsçlo de veículos pertencentes à frota municipal, de retponaabllldacl. das Cinemas
Unidades Gestoras dp Munlclplo de Banabuld/CE. A partir 'do dia 19 de Fevereiro de 2021, ás 00:00
»Acesso
horas (horário de BraslIla), através do endereço eletrônico eneva.11ciracuvs-e.coan.be
Identificada no tlnk especifico', em sessilo pública por meio de consunlcaçDo via tatemet, -Inicial ou
procedimentos de recebimento das propostas de preços e que no dia 02 de Março de 2021 is 0830
encerra o procedimento da recebimento de proposta. E a partir das 09:00 horas dará Inicio a abertura
das mesmas, are seguida a partir das 14:00 horas Iniciará a lormalluç3o de lances e documentos de
habilituçáo da Ilcitaçlo. A Integra do Edital poderá ser obtida junto ao ilte eaww.Iicitacocs e.com .bc no
seguinte endereçado. qselroz Pessoa, n' 435 - Bairro Centro, B,nnbulé/Ct, ou ulravés do sItio
etatránira hilp'/[rnunIr/plor.tce.ce.gov.bricItacoe:. Banabuiú/Ct, 17 da Feva:eico dú 2021. PAULO
ROBERTO DA SILVA LOPES - Pregoeiro Oficial do Murliciplo.

ESTADO DOCEAS1Á - PRIPSITURA MURIICIPAI. DE AUANEIPA - AVISO Dl LICITAÇAO TOMADA DI PREÇO! N- 202L03.174.
Realizará a llchaçito pare contratação de serviços especIalizados de Consultoria e assessoria
tócrilce are Geoprocessamento • Cadastro lmsbtláelo, relacIonada à análise técnica de
produtos cartogrdflcos ad. produtos do projeto de recadastranterito Imobllldrls do Munktplo,
or9nlaaç3o da base cartogriftca edo CadaatroTécnlco Imobiliário, bem como lmplentaçáo do
Sítor de G.oproc.seameneo de Altanelra/CE. Abertura: 09 de Março de 2021 às 09:00h. Edital
dlopcastvel no cite, lsttps:f/idtaçaes.tce,ce,gov,br/tedecr.php/, e ris Rua Deputado Furtado
leite, fle 272 - Centro, Alsanelra/CE, ruo horário de 08:00 às 1200h. Esclarecimentos: Fone
(8ô)354e-J.Itas. Altaneira/CE, 37 de Fevereiro dm2021- lranelde Pereira de Pinho - Presidente
de ComisaSo Permanente da Ucltaçào.

letr6I,lao n o 2021.01.20.2. O Pregoeiro Oficial de Prefeitura Municipal de JatdimfCE, Ires
Jblloo, que foto concluído o julgamento lInsI do Fração Eletrônico ri' 2021,01.20.2, tendO o
iguinte: Coperga Comércialde Gas Pereira de Moreia LTDAverscedoro junto aos lotes 1o2. por
representado ofertas compatíveis com ourçamento constante noliarmoda Ralárêncla, se" do
mesma declarada habilitada por cumprimento Integral às exigências do Editei Conv000lóalo.
alores informações lia sede da Comlssêo de LlclleçAo, silo na Rue Leonel Abocar, n° 347,
qfllro, JardlrniCE, pelo telefone (88)3555.1772. no horário de 08:00 és 12:00 horas ou øIfld8
revés de plataforma eletrônica www.bil.org.br . Jardim/CE, 03 de Fevereiro de 2021. Alberto

miaslo da LIcIl.çso, torna público, que feri fesiltár lIcitação, no modalidade de Prei
uaandat, outuibdo sob o N. 2021.02.011.015.' lendo como objeto e aquisição de géne
nanticlos pura o Hospital de Pequeno Porte Sáo Francisco a Unidades Básicas de Saúde
nllpIo de Salitre/CE, Tipo Menor Preço, com data de abertura marcado pare o dia 03 demo
2021, As 08:35 horas, na sola do Comissão de Licitação, na anda da Prefeitura Murdcri
edo na Praça $80 Francisco. SIN. Os interessados paxierso obter lnfomtaçôes detalhados
ordaComissáo de Licitação, rendias de expediente normal, ou, através do telefone (88) 36

atado dó Ceari-Prefelture Muntolpl deViçeas do ÇearA-Avlso de LlclisçBe.APregoelI
Unbcipei comunica aos' lster.saadõt que ÕáIaré abrindo LicltaQSra na modalidade Prego
ieltônloo n°05F2021-SEAO. cujo objeto é: oqulstçtode água minorei natural agás ftquafeltd é
atróleo para as Secretarias Municipais, o laisloma receberá o cadenlramento dat propostas ai
dia 03 de março de 2021, ás O8:OOtt, e abertura ocla5slflcaçgo dos propostas será lia 08:110h.
apuro rIa lanosa tela partir das 09:00h(horários de Brasilia). O edital estará á dIsposição dc
lereosodos nos dias úteis após esta publicação rios elmos: www.bbmnal.com .b
dtacnras.tce.ce 5ov.br, vicoaa.ce.gov .b,/iicllacoes e no horárIo de 08:010li ás 12:005 a de
l:Oohâs 17:00hs, na Rua Jor.éSiqunlra, 306, Centro. Viçosa do Coará/C.,anr 10 defeveral,

RZTRDO 00 CEARÁ - PREFIrTtR1A DE VÁRZEA AI.EGRE - AVISO DE CHA~PúBLICAW
001/2021 - F.M.L
A Comissão da Chamamento Público da Secretaria de Saúde de Várzea Alegre/CE torna público
asa no período de 26 de fevereiro e 3° de março do corrente ano, no horário das Olharas la 13
horas, na seda desta Secretaria. localizada na Rua José Alvas Faltosa, 40 Bairro Patos, Várzea
Alegre/CE, receberá a documentaç3o esígide no edital de credenciamento de entidades
públicas, filantrópicas alou privadas pres -radoras de serviços especializados na malicaçáo de
exames por imagem (mamografla bilateral e unilateral) da tabela SIOTAP utilizando unIdade
móvel, para atendimento aos usuários do SUS, através da secretaria de Saúde lo Muticiplo de
Vkzea Alegre/CE, referente a chamada pública N° 00112021 - MS O £ditl poderá ser
adquirido junto á Comissão de Curvamento Público do Secretaria á. Saúde de Várzea Alegra!CE, a partir da publicaçOndesti- evIto no endereço JÁ citado, tinA do Tribunal ele Contos do Estado
do Ceará www,tce,co.CJov.'sr; ou ainda no sire oRcIvI do Munictplo de Várzea Alegro/CE:
wnov.varzeaategre.cegov.br: no horário cIa OlhOOmI:sa 13h00mirr, Várzea Alegra/CE, 16 dá
fevsr.lrg di 2022, Helder Um. dos SantOs, PraeId.rit. da, Camlsalo ás Chamamento Público.

do Ceará - Prefeitura Municipal de Morada Mova-Aviso á. Suspensão de Lioltaçio lede: Ccrtconncla Pública N.° CP00Y2020-SEINFRA. Objeto: coníeaiaçlo da obêes a
do ángonhaile pare executar pavlmentaçàs em paralelepípedo em diversas Ruas
das na Zona Urbana a no Distrito de Boa Aua. rIa racuponnahulktado do Sacuelarlo de
,rrara, conforma projetou (peças gráfica), planlhus da orçamento, oronoglama fieIras
no, memorial donctillvo, composição de 5.01, composIção da preços unitário..
IçSo de encargos sociais e memorial de cálculo, aro anexo. T'ode Licitação: Menor Preço
por lote. Regime de Peeçuçéo: Indireto. A Corrrrsnlo de Licitação çvstttasloa aos
aios que o certame supracdado está suspenso rnomentaeaansenla aro virtude do
mSlrtgularN° 0002612021 do Tribunal de Contos do trotado. Maiores informações através
88 3422.1381) das 08c00M11 30 tias. ÀOomlsito.
ersuo do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracaflaú - Avto de Chamada Pública
11.002I2021.CHP. A Comtauéo Permanente de Llclteçêo da Prétolhire de Maracanaú-C
lana Público pais conttacirninnlo dos Interessados, que no dia 24 de Fava/eira dir 2021,
000 (novo)horas, na sua saladesefinões, locallzada&Aeenida II N ° 160, Conjuntoáerelar
Memcanati-Oeari, selará reallzandoa Chamada Pública 1 ,11 08.002/2021-CHP, cujoo obji
o Chamamento Público poro o Cradersclomanlo de organizações de sociedade civil privac
anlersedoras de entidades privadas com e sem fins lucrativos, regularmente corsstltuld
.teressadas em firmam oom e Administração Municipal termo de contrato para o atendlrnei
1 crianças de O (zero) a 3 (trás) anca de Educação Infantil, primeira etapa da Educaç
tatua, conforme Lei N' 8.606/93, tudo conForrtte eapen'dicações contidas no.Anelroao Edil
adendo ser o mesmo adquirido Junto á CoraslusAo Petmanente de Licitação, rio hol'ArIÕ
t:OO ás 14:00 horas. Maiores Inlonriações na onde de Comissão ou pelo telefono (1
521.5168. Anderaofl G5(ts de Sotia Presidente da Comissão Permanente
citação Meraconaú Coará, em lide fevereiro de2021.
Estado da Ceará - Prefeitura Municipal de Carnaubel • Aviso de Retlttcaçso do Aviso dei
ImItação. Onde te II: Tomada da Preço 14 ° 01.00712021-TP, cujo objeto ô. contralaçBo '
prestação doe serviços de consultoria e a,Eoessoria técnica em licitações e contratos públtcoej
/ce dlveraea UnIdades Administrativas do Município de CarneubullCE. À realização está prev,
para o dia 05 de Março de 2021, ris 08h30m. Leia no: Tomada de Preço lrl°01.007/2021-TP cujo

E$tado do CeitA - Município de Paroipaba -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N
011.2021 -SRP. O Pregcceirodo Município de Peroipabe/CE, torna público para conhecimento
dou Interessados a abertura do Pração Elatrõ'rttco N 1 011.2021 -. SRP, cujo objeto é: seleção
de melhor proposta par, Regteo de Preços visando tutoras o eventuais aquisições de
combusllyels para ofender ao necessidades de diversas Secretarias do Município. de
ParalpabaICE. (com colas para ME/EPP). Inicio do acolhimento das propostas de preços:
18/0212021 à. OGhOOmln. Dela de abertura das propostas de preços: 03(0312021 ás
09/i116mln. Para efeito desta licitação deverá ser levado em conalderc.çAo o horário oficial de
BraaIlla. O editei a acue anexos encontram-te disponíveis nos sítios ololrõnlcon:
www.tce.ce.gov.br ; www.paratpabe.ce.gov.br, www.bbmnetcom.br. PeralpabsiCE, 17 da

0.2021 - SIRI'. O Pregoeiro do Município de ParalpabelCE, torne público poro
thachrnanto dos Interessados a abertura do Fração Elattãnlco 14 ° 010.2021 - SRP, cujo
jato é: Seleção da melhor proposta para Registro de Preços visando Muras e eventuale
ulaiçôes de páes. peru atender as flecressidedes da Secretaria de Sa(ade do Município da
ralpàbo/CE. (exclusivo para MEIEPP). InIcIO do acolhimento dOs propostas de preço.:
10212021 à. OálsOOmln. Dela de abertura das propostas de preços: 05 de março da 2021 á.
hOQmln. Para efeito desta lucilação deverá sol levado em confllderqção o horário oficial da
aattta. O edital a seus orseton aecontram-se disponíveis nos sitiot eletrônicos:
awtte.ce.gov.br ; www.parelpabe.ce.gov.br , www.bbmnetcom.br. PamolpabsiCE, 17 de

Estado do Ceará - Município de Psralpsba - Avise de Licitação - Pragáo Eletrônico N °
009.2021 - SRP. O Pregoeiro do Município de Parelpalse/CE, torna público para
conhecimento dos' interessados e abertura do PEegilo Eletrônico N° 009.2021 - SRP. cujo
objeto é: seleção de melhor proposta pare Registro de Preços visando futuras e evenfuala
aquisições da carnes paro atenderas necessidades da Secretarie de Saúde do Município do
Paralpaba/CE. (com cotes para MEItPP). Início do acolhimento daspropostas
'ços ,
1810212021 ás O9hüOmlri. Dela da abertUia dbs propostas dri preços: 04 de março
)1 á,
OBlsOOnsln. Para efeilo etesla licitação elevará ser levado em coealdvreçito o horário .,r6lat de
Broalllos, O editei o seus anexos encontram - se dlsponleals nos sitias elalrõnlcOs:

te Sanlane do Carlrf/CE torne público. Errata para nsodiflcaçàodoAvisode LIclfaçéaretsresti
°re0o Eletrônica, N° 08.022021.03-PE, em virtude de retticaçao do seu número e objeto,
tansa 5 ser. PragAs Eletrônico N° 08.02.2021.03-SRPE, tipo menor preço, poro Registro
°rsços par. lutara e everrmuel contzalaçao da empresa pura os serviços ele locação de carro- p
roer capacidade mínima de fart5, com operador, conibuarivai e manutençáo por conto
ronlratads, destinados aos serviços da transporte da égua potável pare atender es dlver
ocalldades da zona rural do Municlplo de Sarrtsna do Caritri/Ce. Coro isso, o raoebtissento
,sopostuss através do silo do Banco dc. Brasil dar-se-é e partir do dia 16102/2021 ás 17ã
cbertura das propostas; 0310312021 da 09:00b. Sontana do CerIti-Ca, 17 de fevereIro de 20
'subo VInIcIus Parreira Pelaóto-Prqo.iro.

2020.07.17.2, A CPL da Prefeitura Municipal da UmariFCE, torna publico, pare coeltechutaslo doa
Interessados, que lloa revogado, cole fusdamenio no au. 49, do Lal Federal o' 8.666193, e suas
demais alroraçúes, o processo BcilatÔrl7 cujo objeto é a contraiaçao de serviços de srrgenharia
paro e execução da obra de cotisinação da 03 (trás) patsagens molhadas na Zona rural do
Mtanlclplc da UmertiCE. Maiores Informações na sede da CPI., silo na Rue 03 de Agosto, 200.
Centro. Umari/CE, ou pelo telefone (88)3576-1)61, es horário das 8h às 12h. UmárilCE, 16 da
fevereiro de 2021. Clc.roAnderson Israel Boates - Presidente d5CPL.

2001.01121-Te - Menor Preço. Objeto; prestação de ããMçÕs com divulgação das
ordiriárteo, extraordInárIas, solenes e lllnerooles, além doe ações dospàrlameelaret de
Municipal és Russas seu rádio, sIlos, blog's e pmogremarlolr. do canal a celso local, foi
o. Maiores lirfom'raçõee: tona (88) 34lt8131 de segunda o sexta das 08:00lr ás 12:00h.
1.

rrdsnaode LlcIiaç*o, toma público, quitará reallzsrllcitaç5o, na rrcdIldada Tomada de Preços.
Dada sob 014° 2021 .02.0S.O1PMS, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de
viçov IÁrrlcos especializados da ensesuotio e consultaria corulibli, janto a Prefeitura Municipal
Selllre/CE,flpoMenor Preço, com data de abertura nuarcada para o dia Oédemarçodalõ2l à.
00 heras nasal, de ComniesBo de Licilaç&o, situada na Praça São Francisco. 5/14. Os

