
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIII N°02 1 1 FORTALEZA, 28 DE JANEIRO DE 2021 

Estado do Ceará Camara Municipal de Umari Extrato do 1 (Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada 
de Preços N° 2020.02.17.1. Partes: a Câmara Municipal de Umari e a empresa João de Sousa Leite Filho. Objeto: Contratação de serviç.oíp}sdii5ntius 
e técnico -especializados a serem prestados na organização e execução de Concurso Publico para provimento de cargos efetivos do quadro pessoàl da 
Camara Municipal de Umari/CE, nos termos da Resolução n'00212019, de 21 de novembro de 2019 com uma estimativa de 450 inscritos.-£

,
ó Fundamento 

Legal O presente instrumento será regido pelas disposições do artigo 57 II da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera oes posterior , 
Do Aditamento As partes justas e contratadas pelo presente e na melhor forma de direito acordam em prorrogar ate 31 de dezembro de 2021 o p 
vigência do Contrato Administrativo Signatários: Klebson Pereira Izidro e João de Sousa Leite Filho Umari/CE 28 de dezembro de 2020 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapaje - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Itapaje, por intermédio do Pregoeiro; to
'  
na publico 

que em 10 de fevereiro de 2021 as 08:00 horas fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n 26 011 2 1/SRPE tipo Menor Preço cujo qbjto. e a 
futura e eventual contratação de fornecimento de recarga de oxigênio medicinal com cilindro em regime de comodato destinada a atender as necessidades 
do Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes, Unidades Básicas de Saúde e pacientes de uso domiciliar, de responsabilidade da Secretaria de Saúdé do 
Município de Itapajé-CE. O recebimento das propostas através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br  dar-se-á a partir das 17h00min do dia 28/01/2021. 
Início da Fase de Disputa: 10/02/2021 às 11:00h. O Edital estará disponível nos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br  ou www.tce.ce.gov.br. Os interessados 
poderão obter informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. Itapajé, 27 de janeiro de 2021. David Matias 
Teixeira - Pregoeiro(a). 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021.01.26.1. A Pregoeira Oficial do Município de 
Porteiras/CE toma público que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
ao atendimento das necessidades do Hospital Municipal de Porteiras/CE. Início de acolhimento das propostas: 29 de janeiro de 2021 a partir das 17:00 horas. 
Abertura das propostas: 10 de fevereiro de 2021 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 10 de fevereiro de 2021 às 10:00 horas - através do site 
http://bllcompras.com. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços eletrônicos: www.porteiras.ce.gov.br, www.bllcompras. 
com  e www.tce.ce.gov.br, ou no Setor de Licitações da Prefeitura situada à Rua Mestre Zuca no. 16, no horário de 08:00h às 12:00hrs. Informações pelo 
telefone (88) 3557-1254 (R-21 1). Porteiras/CE, 26 de janeiro de 2021. Franceilda Tavares dos Santos - Pregoeira Oficial do Município. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de Preços Y2021.01.25.01- DIVERSAS. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caucaia/CE, localizada na Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, toma público 
que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Tomada de Preços N°2021.01.25.01- DIVERSAS do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação 
de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em governança e gestão de riscos nas contratações públicas, de 
interesse de Diversas Secretarias do Município de Caucaia, que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2021 (18/02/2021), às 09:00hs. Referido Edital poderá 
ser adquirido no sítio https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/ ou no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público de 08:00h 
às 12:00h. Caucaia/CE, 27 de janeiro de 2021. Wagner Vieira Vidal - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santana do Cariri - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri - CE, por intermédio do 
seu Pregoeiro, toma público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 19.01 .2021.02-SRPE, tipo Menor Preço, Registro de Preços para 
futura e eventual contratação para aquisição de vasilhames e recargas de gás GLP 13kg para atender as demandas das Secretarias Municipais de Santana do 
Cariri - Ce, com data de abertura marcada para o dia 10/02/2021 às 09:00h na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens, 
387, Centro, Santana do Cariri-Ce. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. 
Santana do Cariri - Ce, 27 de janeiro de 2021. Paulo Vinicius Ferreira Peixoto - Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Revogação - Tomada de Preços N° 2020.09.23.003, O Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia/CE, Autoridade Superior da Licitação em epígrafe, visando a contratação de serviços técnicos de 
consultoria para apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, no âmbito do Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia/CE, por motivo 
de interesse público e conveniência, resolveu revogar o presente procedimento licitatório, nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666/93. O termo de revogação 
está disponível no Departamento de Gestão de Licitações sito a Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE ou no site: https://lieitacoes. 
tce.ce.gov.br/. Caucaia/CE, 26 de janeiro de 2021. Pedro AlmI da Costa Freire - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n°2021.01.27.1. A Comissão Permanente 
de Licitação toma público que estará realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2021.01.27.1, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços na área de assessoria e consultoria técnica em gestão de Convênios, Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias, 
com recursos oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e Instituições Financeiras, junto à Prefeitura Municipal de Lavras da MangabeirsiCE. 
Abertura: 19 de fevereiro de 2021 às 9h00min. Maiores informações na Sede da CPL, sito na Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, no horário das 8h às 12h. 
Lavras da Mangabeira/CE, 27 de janeiro de 2021. Vicente Neto Alencar de Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Palhano - Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Recursos Hídricos - Aviso de Licitação - 
Processo Administrativo N' 10.27-001/2020 - Tomada de Preços N° 001/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para 
execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de pavimentação em pedra tosca com rejunte nas localidades de Alto São Luís e Canto 
da Cruz, no Município de Palhano, Estado do Ceará. Abertura das propostas: 12/02/2021, às 8:00h AM. Local do edital e de abertura das propostas: Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Possidônio Barreto, 330, Centro, Palhano-CE, CEP n°62.910-000. Palhano - Ceará, 15/01/2021. Maria 
Vanusia da Silva Sousa - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Saúde - Chamamento Público N° 2021.01.27.01. A Secretaria de Saúde, através de 
sua Secretária, Sra. Zuila Maria Maciel Melo Peixoto torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 28 de janeiro de 2021 à 31 de 
dezembro de 2021, no horário de 08:00 às 12:00 horas, estará realizando Chamamento Público, para Credenciarnento de pessoas fisicas/juridicas para a 
prestação de serviços de plantões médicos para atenderas demandas da Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do anexo 1 do edital, o qual 
se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Anastácio Maio, n° 40, Centro, Orós - 
CE, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 12:00 horas. Orós-CE, 27 de janeiro de 2021. Zuila Maria Maciel Melo Peixoto - Secretária. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 003/21-PP-ADM. A Prefeitura-Municipal de Varjota 
toma público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial N° 003/2 1 -PP-ADM sessão pública 
marcada para o dia 10 de fevereiro de 2021 às 09h00min, cujo objeto é a contratação de serviços de licença de uso de sistema informatizado (software) 
de Contabilidade, Licitação, Patrimônio e Portal da Transparência em atendimento a Lei de Acesso à Informação, junto a Prefeitura Municipal de Varjota 
- Ceará. Referido Edital poderá ser adquirido no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes  ou no horário de 08h00min às 14h00min na Sala da Comissão de 
Licitação, situada na Rua Artur Ramos, N°232, Centro - Varjota - Ceará. 27 de janeiro de 2021 - Francisco César Farias de Aquino - Pregoeiro. 

*** *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira do Município de Viçosa do Ceará comunica aos 
interessados que no próximo dia 10 de fevereiro de 2021, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n° PP 01/2021-GAB, cujo 
objeto é a contratação dos serviços de veiculação para divulgação de diversas campanhas e matérias, com alcance no Município de Viçosa do Ceará exclusiva 
para MIEIEPP. O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br, vicosa.ce.gov.br/licitacoes  
e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, no endereço Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 27 de janeiro de 2021. 
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