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Estado do Ceará - Serviço i.utônomo de Água e Esgoto do Município de Jucás - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00312021 - SA4.jM W i
Serviço Autônomo de Agua Esgoto de Jucás, por meio de sua Comissão de Licitação, toma público que no dia 03 de Março de 2021, às [3h0inin
(horário local) fará licitação ia modalidade Pregão Presencial n°003/2021 - SAAE, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação dsrviços
de assessoria técnica especial zada e consultoria na área de contabilidade pública, de responsabilidade do Serviço Autônomo de Agua e EsgotcMLocal de
Audiência Pública: Sala da C< missão Permanente de Licitação, localizada à Rua Cd. Raimundo Gomes, no 176 — A - Bairro Centro —Jucás do Serviço Autônomo de Ágia e Esgoto, em 17 de Fevereiro de 2021. Cicera Rodrigues Gomes - Pregoeira do SAAE.
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Estado do Ceará - Prefeitur: Municipal de Camocim - Aviso de licitação - Pregão Presencial N°2021.02.15.002. A CPL da Prefeitura Municitl
Camocim/CE, toma público pra conhecimento dos interessados, que no próximo dia 04 de Março de 2021, às 09h00min. na Sede da Prefeitura, localizada à
Praça Severiano Morei, Centrc Camocim/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão PresenciaL do tipo Menor Preço por Lote, tombada sob o
2021.0215.002, com fins ao u jcto: aquisição de material de construção, alvenaria, pintura, hidráulico e elétrico, para atender as necessidades das diversas
Secretarias do Município de imocim-CE. Informações na Sede da CPL, localizada à Praça Severiano Morei, Centro, Camocim/CE, no horário de 08:00h
às 12:00h. Camocim/CE, 17 tie fevereiro de 2021. Francisca Maurineide Carvalho de Araújo - Pregoeira.
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Estado do Ceará - Prefeltur: i Municipal de Carnaubal - Aviso de Retificação do Aviso de Licitação. Onde se lê: Tornada de Preço N°01.007/2021TP, cujo objeto é a conrrataçãi da prestação dos serviços de consultaria e assessoria técnica em licitações e contratos públicos junto às diversas Unidades
Administrativas do Municípic de CamauballCE. A realização está prevista para o dia 05 de Março de 2021, às 08h30m. Leia-se: Tomada de Preço N°
01 .007/2021-TP, cujo objeto é a contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoriacontiibil no exercício financeiro em curso junto
às diversas Unidades Adminisi rativas do Município de CarnaubaliCE. A realização está prevista para o dia 05 de Março de 2021, às 08h30m. Carnaubal CF, 17 de Fevereiro de 2021. Adriana Passos de Lima - Presidente da Comissão de Licitação.
*5* *5* *0*
Estado do Ceará - Prefeitur.t Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico n° 2701.02.21-PE. O Município de Milhii, através da
Comissão de Pregão, toma púl nico que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2701.02.21PE, do tipo Menor Preço, visa ido a aquisição de géneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição da merenda escolar para
atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Milhá/CE, conforme projetos anexos ao edital. A realizar-se dia 04 de março
de 2021 às 14:00li, maiores irá imiações nasala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406. Centro - Milhã - Ceará, das 08:00 às
17:00 horas e pelo telefone (88 99681 1558 e nos Site: www.tce.ce.gov.br . Milhi - CE, 17 de Fevereiro de 2021. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro(a).
*5*5*5*5*
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna público, que fará realizar
licitação, na modalidade de Pri gão Presencial, autuado sob o N°. 2021.02.01.0IS, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital
de Pequeno Porte São Francisc ) e Unidades Básicas de Saúde do Município de Salitre/CE, Tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 03
de março de 2021, às 08:30 boi as, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça São Francisco, SIN. Os interessados
poderão obter informações dci; ihadas no Setor da Comissão de Licitação, cm dias de expediente normal, ou, através do telefone (88) 3537-1082. Salitre/
CE, 17 de Fevereiro de 2021. .Ioão Adoniran Fialho Cavalcante - Pregoeiro.
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ESTADO DO CEARÁ — PRI FEITURA MuNICIPAL DE SOBRAL —AVISO DE LICITAÇÃO —PROCESSO SPU N° P141770/2021, EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2021 - SMS (SRP) (BB N 857291)— Central de Licitações. Data de Abertura: 03/03/2021, às 09b (Horário de
Brasília). OBJETO: Registro d Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de material médico hospitalar XII destinados às unidades de saúde da Secretaria
Municipal da Saúde e para os }ospitais intervencionados pelo município de Sobral/CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência deste
Edital. Valor do Edital: Gratui €o. INFORMAÇOES: Sito: http://Iicitacoes.sobral.ce.uov.br e à Rua Viriato de Medeiros. N° 1 .250,40 andar. Fone: (88)
3677-1157 e 1254. Sobral-CE. 17 de Fevereiro de 2021. A Pregoeira—Lisa Soares de Oliveira.
*5* *5* *5*
ESTADO DO CEARÁ - P11! FEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU N° P14222212021 - EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO N°01612021 - SMS (SRP) (BB N°857448)—Central de Licitações. Data de Abertura: 03103/2021, às 09h (Horário de
Brasília). OBJETO: Registro d Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de Material médico hospitalar VII destinados às unidades de saúde da Secretaria
Municipal da Saúde e para Ris pitais intervencionados pelo município de SobraLCE, conforme especificações constantes no Termo de Referência deste
Edital. Valor do Edital: Gratuio. INFORMAÇOES: Sire: htw.Jllidtacoes.sobral.ce..00v.br e à Rua Vinato de Medeiros, N° 1.250,40 andar. Fone: (88)
3677-1157 e 1254. Sobral-CE. 17 de Fevereiro de 2021. O Pregoeiro - Ricardo Barroso Castelo Branco.
*0* *0* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura viunicipal de lrauçuba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021 .02.03.02. A Prefeitura Municipal de Irauçuba
comunica aos interessados que 1 ará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico N"2021.02.03.02, que tem como objeto a aquisição de equipamentos
• material permanente as Unida Les Básicas de Saúde do Município de lrauçuha/CE. O recebimento das propostas, será através do sire da Bolsa de Licitações
• Leilões - BLL, a partir das li i00min do dia 181011 2021 até às 17h00min do dia 0310312021 - Data de Abertura das Propostas: 0410312021 às 08h00min. O
Edital estará disponível nos sito .: www.btieompras.org.br ou vww.tce.ce.gov.br, a partir da data da publicação deste Aviso. Irauçuba/CE, 12 de fevereiro
de 2021. Jayson Mota Azevedi Mesquita - Pregoeiro.
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Estado do Ceará - Câmara M iinidpal de Pentecoste - Aviso de Revogação. A Câmara Municipal de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, toma público que foi Revogado a licitação na modalidade Tomada de Preços no 202 l.Ol.26.05.TP.CMP, do tipo Menor Preço, cujo objeto é a
licença de software destinado a1 controle, gerenciamento operacional e monitoramcnto do painel eletrônico de votação, bem como software para tablcts que
servirão de micro terminais de jresença e votação nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Pentecoste, maiores informações na sala da Comissão de
Licitação, situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo, 352— Centro - Pentecoste (CE). ou no site www.rce.ce.gov.br'licitacoes. Pentecoste-CE, 16 de fevereiro
de 2021. Antonio Leonardo Sales dos Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitação.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará—Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°05/202 l-SEAG, cujo objeto é: aquisição de água mineral natural e gás liquefeito de petróleo para as Secretarias
Municipais, o sistema receberá 3 cadastramento das propostas até o dia 03 de março de 2021, às 08:OOh, a abertura e classificação das propostas será às
08:1 Oh, a disputa de lances será a partir das 09:00h (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação
nos sina: www.bbmnet.com.br, liciiacoes.tce.ce.gov.br, vicosace.gov.br/licitaeoes e no horário de 08:00b às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs. na Rua José
Siqueira, 396, Centro. Viçosa dii Ceara/Ce, em 16 de fevereiro de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa - Pregoeira.
Estado do Ceará - Prefeitura viu nicipal de Santana do Cariri - Aviso de Abertura das Propostas de Preço. A Prefeitura Municipal de Santana do
Cariri-Ce toma público que fará ibertura das propostas de preço, referente a Tomada de Preços n°12.01.2021.01 -TP, cujo objeto é a contratação de prestação
de serviços de consultoria técnic m na área de compras governamentais. Fica determinado o dia 22 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, na Sala da Comissão
de Licitação, para que sejam ala rios os envelopes de propostas de preços, ficando, desde logo, notificado todos os interessados. Santana do Cariri-Ce, 17
de fevereiro de 2021. Michele F erreira Gonçalves - Presidente da Comissão de Licitação.
Estado do Ceará - Câmara M tinicipal de Russas - Aviso de Revogação - Edital de Tomada de Preço n°. 2801.01121-TP - Menor Preço. Objeto:
prestação de serviços com divuLação das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e itinerantes, além das ações dos parlamentares da Câmara Municipal
de Russas em rádio. sites. blog' e programadora de canal a cabo local, foi Revogado. Maiores informações: fone (88) 3411-8131 de segunda a sexta das
08:00h às 12:00h. 01 de fevereii ode 2021. Jose Dagoberto Alves - Presidente.
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