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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  5280501/2021 INQ  880.582 NO LICITAÇÔES-E DO BB) 

Datas e Horários (Hora de Brasília): Inicio do Acolhimento: 15/07/2021, 08h; 
Fim de Acolhimento e Abertura das Propostas: 27/07/2021, 08h; Início da Disputa: 
27/07/2021, às 09h. OBJETO: Consultaria e assessoria com processamento de dados dos 
faturamentos anibulatorial e hospitalar, e assistência técnica em todo sistema local de 
saúde, bem como serviços administrativos especializados de consultaria e assessoria 
gerencial da gestão da saúde local direcionados ao acompanhamento dos blocos de 
financiamento de custeio e investimentos da Atenção Primária e MAC (Média e Alta 
Complexidade), além de acompanhamento e suporte a gestão financeira do Fundo 
Municipal de Saúde para assegurar os recursos financeiros da saúde, garantir a prevenção 
de perdas financeiras, obter captação de novos recursos financeiros através de projetos 
assistenciais e recuperação de situações de perdas e bloqueios financeiros recuperáveis 
junto aos órgãos competentes. Modalidade: Edital de Fração Eletrônico N5  5280501/2021 
(na 880.582 no Licitações-e do BB(. VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Prefeitura 
Municipal, Rua Major José Paulina, nu sai, Centro, TeL (88) 3e43-1066. 

Massapê-CE, 28 de Junho de 2021. 
JOSÉ GILSON ANDRADE VASCONCELOS 

Secretário de Finanças e Ordenudor de Despesas da Sec. 
de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.07.13.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, torna 
público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica 
https://bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (SLL), certame 
licitatório, na modalidade Pregão n' 2021.07.13.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a 
aquisição de veículos novos (zero quilômetro) destinados a Secretaria de Saúde do 
Município de Missão Velha, através do Convénio 054/2020 da Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará - SESA, conforme especificações apresentadas junto ao Edital 
Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 27 de Julho de 2021, a 
partir das 05:00 horas. O inicio de acolhimento das propostas comerciais acorrerá a partir 
do dia 15 de Julho de 2021, às 09:00 horas. Maiores Informações e entrega de editais no 
endereço eletrônico: https://bllcompras.cam, por intermédio da Bolsa de Licitações do 
Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (58) 3542-1609. 

Missão Velha/CE, 13 de Julho de 2021. 
GLEYLLSON FERNANDES DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.07.09.01-5RP. 

O Pregoeiro Oficial do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará, torno 
público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica 
www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL(, certame licitatório, na 
modalidade Pregão n' 2021.07.09.01-SRP, do tipo eletrônico, cujo objeto é a fatura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios para composição da Merenda Escolar para 
atender ao necessidades da Secretaria de Educação do município de Nova Olinda/CE, 
conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatória e seus anexos, com 
abertura marrada para o dia 27 de julho de 2021, a partir das 09:00 horas. O inicio de 
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 14 de julho de 2021, às 
15:00 horas. Maiores informações e entrega de editais nos endereços eletrônicos: 
www.bll.org.br  e https://Iicitacoeo.tce.ce.gov.br/. Informações poderão ser obtidas ainda 
pelo telefone (85) 3546-1639. 

- Nova Olinda-CE, 13 de julho de 2021. 
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9  2021.07.13.01-SRP 

A Comissão de Licitação, com sede na Praça Anastácio Mala, Nç 40 - Centro - 
Orás-CE, comunica aos interessados que no dia 25 de julho de 2021, 09:00hs, estará 

abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Na 2021.07.13.01-SRP. Objeto: Registro 
de preços destinado à contratação da prestação de serviços de locação de veículos 
(passeio, utilitário, Pick-up, basculante, micro ônibus e Van/Toplc), para atender as 
necessidades da das diversas Unidades Administrativas do Município de Orós/CE, conforme 
anexo 1. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00b, ou pelos os sites: 
www.bll.org.br  ou pelo o Portal das Licitações: http://rnunicipios.tce.ce.gov.br/tcn-
municipios/.  

Orós/CE, 13 de Julho de 2021. 
JOSÉ KLERISTON MEDEIROS MONTE JÚNIOR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N2  2021.07.06.1-PE 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paracuru - Ceará, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 27 de Julho de 2021, às 09:00b (nove 
horas), por meio do sitio 'www.rcitacoes-e.com.br", estará realizando licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Disputa Modo Aberto, critério de julgamento Menor Preço 
por Item, tombado sob o na 2021.07,06.1-PE, com fins ao Registro de Preços visando a 
fatura e eventual aquisições de produtos hortifruti pura Alimentação Escolar - PNAE 
visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Paracuru/CE, 
atual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Meireles, nn 07, 
Centro - Paracuru/CE - CEP: 62,680-000. Maiores informações no endereço citado, pelo 
Fone: (65) 3344.8502, no horário de 05:00b às 12:00h ou pelo site 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.  

Paracuru/CE, 13 de julho de 2021. 
TULIO MARCOS BRAUN NETO 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  2021.06.25.01-CP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paracuru - 
Ceará, torna público, pura conhecimento dos interessados, que no próximo dia 16 de 
Agosto de 2021, às OghOOmin Inove horas), estará realizando licitação, na modalidade 
Concorrência Pública, critério de julgamento por Item, objetivando a permissão onerosa de 
uso de espaço público para exploração comercial de 01 (um) quiosque de numeração (VIII)  

- da Beira-Mar, visando a instalação e exploração de serviços comerciais, pelo período de 

05 (cinco) unos, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital, o qual 

se encontra na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Melrel!t, 

Centro, CEP: 62.680-000, Paracuru, Ceará. Maiores Informações no andara 

Pane: (95) 9.9904.7355, no horário de 08:00h às 12:00h 

http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.  

Paracuru - Ce, 13 de julh 

TÚUO MARCOS BRAU - 

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREI40  

AVISO DE UCESAÇÃO 	 k- 	« 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  907.01/2021-5RP 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura muni' kkÁ' 
localizada na Avenida João Terceiro de Souza, pa  421, Centro, tel (88) 3527-126,rnicà)  a 
aos interessados que no dia 27 de Julho de 2021, 09:001hs, estará abrindo liciFa3ff"ff8'' 
modalidade Pregão Eletrônico Nn 0907.01/2021-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços 
para faturas e eventuais aquisição de equipamentos de informática e impressora, 
autotransforrnador e suprimentos de impressoras, destinados a atender as necessidades 
das Unidades Administrativas do Município de Pereiro-CE, tudo conforme anexo 1. O edital 
completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no 
horário de atendimento ao público, de 08:OOh às 12:00h, ou pelos os sites: www.blí.org.br, 

ou pelo o portal das licitações: http://municipios.tce,ce.gov.br/tce-municipios/.  

Pereiro-Ce, 9 de Julho de 2021. 
ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Na 1006.1/2021 

A Secretária de Educação, Ciências e Tecnologia torna público aos interessados 
que no período de 14 de Julho de 2021 à OS de Agosto de 2021, no horário de 09h00min 
às lãhOOmin na Sala da Comissão de Licitação localizada à Av. Dr. Epitácio de Pinho, um, 

Bairro Eufrasino Neto, Anexo, Poranga - CE, estará recebendo o credenciamento dos 
interessados na Chamada Pública Nu 1006.1/2021, para o seguinte Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícias da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados 
ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O Edital completo 
estará à disposição nos dias úteis após esta publicação, no endereço acima ou através doo 
sites www.tce.ce.gov,br/licltações/ e www.poranga.ce.gov.br. A data para a abertura doo 
envelopes contendo a documentação fica marcada para ocorrer no dia 06/08/2021 às 
09h00m. 

Poranga - CE, lã de julho de 2021. 
MARIA PEREIRA DA SILVA 

Secretária de Educação, Ciências e Tecnologia. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  2021.07.13.1 

A Pregoeira Oficial do Município de Porteiras/CE torna público que será 
realizado Certame Licitutório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Aquisição de 
veículo automotivo O (zero) km, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Porteiras/CE, nos Termos das Portarias n2  580, de 31 de dezembro de 2020 
e nn 24, de 15 de março de 2021, do Ministério da Cidadania, conforme especificações 
constantes no edital convocatório. Início de acolhimento das propostas: Dia 15 de (alho de 
2021 a partir das 17:00 horas. Abertura das propostas: Dia 27 de julho de 2021 às 09:00 
horas. Início da sessão de disputa de preços: Dia 27 de julho 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.blicompras.com  e 
www.tce.ce.gov,br. Informações pelo telefone (88) 3537-1254 (5-211), no horário de 08:00 
às 12:00hrs. 

Porteiras/CE, 13 de (alho de 2021 
FRANCEILDA TAVARES DOS SANTOS 

Pregoeira 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.03.09.1 

A Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições 
legais e considerando razões de interesse público, decide revogar o Pregão Eletrônico n9  

2021.03.09.1, cujo objeto é a contratação de serviços especializados de consultaria, 
assessoria e apoio técnico e operacional junto a gestão municipal do Cadastro único e 
ações interoetoriais do Programa Bolsa Família, visando formular e implementar políticas 
específicas e estudos que contribuam para a redução da vulnerabilidade social de famílias 
do Município de Porteiras/CE, com fundamentação legal no art. 49 da Lei Federal nn 
8.666/93 c/c art. ga  da Lei Federal 10.520/02, eu Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público. Maiores Informações: Setor de 
Licitações da Prefeitura situada à Rua Mestre loca e0. 16, no horário de 08:00 às 12:00hrs. 
Informações pelo telefone (89) 3557-1254 (5-211). 

Porteiras/CE, lã de (alho de 2021 
FRANCEILDA TAVARES DOS SANTOS 

Pregoeira 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 2021.04.07.1 

A Gestora do Fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais 

e considerando razões de interesse público, decide revogar o Pregão Eletrônico en 

2021.04.07.1, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na assessoria, 

consultaria e operaclonaíização de sistema(s) de mositoramento de projetou e Programas 

Federais na área educacional, janta aos Gestores das Unidades Escolares do Município de 

Porteiras/CE, com fundamentação legal no art. 49 da Lei Federal nO 8.566/93 c/c art. ga  da 

Lei Federal 10.320/02, na Súmula 479 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, tendo 
em vista razões de interesse público. Maiores informações: Setor de Licitações da 

Prefeitura situada à Rua Mestre loca nO. 16, no horário de 05:00 às 12:00hrs. Informações 

pela telefone )88( 3557-1254 (R-211(. 

Porteiras/CE, 13 de julho de 2021 

FRANCEILDA TAVARES DOS SANTOS 
Pregoeira 

O
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