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P&BTBITURA DO

ARACAT

AVISO DE TICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

-

PNTTEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - AVISO DE
LICITAçÃO - A Secretaria da Cidadania e Desenvolvimento Social da PMA toma
público que realizará no dia 22 de Fevereiro de 202L, às 09h00m, no site
www.bll.org.bÃ, o Pregão Eletrônico No 00.003/2021-SRB referente à Seteção de
melhor proposta visando o Registro de Preços para Íuturas e eventuais contratações
de empresas para fornecimento de refeições prontas, para atendeÍ as diversas
Secretarias do Município do Aracati/CE. O Edital estará disponível nos sites
www.bll.org.br ou http://municipios.tce.ce.gov.brllicitacoes/. e na sede da PMA no
período de 08h00m as 12h00m, em dias de expediente normaf a partir da data de
deste aviso. Claudio
Castelo Branco PUBLICAR
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Av, DrogÕo do Mor. ?30, Ceniro, Ârocoti-CE- BrqsitCEP: ó2800-000
(+55 88) 3421-1050 | (55 8S) 3421-19451 wvwv.orcrcoií.ce,qov.br

PRBPEITURÂ T,O

ú0,

ARACATIi-d..UÍàq

CERTIDÃO DE PUBTICAÇÃO

CerüÍico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de avisos e
publicações desta PreÍeitura o Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial n, 00.003/2021SRP, cujo objeto é a SEtEÇÃo pr MELHoR PRopoSTA vISANDo o REGISTRo DE
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPTO DO ARACATI/CE.

Aracati/CE, 08 de fevereiro de

202'1..

Pregoeiro do Município do Aracati

Âv, Dragão do Mar, 230, Centro. Aracati-CE - Brasil CEP: 62800-000
(+55 88) 3421-1050 | (55 88) 3421-19451 w,or,'uv.aracati.ce.gov.br
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÁO

- seção 3

lssN 1677-706S

PRÊFEII'URA MUNICIPAL DE WAGNTR

PREFÊII'URA MUNICIPAL DE ARACATI

Avtso oE Uc,ÍAçÃo

AVTSO DE ilCtTAçÃO
PREGÃO ETETRÔNICO N! 3/2021-SRP

pREGÂo pREsENctAr Nc 4/2021

A Preféitura Municipal dê WâênéÍ por inteínédio da Comissâo perínân€nte de
Licitôçà0, torna púltlico que farii realizar Sessão Priblica de liritaçâo, moclalidade pREGÃO
PRESENCIAI Ne 004/2021, no dià L8/02J202r, às 09h00, do tipo MENOÀ pREço tTEtü.
Og,ETOi Aquisiçâo de medicamentos da Atenção Básicâ, lnjetáveis e conÍrolados, para
âtender às necessldadês da Secretariâ Municipál ds Wagner, cohfotrie espe.ificaçijes
constantes do Edital Pregão Presencial n!.004/202l.Editâl e seus anexos poderão ser
adquiridos na sode destê l)refeiturá Muilicipâ|, de Íegurdê a sextá feirâ, das 0gho0 às
12h00. E-maiI licitôwôgner01@Email,com.
lvâgner-BA,5 de fevereiÍo de 2021.

AracatlcÊ,5 de Fevêreiro de 2021.
CLATJDIO HENRIQUE CASÍF,LO BRANCO

Píegoeiro

N! U2021

A Prefeitura Municipal de Wanderloy - BA, por scu pregoeiro nomoado poÍo
decreto ne.068/2021. comúnica aos interessâdos que reôlírôrá licitaçiio nâ modôlidade
Prêgáo Elêtrônico ne. í)01/2020, no diá 25 dê fêvorciro de 2021, às 09:00h, cujo óbjcto ó
a aquisição de contbustíveis diversos destinàdos a.rtender 0s açôes da Administraçào do
muniçípio de lvanderley. f.dital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudlno Barreto Rios,
80. centro, Wandeíley. BA e no Sitei www.bll.or8.br. [4aiores iníoímêções pelo telt (77)
3626-1122 ou e-môilr licitaçoeswanderley@Bmãil.com.
Wanderl4y - BA, 5 íle íevereiro de 2021.
ANDRÉ BEN']'O PEREIRA DE SOUZA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Àvtso oE UctTAçÃo
EIRÔN|CO N. 6.001/2021 .

ET
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Pregoêira do Muôicípío de Àcarari"Cf, tornã ptjblico que sê êncontrà à
disposiçâo d05 interessados o Editàl do PreBão Eletrônlco Ne 06.00u2021 - pE, cujo objeto
é a Aqulsição de veÍculo automotor, tero qullômetío, adaptado pâra a,flbulàhciâ simples
renloção, para suprir as necessidades da Secretaria cle Saúde do lü(nicípio de Acaraú"CE,
tudo coníoÍre especificaçõe5 contidâs no lermo de Reíerênctâ cofistante dos Anexos do
Edital, sendo o Cadastrafiento das propostâs nté o clia 22 de Fevereiro de 2021, às 09h
(horário de BrasÍlia); Abertura das Propostas no dia 22 de Fevereiro de 2021, a pa.tir das
09h15min {horário de Brasílíô) e a Fase dô Disputa de Lances no diô 22 de Fevereiío de
2021. partir das 10h (horário de Brôsílaa). O Referido Edital poderá ser àdquirido no
Éndeíeço ÊletÍônicoi https://www.contprâsgovernâÍlentâis.llov.bí, a paítir dê data desta
publícação,

Acaraú"C[,5 de Fevereíro de 2020.
ROSICI.ÍIA DÀ SILVA MÁ6AIHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
AVTSO DÉ CfiEôÉNC|AMENÍO

Ns 15.01.01/2021,02

A

Seqretãria do Trabalho e Desenvolvlmeôto Social, otíavés da Conirsão
Permanente de Licitôção da PreÍêiturà de Amontôdô, tôrna público que re(eberá a partir
da publicação deste edltal, na scde da Sccrctaria do l'rabalho e Descnvolvifrterto Social,
sito á f,ua Mârtins Teixeira, t3ti0, Bairro Tarre§, NlunicÍplo de Amontada, o$ docuínentoi
para pãrticipâçãô do Credenciamen(o. pira o seguinte objeto: contrôtnção de serviços de

AV|SO 0E ilCtTA
PREGÃO PRÉSENCIAL Ng PPSRP 2021/OO1 DUG

ô MunicÍpío de AÍãtubâ, itravr:s das Diversâs tJnirlâde$ Gestorâs, por meiô da
Pregoeira Oíicial dcsta Municipalidâde, tornã públi.o que se encontra à disposlção dos
interessados o Edital de Pre8ão Presencial No ppsRp 2021/001 DUG.oiversas Unidadcs
que tem como ohjeto a ReBistro de Preços pôrõ Contrãtaçãa de empresa
especialirâdâ na PrêstêÇâo de Serviço de Gerenciâflento de Sisterna trrforütatizâdo e
lntegrado com Ulilização de Càftões Môgnéticos Ívlicroprocesrado! e/ou com Chip, para
Àquisição de CoÍnbustivels (Gôsolinâ, Diesel e ôotíos Derivados), Fornecimeôto e Rêposiçâo
dc Peças (Pneus, Bàteriâs, Acessórios enl Gerâ1, Poças em Geral para Mánutenção),
lüanutenção PrevÉhtiva e Corretivô nô Re.le de Estibelecímentos Credenciados da
CONTR^TADA, pàrâ âtender a âh,al F.otâ de Vêículos e outros que porvcnturô forem
adquiridos durante a vigência do Controto, pertencentes às Secretarias cla prefcitura
MunÍ.ipal dê Arat!ba, conforme Projeto Básico/Termo de Refêrênciô anexo ao editâ1, conl
dôtâ de abêrtura mârcada parã o dia 18 de FevcreiÍo dê 2021 às O9t00hs na sála da
Comis$ào dc Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, ns 304, Cêntro, CEP 62,672.000,
Gestorns,

Aratuba, CeaÍá. lnÍormàções neste endereço eletrônico

http://munrcipios.tce.ce.gov.bÍ/lcitacoes.
Amontadâ'CÊ, 2 de fevereiro de 2021
NARA LUCIA SILVEIRA DE PINIIO
Presldente da Comissão

Àvtso oE UctTAçÃo
PRE6ÃO

PRESENCTAL

SRp Ne 28.01.01/2021.06"5Rp

O Pregoeiro dâ Preíeitura de Ánontêdê torna público, parô conhecirnento dos
ilteressados que cÍue no próximo dia 24 de tevereiro de 2021, às 09h00trin, estarii abrindo
lj(ítâção na rnodalidôde Pregão Presen(iôl pôrô Registro de Prcços nç 2tJ.01.0U20?1.06sRP. pôra o seguinte objeto: soleçào cle ntelhor propostà pâra Registro de Preços para
futura e eventuâl âquisição de ólcos lubÍificantes destinados a ínânutençâo di írotá de
veÍculos das diversa5 Secretarias do Município de Amontada, o quôl en(onh.a.se na íntegra
hã sêde da CPl., no horário de Bhoomin às 12h00min e no site do ÍÍihunal dê Contns do
E5tàdo do Ceorá, no endeíeço elctrônicol http://munlcipios.tce.cé,gov.llr/licitacoes.

Amontada'Ct,2 de íevereiro dê 202].
MAGNO SAMÁ SÁI.ES
AV|SO OE

BARROS

LTCTTAçÂO

coNcoRRÊNclA pÚBLtcA Ne 3.02.01/2021.08-Cp
A Presidente da Conlissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Antontacln
tornã públiro, parâ conhe.imento dos inte/êssados que no próximo diê 16 de mârço dê
2021, às 09h00mln, estará ab.indo lí.iraçãô na modãlidade Concorrêncin pública n!
03.02.01/2021.08-CP, para o sêguinte objetor contrãtôção de empresa especiâlirôdô nõ
árêâ de lirüpezâ ptlbllca urbânâ pârê ex.rcuçáo dos seryiços de coletâ, trânsporte dc
res{duos sólldos dofrtl.illaíes, coletâ e tÍánsporte de rcsÍduos de vaíÍlção de vias e
log.adourós públicos, lixo público, vuoftoso, entulho é poda, vâí.içáo, capjnrção ê plntura
de rncio fio do MunicÍpio de Antohtâclâ-CE, o qual encontra-se na ÍDaegro na Sede da CpL,
no horário de thoonrin às 12h00mln e no site do Tribunal de Contrs do Estado do Ceârl,
no endercço cletrónico: http://tnunicipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.

do Setor de

Aratuba - CE,5 de Fcvcreiro de 2021
RAQUEL TERflEIRA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
AVTSO DE REÍ|nCAçÃO

Iêrmo de Retificação Píegão flctrônico Nq 2021.01.26.001-5Rp-sMS. ciljo
Objêto: Aquisição de medicârnentos para suprir às neíiessidôdes do Hospital lúunicipal
Mongenhor Dourâdo de responsíbilidade dâ secrêtârla de saúde do ,nunícipio,
Considerândo o Avilo de Licitaçâo, publicado no DOU de n! 25, Seç§o 3, página 168 do diâ
05/021202f. rÊsolvc: ReTIFICAR o Núrnero do Pregão flerrônico no scgutnte aspecto, Onde
se lê: Pregâo tletrônico rr§ 2021,01,26,001.SRP.SMS, lela-se: pregào ãetrôniro n!
2021.01.26.001-PE"SMS.

Beberille,5 de Íevereiro de 2021.
ADSON COSTA

CHAVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

O

presidente

dâ Conissão

N!

1/2021

de

t.i€itação tornâ priblico pa.ô
coilheçiÍrento dôs hrteresr3dos que reâlizárá Charnâdâ Públicâ N! 001/2021, cujo ObJeto;
Aquislção dE gêneros alúnentÍcios, orlundos da ôgricultura fàn)iliar, parô a merÊnda escolâr
dôs alunos da rcdê rnutli.ipal de cn5ino, tudo conforme especificações contidãs no Ternto
de Referéncia e demais anexos, A Sessão para êntrega dô documentação para hãbilitação
e projeto de venda sêrá realizada às no Dia 02103/2027 as 09h, na sôla dâ Comissão
situàdà a Av. Chanceler fdson Queiror, n'2650 - Rio Novo - Câscàvêl/CE. A documentâçâo
do Edjtàl ila krtegra podcrá ser àdrluirldá no endeÍeço aclína rnêncionado, no hoÍátio de
08h as 12h e no seguinle sitio virtual: www.tce.ce.gov.br/licitâcoes. Maioíes inÍoilnaçôes
no cndereço citado ou pelo Fone: (85) 3334.2840.
Permôôente

NIICIRLENE ,\4ELO DE OTIVEIRA,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO
AVTSO DE UC|ÍÀçÃO
pREGÀo ELETRôNtco Ne 2o2t.oz,oi.oo9-pE-sMs

A Pregoelra do Municíplo de Chorozinho'CE, tornà público para conhecimento
dos inteícssados, o Edital de l"lcitação na modôlidade Pre8ão, nô Íorma Eletrónicô, autuado
soL, o ne 2021,02.03.009.PESMS do tipo Menor Preço, cuJo obleto é â Aqulslçalo de
lúedicaírentos dc Controle [sp0cial, pãrô âteíder a5 necessldad0s do Hospitâl Municipal e
l.,nidàdes Báskias de Saúde do Município de Chorozlnho"CE, que do dia 08 de fevereiro de
2021 â 19 de feveÍeiro de 2021 âté às 08h00rnin. (Horário de Brasíliâ), estará recebendo

as Propôstâs de Preços e Documentos dê Hâbilitâção refefente$ â este Píegão, no
Endereço Êletrônico www.bll,org.br. À Àberturâ dàs Propostas acontecerá no dia 19 de
fevereiro de 2071 às 09h00min. (Horário de Brasílii) e o início dí Sessão de Di$puta de
l.ãnces ocoÍerá a parlir das 09h30min, do dia 19 de fevereiro de 2021 (Horário de
Bràsílla), O editâl nô íntêgrô encontra-se à disposição dor lnteressõdos para consulta nã
Conlissáo PermanenÍe de Licitnção, na Av. Rainlundo Simplicio de Carvâlho, S/N - Vila
nequeijâo - Chorozinho-CE, e no site www,tce.ce,Eov.br. lúaiores iníôrmaçôes pelo
telefonêr (85) 3319-1163 e e{naili licitachorozinho20lT@outlook,com,

Anlontada-CE,4 de íevereiro de 202:[

Chorozinho"CE,4 de Íevereiro de 2021

NARA LÚCIA SILVEIRA DE PINHO

ELAINE CRISTINA DE MORAIS COSIA SIIVA

E*ê do.uilrnrD podê sêr @,|Íicido no etrdeíeço elénôri(o
h(p://suw.in 6ov.hrlrutaô!ridid..hhl, !.to .ódieo 0510202 rol19Bltj4

Licitaçãol

arat0baliçitaca0Crgmail.com.

de

cadastrôdor do CADúNlCO, di8itador, orientaclor sociõ1,
focilitador do àrte e cultura, visitadores Programa Criônça Foliz, Íécnico progrüna
ACIsSUAS, SupeÍvisor do Plogramó Cíiança Êeliz, Coo.deoador do prosíáírâ ACÉSSUAS
Psicólogo, Assistente §ocial, Nut.icionista, Ádvogado, con ô resDectiva tâbela de valores
juôto a Secretaria do Írnbalho e Desenvolvimento Social do Município .ie Amontâdà. O
Edital completo oncontra-se na intêEra na Sede da CPL, no horário cle 8hOOmin às
12h00min e no sitc do Íribunal de Contàs do Estado clo Ccàrá, ilo ênctereço:
proÍissionais nas iireas

.{
:./

rs diversas Se.retarias do Município do Aracati/CE.0 Edital
estarií disponível nos Site§r s/ww,bll,org.br ou httpt//municiplos.tce,ce,gov,brllicitacoer/, e
ía sede da PIVIA no período de o8h à§ 12h, em dlas de expodiente normol, a partir dà dàta
dc publicação deste avlso.

AVTSO DE UCITAçÃO

PREGÃO

,ICA ,/.

refeições prontas, para ntender

PRTTEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÊY

Í1

t'

A Secretaria da Cidôdônia e Desenvolvimento Social da PMA torna público que
realízará no diã 22 de FevereiÍo de 2021, às 09h, ro Siter www,bll.org,br, o pregáo
Eletrôni(o Nr 00,003/2021"SRp, refêrenta à Sêlêção de lúelhor píopostâ visândo o ReBisiro
de Preços parâ Fututâs e Evêntuais Contràtaçõcs de empresâ$ paÍâ fornecifitento íle

MARCIO QUEIROZ ROCHA
,,reBociro

PREGÂO ÊrÊTÂÔNtCO

3l

Ne 26, segunda-Íeirâ,8 de fevereiro

go.nírerte 3rsilrado li8it!|nenrr otrloríte Mr nr 2,200-2 de Zi^18/2001,
qoc híitri í loÍiflnilnnuri de Chav., lúbi cãi Brnrllaiiâ lCP srr.il.
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