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AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade - Pregão Eletrônico

Tipo - Menor Preço

Edital Nº 2021.02.18.1

Objeto da Licitação: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das

necessidades do Hospital Geral de Farias Brito - HGFB e Programa de Atenção Básica -

PAB, do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de

Saúde, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito comunica aos interessados que estará

realizando Procedimento Licitatório cujo objeto e modalidade supracitados, com o seguinte

cronograma: Início de acolhimento das propostas: 22 de Fevereiro de 2021 às 17h,

Abertura das propostas: 03 de Março de 2021 às 9h, Início da sessão de disputa de

preços: 03 de Março de 2021 às 10h, através do site Os

interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a

licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87,

Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços

eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br, www.tce.ce.gov.br e https: //bll.compras.com. Maiores

informações poderão ser obtidas através do telefone (88)35441569.,

Farias Brito/CE, 18 de Fevereiro de 2021.

Tiago de Araújo Leite
Pregoeiro Oficial do Município

Rua José Alves Pimentel, 87 Centro CEP. 63.185-000

https: //bll.compras.com.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 2021.02.18.1

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na

Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei
nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE
LICITAÇÃO na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.02.18.1, cuja abertura está

prevista para o dia 03 de Março de 2021 às 9h, para o Objeto: Aquisição de

medicamentos destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de

Farias Brito - HGFB e Programa de Atenção Básica - PAB, do Município de Farias

Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações
constantes no Edital Convocatório.

Farias Brito/CE, 18 de Fevereiro de 2021.

Hondo
Tiago de Araújo Leite «.

Responsável pela Publicação

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021-TP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés -

Cezrá, torna público, pars conhecimento dos interessados, que no próximo dia 09 de

março de 2021, às 09h (nove horas), estará realizando licitação, na modalidade Tomada de

Preços, critério de julgamento Menor Preço Global, tombado sob o nº 00.008/2021-TP,
com fins a contratação de empresa para produzir e administrar informações de interesse
público através das redes sociais oficiais e meios de comunicação direta com o munícipe,
promover meios de comunicação corporativa através de informes internos e externos,
orientar sobre campanhas de interesse público, elaborar memorandos e comunicados
internos repassando informações da Administração Municipal ao funcionalismo público,
organizar cerimonieis, textos, produção de fotos e produções de audiovisuais e suas
publicações, junto às diversas Secretarias do Município de Apuiarés/CE, o qual encontra-se
na Íntegra na Sede da Comissão, situada a Av. Gomes da Silva, 99, Centro, Aguiarés, Ceará.
Maiores informações no endereço citado, pelo fone: (85) 3356-1347, no horário de 08:00h
às 12:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.

Apuiarês - CE, 18 de fevereiro de 2021
KELTON SOUSA DA SILVA
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021-TP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés -

Ceará, torna público, para conhecimento. dos interessados, que no próximo dia 08 de

Março de 2021, às 09h (nove horas), estará realizando licitação, na modalidade Tomada de

Preços, critério de julgamento Menor Preco Global, tombado sob o nº 00.007/2021-TP,
com fins a prestação de consultoria e assessoria em Convênios, Contratos de Repasses,
Termos de Ajustes, Termos de Compromisso, Programas de Ação Continuada e
Instrumentos Similares, na Esfera Federal e Estadual, de responsabilidade das Unidades
Administrativas do Municipio de Apuiarés/CE, conforme projeto básico/termo de referência
em anexo do edital, o qual encontra-se na integra na Sede da Comissão, situada a Av,
Gomes da Silva, 98, Centro, Apularés, Ceará. Maiores informações no endereço citado, pelo
fone: (85) 3356-1347, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site:
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.

Apuiarés - CE, 18 de fevereiro de 2021
KELTON SOUSA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO M2 4/2021 - PE

A Pregoeira do Aracati torna público para o conhecimento des interessados que
a realizarã no dia 04 de Março de 2021, às 09h, através do Sistema Comprasnet do
Governo Federal, Pregão Eletrônico Nº 00.004/2021 - PE, cujo Objeto é Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores para
atender as demandas das diversas unidades gestoras do Município de Aracati/CE, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, estando
Aberto q Prazo para Cadastramento das Propostas de 22 de Fevereiro de 2021, às 08h até
04 de Março de 2021, às 08h, com Abertura das Propostas no dia 04 de Março de 2021,
às 09h. À documentação do Edital e seus anexos, poderá ser adquirida junto a Equipe do
Pregão, a partir da publicação deste aviso, de Segunda à Sexta - feira no horário de 08h as
t2h ou através dos Endereços Eletrônicos: https://licitacoes.tce.cegov.br,
way,comprasnet.gov.br e/ou wwm.aracatice.gov.br.

Aratati-CE, 18 de Fevereiro de 2021
NATANIELE GONDIM RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREIO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-02.18.1/2021-STDS

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº, PE-02.18.1/2021-STDS, Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios, material de limpeza e higienização, material de expediente, material
descartável, suprimentos de informática e outros materiais de consumo, para atender as
necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município,
conforme especificações constantes no Terme de Referência. Tipo: Menor Preço (por Lote).
Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica 30s interessados
que o início da disputa será a partir das O9h:00m. (horário local) do dia 04 de Março de
2021, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico:
twwwblLorg.br). Maiores informações ou aquisição do edital ne endereço eletrônico
acima, na Sala da Comissão, situada na Rua josé Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo
Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:DOm e, ainda, através
do endereço eletrônico: (wwwtce.cegov br).

Brejo Santo - CE, 18 de fevereiro de 2021
ERITON GEORGE SALES BERNARDO

Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-02.10.3/2021-DIVERSAS

Processo Administrativo de Licitação - Pregão Eletrônico Nº, PE-02.10.3/2021-Diversas.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática e aquisição de fones de ouvido,

para atender as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da

Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no Termo

de Referência. A Comissão Permanente de Licitação, sob a égide do princípio da

autotutela, que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os

seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes

ou inoportunos, neste caso, mais especificamente em relação a inadequads escolha do

critério objetivo adotado para julgamento das propostas de preços e, a fim de não ferir

o princípio da ampla competitividade, torna público o presente aviso de revogação do

processo de licitação acima numerado.

Brejo Santo - CE, 18 de fevereiro de 2021

ÉRITON GEORGE SALES BERMARDO

Presidente da EPL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
h : scidade.htrn), pelo cádigo 05302021021500177

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021/PE/SRP

O Pregoeiro da Prefeitura de Catunda/CE comunica 30s interessados que no dia
04 de março de 2021, às 40h, abrirá licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
005/2021/PE/SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições
de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar do Município de Catunda/CE. O

edital completo estará disponível no sistema Compras Net do Portal de Compras
Governamentais, no site wwwgovbr/compras/ptbr e através dos sites:
ficitacoes tre.ce.gov.br, catunda.ce.gov.br/licitacao.php e no endereço: Rua Vila Nau, nº
715 - Centro, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de

às 14h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686-1032.

Catunda/CE, 18 de fevereiro de 2021.
CHRISTIANO ALVES DE LIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2021-03

A Comissão de Licitação, em cumprimento ao que determina as Leis Federais Nº

8.666/03, Nº10.520/02 e o Decreto Nº 5.450/05 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro
Oficial do Município de Cedro/CE torna público para conhecimento dos interessados que
realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2701.01/2021-03, cujo abjeto é a

aquisição de recargas de água mineral, gás GLP e vasilhames para atender as necessidades
das diversas Secretarias do Município de Cedro - CE, entrega das propostas a partir desta
data e abertura das propostas dia 04 de março de 2021 às 10:00 horas. Tudo conforme

especificações contidas no edital, o qual enconira-se na Íntegra na sede da Comissão
Permanente de Licitação, no horário de 07:00h às 13:00h e nos sites www.tce.ce.gov.br e

wma.bilcompras.org.br.

Cedro - CE, 18 de fevereiro de 2021
TULIO LIMA SALES

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.02.06.1

CONCORRÊNCIA Nº 2017.08.16.1
Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para conclusão de uma creche
PROINFÂNCIA - tipo b no bairro Vila Lobo, através do termo de compromisso PÃC2-
06332/2013 no Município de Crato/CE. Objetivo prorrogar por mais 12 (doze) meses O

prazo de vigência contratua! - Contratante: Secretaria Municipal de Educação - Contratado:
C3 ENGENHARIA LTDA - ME - Prazo de duração: até 05 de fevereiro de 2022 - Assina pelo
contratado: Adélio José De Andrade Dias - Assina pela contratante: Germana Maria Brito

Rodrigues Alencar - Data da assinatura: O5 de fevereiro de 2021,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021-5EJUV

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que
estará recebendo do dia 23 de Fevereiro a 10 de Março de 2021 até às 08h30min, pelo
sisterna BBMNET - www,bbmnetlicitacoes.com.br, propostas de preços e documentação de
habilitação para o Pregão Eletrônico nº 01/2021-SEIUV - Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de materiais « equipamentos esportivos e para reabilitação. A abertura
e exame das propostas e o início da disputa por lances às 08h30min do dia 10 de Março
de 2021. O edital poderá ser obtido junto ao Pregoeiro, na sede da Comissão de Licitação,
à Praça dos Três Poderes s/nº - Bairro Aningas e nos sites: www.cruz.cegov.br,
waybbmnetlicitacoes.com.br e wan.tce.ce.govbr.

Cruz-CE, 17 de Fevereiro de 2021
LEONARDO BRICIO VIANA SEVERIANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021,02.18,1

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado seb nº
2021.02.18.1. Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das
necessidades de Hospital Geral de Farias Brito - HGFB e Programa de Atenção Básica - PAB,
do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Iníeis de
acolhimento das propostas: 22 de Fevereiro de 2021 às 17h. Abertura das propostas: 03 de
Março de 2021 às 9h. Início da sessão de disputa de preços: 03 de Março de 2021 às 10h,
através do site https://blicompras.com. Os interessados poderão ler e obter q texto
integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da Comissão
Permanente de Licitação, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em
horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos:
wufariasbrito.ce.gov.br, muw.tce.cegov.br e https://hlicompras.com. Informações pelo
telefone: (88) 35441565,

Farias Brito/CE, 18 de Fevereiro de 2021
TIAGO DE ARAÚJO LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
AVISO DE LICITAÇÃO

Unidade Administrativa: GOVERNO MUNICIPAL; - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio

- Processo Originário: Pregão Eletrônico Nº PME-21.02.12.01-PE - Objeto: Locação de

veículos automotivos para atender as necessidades de diversas Secretarias do

Município de Forquilha/CE,- Local de Acesso ao Edital; Sede da Prefeitura Municipal -

Paço Municipaf Deputado Cesário Barreto de Lima, Avenida Criança Dante Valério,

Ag1, Centro, CEP: 62.115-000, FORQUILHA - CE; wymwbbmnetlicitacoes.com.br;

https://ummw forquilha.ce.gov.br/transparencia/licitacoes; https://licitacces.tce.ce.gov.br -

Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de O8HOOM às 12H00M e 14H00M às

18H00M - Local de Realização da Licitação: bbmnetlicitacoes.com.br - Data de

Abertura: 04/03/2021 - Horário: C9H0CM - Pregoeiro/Suplente:

PAOLLA KALINNE SIQUEIRA DOMINGOS

Pregoeira

D assinaco conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, IGP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Erasitões
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ESTADO DO CEARÁ — PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA — AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021.02.17.01
SRP — O Município de Granja, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na

Modalidade - Pregão Presencial Nº 2021.02,17.01 em Registro de Preços (SRP), sessão pública marcada para o dia 04 de Março de 2021, às 14h30min,

cujo Objeto é o Registro de Preços, visando Futuras e Eventuais Aquisição de urnas funerárias, acessórios e serviço de translado de corpo para
sepultamento, para doações as pessoas com vulnerabilidade social assistidas pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município
de Granja-CE, O referido Edital poderá ser adquirido no Site: http:/municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ conforme TN-04/2015 e na sala da Comissão de

Licitação, localizada na Praça da Matriz, S/Nº, Centro, Granja horário de 08h às 12h. Granja-CE, 19 de Fevereiro de 2021. William Rocha Costa —

Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 018/2021/PP. A Comissão de Licitação da

Prefeitura do Município de Pedra Branca-CE torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 04 de março 2021, às 08:30 horas, no Setor

de Licitação da Prefeitura, localizada à Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, Pedra Branca/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial,
tombado sob oNº 018/2021 /PP, com o seguinte objeto: Registro de Preço — contratação de empresa para serviço de recuperação dos veículos escolares, tipo
ônibus de responsabilidade da Secretaria de Educação pertencentes ao Município de Pedra Branca. de acordo com as condições e especificações do Anexo

T(Termo de Referência) deste Edital, Justificativa: Justifica pela necessidade de manter a frota oficial de veiculos escolares do Municipio, em perfeitas
condições de uso e em bom estado de conservação. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 meses e estima-se no valor de R$ 472.427,73. O Edital
encontra-se na integra no Setor da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, fone: 0.88-2101.1492, no horário de 08:00h às 12:00h e

das 14:00h às 17:00h e no site do TCE https:/Awwwtce.ce.gov.br/. Pedro Amaro Nunes — Pregoeiro.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Potengi - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 01/2021-ESP. O Pregoeiro Oficial do Município
de Potengi, Estado do Ceará, torna público, que estará realizando certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2021 -ESP, cujo objeto é a

contratação de empresa especializada para execução do projeto “Cidade Esportivizada” conforme Convênio nº. 887067/2019 do Ministério da Cidadania,
O certame acontecerá na plataforma Bolsa de Licitações do Brasil —BLL, no endereço eletrônico www.bilLorg.br, conforme especificações apresentadas

junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 04 de março de 2021, a partir das 09:30 horas. Maiores informações poderão
ser obtidas pelo telefone (88) 3538-1562 e/ou nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Potengi-CE, 18 de fevereiro de

2024. Vaezio Neres Ferreira — Pregoeiro Oficial doMunicípio.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.02.11.01. A Pregoeira da Preicitura Municipal
de Caucaia — Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 04 de Março de 2021, às 09h (nove horas), através de endereço
eletrônico www.bll.org.br (Bolsa de Licitações do Brasil -BLL), estará realizando licitação, namodalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento Menor

Preço por Lote, tombado sob o nº 2021.02.11.01, com fins ao Registro de Preços visando a aquisição de kits de alimentação destinadas aos alunos da Rede
Pública de Ensino, durante o período de enfrentamento à pandemia de Covid-19 de interesse da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia doMunicípio
de Caucaia/CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital, o qual encontra-se na integra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel
Correia nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site http://municipios.tce.
ce.gov.br/licitacoes. A Pregoeira,

poente hehe ok oito

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Tejuçuoca — Aviso de Adiamento de Licitação. A Comissão de Pregão, localizada na Rua José Andrade
de Sousa, 329, Bairro Centro Tejuçuoca - CE, torna público o Adiamento do Edital de Pregão Presencial Nº 1502.01/2021, cujo objeto é a locação de

veiculo tipo pick-up (ou similar) aberto cabine dupla, motorização mínima 1.4, biocombustível (álcool/gasolina), 02 (duas) portas em bom estado de uso
e conservação e quilometragem livre; com combustível e motorista pela contratante, e manutenção preventiva e corretiva pela contratada para ficar à

disposição da CâmaraMunicipal de Tejuçuoca-CE, conforme termo de referência, com abertura prevista para o dia 26.02.2021, às 09:00 horas. Fica Adiado
para o dia 03 de Março de 2021, às 09:00 horas, motivado por razões de Ordem Administrativa. Maiores informações na Sala da Comissão Permanente de

Licitação, situada na Rua José Andrade de Sousa, 329, Bairro Centro, Tejuçuoca —CE, das 09:00h às 17:00h pelo telefone (85) 3323-1136 e/ou no sítio http://

www.tem.ce.gov.brificitacoes. Tejuçuoca-Ce, 19 de Fevereiro de 2021. Antônia Valderina Santos Mota - Pregoeira.
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Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapipoca. O Pregoeiro da Câmara Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que no próximo dia 04
de Março de 2021, às 11h30min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 1902.02/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para
prestação de serviço de licença de software de votação eletrônica e controle de microfones a ser instalado no computador da mesa diretora da Câmara

Municipal, onde será usado como terminal de controle, bem como para o gerenciamento operacional e monitoramento do painel eletrônico de votação,
além de software para tablets que servirão de microterminais de presença, votação, e controle de microfones, para um melhor desenvolvimento das sessões
ordinárias e extraordinárias do Poder Legislativo Municipal. O edital completo estará à disposição de 08h00min às 12h00min no endereço da Câmara

Municipal à Rua Frei Cassiano, 750, Boa Vista em Itapipoca, Estado do Ceará. 19 de Fevereiro de 2021. Cleilson Nunes de Sousa - Pregoeiro.

Estado do Ceará - PrefeituraMunicipal de Apuiarés - Aviso de Licitação - Tomada de PreçosNº 00.008/2021-TP. A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Apuiarês — Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 09 de março de 2021, às 09h (nove
horas), estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento Menor Preço Global, tombado sob o nº 00.008/2021-TP, com
fins a contratação de empresa para produzir e administrar informações de interesse público através das redes sociais oficiais emeios de comunicação direta
com o munícipe, promover meios de comunicação corporativa através de informes internos e externos, orientar sobre campanhas de interesse público,
elaborar memorandos e comunicados internos repassando informações da AdministraçãoMunicipal ao funcionalismo público, organizar cerimoniais, textos,
produção de fotos e produções de audiovisuais e suas publicações, funto às diversas Secretarias do Município de Apuiarés/CE, o qual encontra-se na integra
na Sede da Comissão, situada a Av. Gomes da Silva, 99, Centro, Apuiarés, Ceará. Maiores informações no endereço citado, pelo fone: (85) 3356-1347, no
horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site http: //municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. À Comissão,

aeee ces ese

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Trairi - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial - Tipo: Menor Preço por Item - Edital Nº
2021.02.11.01-C. O Município de Trairi, através da(o) CâmaraMunicipal de Trairi por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 10:00 horas
do dia 04 de março de 2021, fará realizar licitação na modalidade Pregão, tipo Menor Preço, para aquisição parcelada de combustível destinado a Câmara

Municipal de Trairi/CE, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da CâmaraMunicipal de Trairi.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores
que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Raimundo Nonato

Ribeiro, 115, Centro, Trairi, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Trairi - CE, 18 de Fevereiro de 2021. Ricardo dos Santos
Martins - Pregoeiro(a).

pote
she shese

Estado do Ceará - PrefeituraMunicipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.02.18.1. O Pregoeiro Oficial doMunicípio de

Farias Brito/CE, torna público, que será realizado Certame Licitatório namodalidade Pregão Eletrônico, tombado sob nº 2021.02.18.1. Objeto: Aquisição de
medicamentos destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito —HGFB e Programa de Atenção Básica - PAB, do Muricípio
de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Início de acolhimento das propostas: 22 de Fevereiro de 2021 às 17h. Abertura
das propostas: 03 de Março de 2021 às 9h. Início da sessão de disputa de preços: 03 de Março de 2021 às 10h, através do site https://blicompras.com. Os
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre

a licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito à
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normai de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www fariasbrito.ce.gov.
br, www.tce.ce.gov.br e hitps://bllcompras.com. Informações pelo telefone: (88) 35441569. Farias Brito/CE, 18 de Fevereiro de 2021. Tiago de Araújo
Leite — Pregoeiro Oficial,
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BRASIL INDECISO ENTRE
ESPIOESDACHINAEEUA

uemespiamelhor a vida dos outros? OsEstados
Unidos, que, usando aTecnologia 4G, invadiram,
nagestãodo democrataBarackObama, a intimida-
de dapresidente DilmaRoussefe da chanceler ale-
mãAngelaMerkel, ou a China, que reina hoje na
ãreadaTecnologia 5G?Nessemercado da inteli-
gênciacibernética, norte-americanos echineses

'

travamumadisputa cadavezmais acirradapelo
controledavidados outros. Os EstadosUnidos,
que, em 1957, foram surpreendidos pelos russos

como Sputnik,primeiro satélite artificialda terra, e, em
1961,pela viagem orbitaldeYuriGagarin, reagiram rapida-
mentee, em1969, colocaram o primeirohomemnaLua.
Dealguns anospara cá,porém, os norte-americanos têm
sido desafiadospelos chineses, quesãoa segunda econo-
miadoplaneta eavançamno domínio tecnológico. No
meio dessadisputa, estãoBrasil, atrasado

e indeciso sobre
que 5Gusará: odachinesaHuawei Ou odas empresasoci-
«dentaisque têm o beneplácito dos EUA? Quementende de
tecnologiaedegeopolítica sabeque ambas têmdispositi-
vos que permitem invasãodesegredosmilitares, empre-
sariais e pessoais deoutrospaíses.Hápoucosdias, aquino
Brasil, umhacker roubou os dados pessoais demaisde
200milhões debrasileiros, entre eles opresidentedaRe-
pública.Hámilhõesde hackers espalhados (e agindo crimi-
nosamente) pelomundo.Umaparte deles trabalha legal-
menteparagrandes corporações empresariais epúblicas,
defendendo-asdos ataques dosciberbandidos,mas amaio-
ria estãa serviçodo crime e sob contrato comgovernoses-
trangeiros.AChina, os EUA, aRússiae aCoreia doNorte
acusam-semútuae constantementepor ataques cibernéti-

- cos. Resumindo: como o Brasile sua ciêncianão domi-
nam, ainda, aTecnologia 56, restaoptarpelasque estão
disponíveis. Que essa opção se acelere porque estamos per-
dendo obonde tecnológico, infelizmente.

REAJUSTE
Trabalhadores cearenses terceirizados dossetoresde lim-
pezapública e de asseio e conservação terão reajuste sala-
rial de.4,6%,umpoucoacimado IPCA, emacordo celebra-
do.porpatrõese empregadosOvalor dacestabásicapas-
sou paraR$80,00; o dovale-alimentação, paraR$21,00.

MUCURIPE

InformaaCompanhiaDocas doCeará: oPortodoMucuripe,
atividadeessencial, estáoperandode formaininterrupta.

semá
é DESCE

sd FipePRe) .

ad
pó ser agiineração?Não,
epa resposta! Enrápossfrel
Fistalhcas virarem

ESTÃOMUITO PERTODE
agr elisasmegaciações
SacesrensaHapvidacoma Forialesat Tambidm,

snntBiraçiona! MoyelDame trana daMestrofarsNáGiE ou
intesmúúdico,Peloandarda dossubirsisasob
erruagem, elasfundicão domíniodas isegões?
sausnegócios, resultando
numeempresacuiovelorde
mercado passarádos R5 120

silhões. OHapvidalenão
senirole dio

mais te
SG% de

Meio Ambiente
-
SEMACE aLicença Ambientalpor Adesão sCompromisso- LAS para

Zona.Rural doMunicípio deQuixere, Fol determinado o cumprimento das
exigências

À

“

|contidasnasNornase Instruçõesde Licenciamento daSEMACE.

cegovbr, ou no Setorde!Licitações da Prefeitura situada
à Rua Dr. Paiva, nº415,

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Farias Brito«Áviso de Licitação- Pregão
jEtetrônico

Rº2021.02.18.1,O Pregosiro Oficial doMunicípiode Farias Brito/CE, tora público,
que será realizadoCertame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombada sob nº
2071.02.48 4, Chiety Anuisição de medicimentos destinados 20 atendimento das
necessidades

Se HospGerai
de Fanas Brito HGFE e Programa deAlenção Bésica-PÁB,

do Ripkininio do Burtas nor intorméádio ta Cocrstaria Municinal d6 Saúde. inidio
geacoih az de Fevereiro de 2041 às 17h,Aberturadas propostas:08

Março deTE3s 9h. Ínicio da sessão de disputa de preços: 03 do Margo de 2021 às Ton,
através do site hitps:/blicompras.com, Os interessadospoderão ler é obter q texto integral do

editai o todas as informações sobro a licitação ria sededa Comissão Permanento de Licitação.sito à Rua JusgAiveas Pimentel, nº87,Centro,Faras Brto/CE,
emb

cu através dos endereços eletrônicos: sm lariasóritoceguy br. ico cagovbr e
hrtps;/fbicompras.com. informações pelo telefone; (85) 35441569, Parias BritoiGE, 18 de
iFeverairo de2021.Tiagode Araújo Laite — PregasiroGficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ - CE
Toma público que requereu a Secretaria de Meio Ambierie q Controle Urbano del.
Maracanaú-SM4 Litença Prévia- LB, para reforma das instalações da Secretaria de
Cultura eTurismoe do TeatroDertanSampaio, Rua Edson Queiroz, s/n, Bairo Cento,
no Municipio de Maracanaú, Estado do Ceará. Foi determinado 6 cumprimento das

exigências contidas nas normas
e instruçõesda Licenciamento da S.M.U.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ - CE
Toma público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Contmie Urbano de
Maracanaú - S.MU, Licença Prévia » LP, para urbanizaçãoda 2º etapa da Praça dos
Encontros, localizadana Avenkia | com Rua Três e Avenida Antonieta Araújo Ferreira, S/N
Bairo Jereissat |, no Município de Maracanaú, Estado do Ceará, Foi determinado o

icumprinento das exigências conticias nas nommas e Insiruções de Licenciamento da S.MA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM

DE LIMOEIRO DO NORTE
Toma público que requereu ao instituto Municipal dedl de Ambiente» IMMAB a Licença
Ambiental por Adesão e Compromisso- LAC para adequaçãoda Praça José Vitente
Neto 20 Programa Mais Infância (Praça Mais Infância), jocalizado ne Municipio de
Limoeiro do MorieiCE, na Rua Doutor Gaspar de Oliveira, sin, Bairro José Simões,
Limoeiro do Norte-CE. Foi determinado o cumprimentodas

exigências
contidas nas

Normase instruções de Licenciamento do INIMAR.

14

Estado do Ceará - Profoitura
Municipal

de Solonópols-“Eai de Adiudicação e
Fiomologação«Tomada de PreçosNº04.004/2020-TP, Qbisto: contratação de empresa
apta a prástarserviçosde raforma e ampliação da Hospital eMatemidado Maria

SusyNoguelia Pinheiro do Município ds Solonópole, conforme projeto básico em anexo
vencedor: JP Serviços e locações EIREL!, inscrita no CNPJ sob en" 29,427 27,com crvalorglobalde R$ 615.800,52 (seiscentos e quinzeml seiscentos reais e cinquenta
dois centavos). feudo 8Homologo 9presente

Proçesso de Ligitação na Forma da Let
LuciaC ds Saúde. Data: 18 de fevereiro de 2021.
Estado do Ceará» PrefeituraMunicipal deTauê= Secretaria doscanASecrotaria!
de Educaçãodo Municipio de Tauá comunica sos egricultorasdaAgriculturaFamiliarRurai o
E orFamiliar Rural, que até às 08h00,

dodia
15

de março dide 221
Tecaberá, 3Au.

Edi
Pareira Gondim, SN, Pianaito dos Colibris, Tauá-CE, Se da Secretaria de

Educação, Propostas de Preços a Documentos de Habilitação da interessados em
participar da ChamadaPública nº 18.02.001/2021-SME, cujo objeto+ a aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura FamiliaredoEmpreendedorFamiliar Rural, destinadoao.
atendimentodoProgramaNacionaldeAlimentaçãoEscolar/PNAS. O editalcompletopoderá

[ser em: tcs.ce.goubr. Tauá-CE, 18 de fevereiro de 2021,

iEstado doer =

PrefolturaMunieipa! de “Tauã —

Secretaria,de
Saúde. A Frefaitura

Municipá! de Tauá, através da Secretaria de Saúds, por toma público
aos interessados a abertura do PregãoEletrônicoNeTB OS. MS, culo gblsio êo
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de teste para detecção de SARS
COV 2 4Covid-19), destinados a atendera população com suspeita de Covid « 19 da
Município, Junto as FundoMunicipal de

Saúde de Tauá, Ínicio
de

acolhimento de propostas:
22 dafeversiro de2021, às CBh0lmin: Recebimento de propostaaté;

SS de março
da

2021
as

OBhGOmin. Data de abertura e análise das propostas: 05 demarço de 2021 és 08h30min
início da disputa: 05 demarço de 2021 às 70h0Dmin, Todos os horários dizem respeito ao
horário de Brasilia. O edital complete poderá ser adquirido em:
unabbrneflicitacoescom.br a htfps:/licitacoesice.ca.gor.brândex.php/icitacaniaberias,
TauáCE, 18 de fevereirode 2021. Pregosiro.

[Estadodo Ceará » Prefeitura Municipal de Jurura-Aviso de
Licitação.

À Comissão

Permanente
de Licitaçãotoma público que estará realizando processo de licitação na
Pregão Pr: dat Nº 2021. 0203.08,

Seje abjeto é a confralaçãopara a
prestação de servicos depublicações

«de matérias Institucionais nos DiáriosOfisiais,
destinadosao deMunicipiadeTururu/CE, A realizar,
se nodia 04 demarçode às 10305fhoráriode Brasllia), maiores informaçõesne
daComissão da Licitação,nanasededa PrefailyraMunlgipaide Twurúlla, estando

disponivelpelo sítioeletrônico:ww. tce.cs.gov.br. Maiores informações: Seda daLicitação« RuaM
Gloria da Conceição, s/n-Centro.Vinicius doVale Cacau« Presidente da Comissão dede
Licitação.Tururu, ABdefevareiro de

2021.
.

fEstato deCeará« FrefolturaMunicipal deApularás-Aviso do Licitação-Tomada de
Preços Nº 09.007/2021-TF. AComissão Permanente

da Licitação da PrefeituraMunicipal
deApuiarés- Ceará, torna público, para con dos int das, que no próximo
dia 08 de Março de 2021,às 09h (nove horas), estará realizando licitação, namodalidade) .

Tornada de
Preços,

critériode. julgamento Menor Preço Globat,
tombado sab o nº]:

00.007/2021-TR com finsa prestaçãode consultor
m Convênios, Contratos)

de Repasses, Termos da Ajustes, Termos de Compromisso, Programas de Ação
Continuada e

instrumentos Similares, na
Esfera Federal e Estadual, do

responsabilidadedas Unidad: deApularêsicE,
de referência em anexo doadital, o quai encontra-se na Integra né“Sede da Comissão,
situada a Ay, Gomes da Siva, 99, Cento, Apularós, Caatá,Meiores informações no
londeraço citado, pelo fone: (85) 3356-1347, no horário de 08:00h

às
12:
00heu pelo

sites

intto:/municipios ice.cegovbrilicitaçoas. ÀComissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - cE
O Município de Quixerá, torapúblico querequereu à Superintendência Estadusi do
Meio Ambiente - SEMACEa Licença Ambiental porAdesão= Compromisso-LACpara
a pavimentação emparatelepipedo do tracho 62 da Rua SDO na localidade de ilha,
Zona RuraidoMunicípiodeQuixeré. Foldeterminado o cumprimento das exigênciascontidasnasNormase instiuçõesde Licenciamento daSEMAÇE.

PREFEITURA MUNICIPAL DEGUIKERÉ- CE
O Municipio de Quixeré, torna público que requereu à Superintendôncia Estadual do

a pavimentaçãoem paralelepípedo do tracho 03 da Rua SDO na Iocalidade de ilha,

Estado do Gaara « Profeltara Municipalde Apularóa»Avisodo Liciação-= Temada ds

[Preços
Nº

G0.008/2024-TF.
AComissãoPermanente deLictação

da Prefeitura Municipal del
mimar - ssesórisa talo

Ide março de 2021, asdOshinove haras), estará realizando licitação, na mogalidade Tomada
de Preços, critério de julgamento Menor Praço Global, tombado sob 2 nº 00,.008/2021-TP;
com a

contratação
de empresa pera procuzr » admimsizar nfonnações de inferesss

“publico através des redes socuss oficiais e meios de comunicação direta com o municipe,
ipromover meios de comunicação corporativa através de infommes internos o extemos, |

orientar sobre campanhas de interesse público, elaborar memorandos e comunitados,
tintemos repassando informações da Administração Munisipal ao funcionalismo público,

organizar cerimoniais, textos, produção de fotos8 produção
de audiovisuais e suas

blicações, juntoàs di larésiCE, o qual encontrasse

na integra na Sede da Comissão, situada
SA Gomas da Silva:89,Contra;«Apuistós,

ço

citado,
pelo fone: (85) 3356-1347, no horáriode 08:00h àsice co-góu

bráicit es, ÀComissão:42:00h
ou pele sita

Estado-do Gearã “Prefeitura Municipal de Assaré-Avisode Licitação- Progão
Eletrânico Nº2021.02.18.1, A Pregosira Oficial doMunicípio deAssaré/CE torna público
quis será realizado Cartame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, Objets:
aquisição de material de copa/tozinha e utensílio destinados ao atendimento das
necessidades dasdiversas Secretarias doMunicipio deAssará/CE, Inicio ds acolhimento]
das propostas: 22 de fevereiro de 2021 a partirdas 17:00 horas. Abartura das propostas:
04 de-março-de 2021 à509:00horas. Inicia dasessão dedisputadê preços: 04

demarçade
2027 às 09:30 horas, através do site hitp:)/blicompras.com. Os interessados poderão
obter o texto integral do Editalatravós dos enderaços alstrônicos: wmabilcompras,comé

Vita Mota Assaré » Ceara no horário de98:00hàs 1200hrs.| o»
lotelefone (28)

3535.1614. AgsaréiCE, 18 dofevereiro de 2021. Mickaslly LohaneMorais
Talbutino +
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INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO:

Publicação

—aber
Modalidade

|

Situação

|

OBJETO:

PE 2021.02.18.1Número

19/02/2021

03/03/2021

Pregão

Aberta

Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito — HGFB e Programa de

Atenção Básica - PAB, do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD:

Abaixo os arquivos da Licitação.
í

AA Edital e anexos 2021.02.18.1 (https:/Awww.fariasbrito.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/Edital-e-anexos-2021.02.18.1.pdf]

hitps:/Avwyw.fariasbrito.ce.gov.br/?licita fariasbrito=pe-2021-02-18-1 141licit


