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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.CE

AVrSO DE LTCITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Ns 2021-01.29.01 - ESTADO DO

CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO ANTONINA DO NORTE/CE - A Pregoeira
Oficial torna público para conhecimento dos interessados que no dia 22 de
Fevereiro de20ZL, às 09h, na sede da Comissão de Licitação localizada na Rua ]oão
Batista Arrais nq 08, Centro - Antonina do Norte/CE, estará realizando sessão para
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta
de preços para o objeto: Aquisição de combustíveis e de derivados para suprir as

necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Antonina do
Norte/CE. O edital e seus anexos estão disponíveis no endereço citado, das 08:00
às 12:00 - 13:00 às L7:00 horas, bem como no Portal de Licitações dos Municípios
no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Antonina do Norte/CE. Daiane
de Oliveira Carlos.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, NO 08 _ BAIRRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE _ CEARÁ - CNPJ
07.594.500/0001-48.



ntÁnto OFICIAL na uxtÁo - seção 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

Avrso DE ucrraçÃo
ÍoMADA DE PREçOS Ne 1/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, pessoa jurídica d€ direito públíco,
inscritâ no CNPI sob Ne 13-922.6M|OOO1-37, por meio da CPL, designâda nos termos do
Dêcíeto l0l2020, IORNA PUBLICO a licitâção TOMADA DE PREçO 01/2021, do tipo
TÉCNlcA E PREçO, objetivando a contratação de empresa especiali2ada para Prestação de
Serviços de Publicidade para os órgãos ê entidades dâ Administração Oiretâ do Poder
Executivo Municipal, sob regime dê execução de empreitada por preçô unitário, conÍorme
especificâçôes contidas no Termo de RefeÍéncia e demais anexos do Edital TP O!2O27, a
ser rea,izado no dia 13/03/2027, às 09:00hs (nove horas), na sede da Prefeitura, localizado
na Rúa Horácio de Mâtos Np 99A,2e Pavimento, Sala de Licitações, Centro, seabrâ - BA.,
CEP 46.900-000, a ser julgada nos termos da Lei Ne 12.23212010, Lêi n.e 4.680/1965,
Normas-Padrão do CENP e de forma complementar a Lei n.q 8.666/1993 e Lei
€omplêmentar ne 723/2006. o Edital completo e demais informações serão publicados no
D.O.M., página www.sêabra.ba.io.or9.b,/diatiooficial/. outÍas informaçôes poderão ser
obrídas pelo telefonê {75} 3331 1421/7472/3019.

Seabra 8A., 8 de Fevereiro de 2021
ENtLsoN úzARo vtEtRA

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO

avtso DE t"rcrrAçÕEs

A Prefeitura Municipal de Tanque Novo realizará as licitações:
Pregão Eletrônico Na N7/2O27 - BB Ne 855973 - úia 26.02.2027, às 08h30min,

para prestação de serviços de locação e manutenção dê êquipamentos para realização de
elêtrocardiograma digitâl nêstê municipio de Tanque Novo.

PreSão Eletrônico Ne 008/2021 - BB Ne 854889 oia 26.02.2021, às 09h, pâra
registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiâl penso e
odontológicôs, êquipamêntos entre outros, para atender a demanda da Secretâria
Municipal de Saúde.

Pregão Eletrônico Ne 009/2021 - BB Ne 855997 - Dia 01.03.2021, às 09h, para
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos (lâmpada, poste,
reator, luminária, escada, capacete, cinturão, luvas, entre outros), para manutenção da
iluminação pública.

Pregão Életrônico Ne 010/2021 - BS Ne 855998 - Dia 02.03.2021, às 09h, para
registro de preços paía futura e eventual aquisição de materiais diversos parâ construção,
reparos elétricos e hidráulicos, reforma em geral e de calçamentos, entíe outros, para
atender a demanda desta lMunicípio,

Pregão Életrôní.o Ne 011/2021 - Bg Ne 856059 - Dia 03.03.2021, às 09h, para
registro de preços para futura e êventual aquisição de mateíial gráÍico, para atender a
dêmândâ das Secrêtarias ê Setoíes da Administíação Municipal.

Site da sessão: www.licitacoes-e.com.br
Editais nos sites: http://diariooficial.portalgov.net.br/preÍeitura-tanque-novo;

www.licitacoes-e.com.br

THAYS M. M. OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

Avtso DE LrcrrAçÃo
PREGÃO PRESENCIAL N9 5/2021

Abenúa:22/0212021 às 09h00min. (horário local) contratêção de empresa para locação
de impressora multifuncional nova e scanner profissional novo para atender às diversas
secretarias do Município de Tucano- Bãhia.
PREGÃO PRESENCIAI Ns 006/2021 - Abertura: 23/0212021 às 09h00min. {horário local)
fornecimento de Urna FuneráÍia adulta e infantil com mortalha e seryiços de Translado
Fúneb.e com ornamentação pâra atender a Famílias CarÊntes do Município de Tucano-BA.
Os inteÍessados poderão obter informaçõês e/oú o Edital e seus ênêxos na Comissão
Permanente de Licitação situada na Avenida Dr. Carlos Magalhaes, s/n, Bairro Centro,
Tucano, Estâdo da Bahia, CEP.48.790-000, no horário dês 8:00 às 12:00h, telefax (75)
3272-2181.

Ém I de Íevereiro de 2021.
ANA PAULA SOIPOSTO NOGUEIRA

Prêgoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARTA Or aOVlrurSrRnçÀO

ÉXTRÂTO DO CONTRATO Ne 1-3312021

CONTRATADAI TAGOTELA EIRETI - EPP. CONTRATANTE: MUNICiPIO DE VITóRIA DA
CONQUISTA. resolveM celebrar entre si o CONTRAÍO Ns 001-33/2021 execução de obra de
reforma no Estádio Municipal da Zona oe9te, local,zãdo no loteamento Bruno Bacelar -
Bairro lbirapuera, nesta Cidade, junto à Secretaria lvlunicipal de Cultura, Turismo, Esporte
e Lazer - sEcTÉ1, com recursos oriundos do Programa de Financiamento á lnfrãestrutura e
ao saneamento FlNlSA, contrâto np 0533198-69, iunto a caixa Econômica Federal - cEF,
objêto do RDC Eletrônico ne o0212a20 ê Processo Administíativo ne 37.92712020,
obseruadas a5 disposições da Lei n.e 8.666/1993, Valor - RS 2.356.511,96 {dois milhões
trezentos e cinquenta e seis mil quinhentos e onze reais e noventa e Seis cêntavos)
Vigência - 2OlOl/2O2f a 19logl2l22. Dotação orçamentária - As dêspesas remanescentes
do contrato, ora aditado, correrão por conta da Secretaria Municipal de Culturâ, Íurismo,
Esporte e Lazer: Atividade 1.069, Elemento 44.90.51.00, Sub-elemento 01 e Fonte de
Recurso 90.

ExrRAÍo DE DtspENsA DE UctrAçÃo Ns 3/2021

Procêsso n" 0283712021 Objeto: Recapeamento asÍáltico da Avenida Cêntral dê URBIS Vl,
BaiÍ.ô Espirito Sânto, na cidade de Vitória da Conquista. Vôlor total: RS 430.300,87
(quatrocentos e trinta mil trezentos Íêais e oitenta e sete centavos). Contrâtâda: EMPRESA
r\ruNrctpAr DE URBANTZAÇÂo DE vróRtA DA coNeursrA, cNpJ: 14.619.76110001-30;
Fundamentação Legali Aft. 24 Vlll da 8.666/93. RatíÍicação: 05/02/2027 - Kâiran Rôchâ
Figueiredo, seffetário Múnicipal de Administraçâo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

avrso DÊ LrcrÍAçÂo
PREGÃo ELETRôÍuco Ne 2l2o2t

A Prefeitura Municipal de Wanderley " BA, por seu prêgoeirô nomeado pelo
decreto ns.068/2021 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade
Presão Eletrônico n2. O02|2O2A, no dia 26 de fevereiro de 2021, às 10i00h, cujo objeto é
a âquisiçâo de mêdicamentos e materiais hospitalares pâra atender as necessidades da
secretaria de saúde do município de Wanderley-Ba, mediante sistema de Registro de
Preços. Edital completo na sede da PreÍeitura, Av. Claudino Barreto Rios,80, centío,
Wanderley BA e no Sitê: www.bll.org.br. I\,4eíores informàçôês pêlo têl: (77) 3626-!!22 o\
e mail: licitaçoeswanderley@gmail.com.

Wândêrley.- Bahia, 8 de fevereiro de 2021.
ANDRÊ BENTO PEREIRA DE SOUZA

Pregoeiro

tssN 1677,7069 de 2021

ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE

PREGÃo ELfiRôNrco N"

O Pregôêiro Oficial do MunÍcíp;o de Altâneira, Estado do Cêará,
que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma
https://bllcompras.com, por intermédio dê Bolsa dê Licitaçôes do Brasil (BLL), cêrtâmê
licitatório, na modêlidade Pregão n" 2021.02.05-1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a

Aquisição de veíqúlo tipo minivân, destinado âs atividades do Conselho Tutelar, junto a

secretaria de Assistên.ia Social do lúunicípio de Altaneira/CE, conforme especificações
apresentadas junto ao Edital convocatório e seus anexos, com abertura marcada parâ o diâ
23 de Feverêiro de 2027, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas

comerciais ocorrerá a partir do dia 10 de Fevereiro de 2021, às 09:00 horas. Maiores
informaçôes e entrega de editais no endereço eletrônico: https://bllcompras.com, por
intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil {BLL). lnformaçôês poderão ser obtidas ainda
pelo teleÍone (88) 3548-1185.

Altaneira/CE,8 de feverêiro de 2021
DAMrÃo MALAeuras DE sousA JUNToR

PRETEITURA MUNICIPAL DE ANTONINÂ DO NORTE

avrso DE uctrAçÃo
PREGÃo pREsENcrAt Ne 2021.01.29.01

A Pregoeira Ofic;al torna público parâ conhêcimento dos interessàdos que no
dia 22 de Fevereiro de 2021, às 09h, na sêde dâ Comissão de Licitação locâlizada nâ Rua

João Batistâ Arrâis ns 08, Centro Antoninã do Norte/CE, estará realizando sessão para

recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitaçãg e proposta de
preços pârâ o objeto: âquisição de combustíveis e de deÍivados para suprir as necessidades
das diversas Unidades Administrativas do Município de Antonina do Norte/cE. O edital e
seus ânêxos estão disponiveis no endereço citado, das 08r00 às 12r00 das 13:00 às 17r00
horas, bem como no Portal de Licitâções dos Municipios no sitê do Tribunal dê Contas do
Estado do Ceará.

Antonina do Norte/CE,8 de tevereiro de 2021
DAIANE DE OLIVEIRA CARLOS

PREFEITURA Í\4UNICIPÂL DE ARACOiABA

ÉDrral DE coNvocAçÃo púBrrcA Ne 1/2021

A Prefeitura Muíicipal de Aracoiaba-CE, através da SecretaÍiô de Saúde, com
endereço na Rua Getúlio Vargas, s/n, Centro, Aracoíaba CÊ, torna público a âbertura de
Convocação Pública para Qualificação de Orgânizações Sociais, sem fins Lucrativos, para

Fins de Gestão, Operacionalização e Execução de seryiços na Área da saúde no Município
de Arâcoiaba. Editâl de Convocação Publica ns OA1/2O21 e seus anexos encontram-sê
disponível no site: www.ãrãcoiába.ce.gov.br - www.tce.gov.br, como também podeÍá ser
adquirido junto a CPL pelos interessados(as). N/laioíes informações pelo e-mail
licitacaoaracoiabapma@ gmail-com-Aracoiãba/CE, 08 de Íevereiro de 2021

VALDSON FREITAS DE AQUINO
SêcÍêtár,ô dê Sâúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

EXÍRATO DE TERMO ADIÍIVO

CONTRATo Ne 2018.06.12.02. CONTRATANTE: Município de Banabuiú, atrâvés dâ

SECRETARIA DE INFRAESIRUÍURA. CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA, CNPJ N'
01.816.139/0001-70. OBIETO DO CONTRATO: Contratêçâo de Seruiços para execução do
Projeto de Pavimentaçâo em Pedra Tosca da Avenida Valdir Leopercio e Rua lrmã Ruth
Tavarês, na sêde do Município, de anteresse da Sêcretaria Municipal de lnÍraestrutura de
Bãnãbuiú-CE. OB.JETO 0O TERIMO ADITIVO: O presente instrumento tem por objetivô
prorrogar o pra2o de vigêncja do Contrato original pelo período de 120 (cênto e vinte)
dias, de forma â abranger o te.mo compreendido entre 22 dê Janeiro de 2027 a 22 de
Maio de 2021. TUNDAMENTAçÃo LEGAL:Aft. 57, §1" inc. ll, da Lei Federal Ne 8.666,/93,
alrerada e consolidada. StGNATÁRlo DA CoNTRATANTE: FRANclscO cARLOS FARlAs.

SIGNATÁRIO DA CONTRATADA: Denis Weima Si|va Cardoso. DATA DE ASSINATURA] 22 de
lanêiro dê 2021.

PREFEITURA MUNICIPAT DE CASCAVEL

AVISO DE LlcirAçÃO
pREGÃo ETETRôNrco Ne 1.02.02.202l-pE

A Pregoeira Ofi.ial torna público para conhecimento dos interessados que

realizãrá a licitâção de Pregão Eletrônico N' 01.02.02.2021-PE, do tipo MENOR PRÉçO,

tendo como objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para exêcução

dos serviços de agenciamento de transporte aéreo nacional e internacionêl, dê interesse
das unldadês gestoras do município, o êdital disponível no enderêço eletrônicoi
www.bll.org.br e ww.tce..e.gov.br, com o prazo de Cadastramento das Propostas até o

dia 23/02/2027 as 08h, abertura das propostas ás 08:15min e a fase da disputê de lancês
ás 09h (Horário de Brasília). Maiores informaçôes no enderêço citado ou pelo Fone: (85)

3334 2440.

vÂNra DE souzÂ PrNHErRo.

Avrso DE ucrraçÃo
pREGÂo Et-EÍRôNtco Ne 2.02.02.2021-pE

Á PÍêgoeira oficiàl tornâ púbiico pàrê conhecimento dos interessados que

reãlizârá a licitação de Pregão Eletrônico N" 02.02.02.2021 PE, do tipo MENOR PREçO,

tendo como objeto: Contrâtação de empresa para fornecimento de licença de uso de

sistema informatizado integrado, compreendendo os módulos de folha de pagamento e

gestãô de recursos humanos, ímportação dê dados da Íolhâ de pêgamento para

transparênciã de dados pessoâis da folha para o portal do muôicípio, contrâcheque online,
gestão de frequência através de ponto eletrônico biométrico em plataforma web junto a

secretaria de plánêjêmento e administração do município., o editâl disponível no endereço

eletrônico: ww.bll.org.br e ww.tce.ce.Bov.br, com o píazo de Câdâstrãmento das

Propostas até o dia 23/A2/2021 as 14h, abêrtura das propostas ás 14:15min e a fase da

disputa de lances ás 15h (Horário de B.asíliê). MaioÍes informaçôes no endereço citado ou

pêlo Fone: (85) 3334-2840.

vÂNtA DE souzA PTNHE|Ro
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Estado do Ceará - PreÍ'eitura Municipal de Graça - Aüso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Mmrcípio torna público que no dia 01 de Março
de 2021 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N 04A2.02/2021, cujo objeto é a prestação de seruiço de assessoria e

consultoria especializada na área de projetos visando a captação de Recursos Federais e Estaduais a título de transferência voluntária e na elaboraçâo de
prestação de contas dos recursos decomentes de
continuada e instrumentos congêneres similares,

I l:30h. Informações no endereço à,

Convênios, Temos de Ajustes, Termo de Compromisso. Termo de
de interesse do Município de Graça/CE. O Edital estará disponível,

de 07:30h às Avenida José Candido de Carvalho, s/n, Centro. Graça - CE, 0E de
Marques - Presidente dâ Comissão de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Santa Quitéria - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N'02.08.1
Câmara Municipal de Santa Quitéria, através de sua Comissào Permanente de Licitaçào, toma público para coúecimento dos interessados, que no dia 24 de

fevereiro de 2021 às 08h30min, realizar/a o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços da Tomada de Preços N' 02.08.1 .2 I -CMSQ, que
tem por objeto: contrâtação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, gestão fiscal e assessoria em

recurcos humanos para atendimento das atividades da Câmara Municipal de Santa Quitéria. Os interessaclos poder'ão adquirir o edital, no endereço na Praça

Senador Pompeu, 5 80, Centro, Santa Quitéria-CE, no horário de expediente das 08h00min às I 2h00min e obter dernais informações através do fone (0* *88 
)

3628 - 0801. Santa Quitória-CE, 08 de f'evereiro de 2021. Anâstâcio Torres de Mesquita Junior - Presidente.

*** *** +*+

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n' 0802.01.21-TP. O Município de Milhà. através da
Cornissão Permanente de Licitação - CPL, torna público quc se cncontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na modalidade l'onrada de

Preços no 0802.01.21-TP, do tipo Menor Preço, visando a contratação de prestação de serviços de consultoria assessoria técnica especializada em apoio e

orientação para o apert-eíçoamento, desenvolvimento e uniformização das atividades das diversas Secretarias do Município de Milhã/CE. e, conforme projeto
anexo ao edital. A realizar-se dia 25 de fevereiro de 2021 às 09:00h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de
Oliveira406, Centro - Milhã- Ceará, das 08:00 às 17:00 horas pelo telefone (85) 99663.3051 e no site: www.tce.ce-gov.br. Milhã - C8,08 de fevereiro de
2021. Adriano Lima Pinheiro - Presidente.

4** +** +*+

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Licitação. O Município de Trairi, através da Prefeitura Municipal de Trairi-CE por intetmédio
da Comissão de Licitação, tonra público que às l0:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços N"
2021.02.05.001-TP, Tipo Menor Preço, para contratação de sociedade de advogados para prestaçào de serviços de horas técnicas de assessoria, consultoria e

patrocínio juídicos em atendimento das necessidades da Prefeitua Municipal de Trairi/CE, de acordo com o que detemina a legislação vigente, a realizar-
se na sala da Comissão de Licitaçào da Prefeitura Municipal de Trairi-CE. O Edital e seus anexos eúcontram-se à disposição dos interessados na sala da

Comissào de Licitação, situado na Av. Miguel Pinto Fereira, 356 - Planalto Norte - Trairi/CE - Fone: (85) 3351-1350 - CEP: 62.690-000, a patir da
publicação deste Aviso, no horário de expediente. Trairi-CE - CE,08 de fevereiro de202l.

*** *** **t

Estâdo do Ceará - Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aüso. O Município dc Jijoca de Jcricoacoara/CE, por intermédio da Prcsidente
da CPLP, torna público arcal\zaçào da Chamada Pública N" 00112021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural, destinado ao atcndimcnto do Programa Nacional dc Alimentação Escolar, durante o ano letivo dc 2021 da Prcfeitura N4unicipal de Jijoca dc
Jericoacoara/CE. Os Crupos Formais / lnformais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 02 de Março de 2021,
às 09h00 (nove) horas, na sala da CPLP da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jcricoacoara/CE, com scde na Rua Minas Gcrais, 420 - Centro - Jijoca de

Jericoacoara- Ceará. Jijoca de Jericoacoara (CE),08 de feyereiro de202l. Luciana Setúbal Araújo - Presidente da CPLP.

*** *** **+
Estado do Ceará - Prefeitura Municipat de Tejuçuoca - Aviso de Licitação. A Comissão Pemranente de Licitação de Tejuçuoca toma público. a licitação
na modalidade Tomada de Preços, Processo nn 202 I .01.27.0 l- TP - ADM, do tipo Menor Preço Global cujo objeto: consultoria e assessoria técnica de apoio
administrativo na área previdenciária, visando adotar mecanismos de controle e orientação quanto aos aspectos administrativos e financeiros desta Prefeitura
junto aos Órgãos Regutadores. A realizar-se no dia 25 de Fevereiro de 2021, às 09:00hs (horário de Brasília), maiores informações na sala da Comissão
de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, pelo telefone (85) 981713-8590 e no site www.tce.ce.gov.br. Prefeitura Municipal de Tejuçuoca/CE. José
Marcos Pinho Brito - Presidente da CPL.

*** +** +**
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação toma público que no próximo dia l2 de março de 2021 às 09:00 horas.
estaú abrindo licitação na modalidade Tornada de Preços N' 00.00612021, cujo objeto é a contralaçâo de empresa especializada para executar sen'iços de

assessoria de contabilidade pública, planejamento ejustificativas tecnico-contábil, para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) Tribunal de Contas
do Estado do Ceará (TCE), junto à diversas Unidades Administrativas do Município de Novo Oriente/CE. O edital completo poderá ser adquirido na sala

de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 08:00 às I 2:00 horas. Novo Oriente/CE, 08/02i2021. Paulo
Sérgio Andrade Boníim - Presldente da CPL.

*** *+* ++*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Antonina do NoÉe - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N" 2021.01.29.01. A Pregoeira Oficial toma
público para coúecimcnto dos interessados que no dia 22 de Fevereiro dc202l, às 09h, na sede da Comissão de Licitação localízada na Rua João Batista

Agais no 08, Centro - Antonina do Norte/CE, estará realizando sessão para recebimento e aberturu dos envelopes com documentos de habilitação e proposta

dc preços para o objcto: aquisição dc cornbustíveis e de derivados para suprir as nccessidadcs das diversas Unidades Administrativas do Município dc

Anionina do Norte/CE. O edital e seus anexos estâo disponíveis no endereço citado, das 08:00 às l2:00 das l3:00 às I 7:00 horas, bem como no Portal de

Licitações dos Municípios no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Antonina do Norte/CE. Daiane de Oliveira Carlos.

**+ *+* ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia I 5 de Março
de 2021 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N'0402.01/2021, cujo objeto é a contrataçâo de pessoajuridica, na condiçào

cle sociedade simples ou unipessoal de advocacia para prestaçào de serviços especializados de assessoria e consultoríajuridica, sob a responsabilidade das

Secretarias de Administraçâo e Finanças, Educação, Saúde e Gabinete da Prefeíta do Município de Graça,/CE. O Edital estará disponível, no horário de

aterdimento ao público de 07:30h às I 1:30h. Informações no endereço à Avenida .Iosé Candiclo de Carvalho, s/n, Centro. Graça - CE, 08 de Fevereiro de

2021. Samuel de Câstro Marques - Presidente da Comissâo de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Câmara Municipal de Pentecoste, por meio da Comissão Pennanente de

Licitação,tolrapúblicoqueseencontraàdisposiçãodosinteressados,licitaçãonamodalidadeTomadadePreçosno 202l.02.08.06.TP.CMP,dotipoMenor
PreçoGlobal,cujoobjctóóacontrataçãodcassessoriaeconsultoriatócnicanaáreadc controleintemoparaatuarjuntoaCâmaraMunicipaldePcntccoste/
CE, com data de abernrra para o dia 25 de fevereiro de 2O21, às 09:00h, o edital poderá ser obtido na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr'.

Morcira de Azevedo 352 - Ccntro - Pentecostc (CE), ou no site www.tcc.cc.gov.br/licitacoes. Pentecoste.CE,0S de fevereiro de 2021. Antonio Leonardo
Sales dos Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitação.

t*f **+ ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Adendo ao Edital de Licitação. A Pregocira do Município de Viçosa do Ceará

comunica aos irteressados o Adendo ao Edital do Pregão Eletrônico n" 03/2021-SESA, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar, o sistemâ

receberá o cadastramento das propostas até o dia 23 de fevereiro de 202t, às 08:00h, a aberrura e classificação das propostas será às 08: l0h, a disputa de

lances será a partir das l4:00h (hoÍários de Brasília), conforme art.2l, § 4'da Lei n".8.666/93, as alterações estarão à disposição dos interessados nos tlias

úteis após esta publicação nos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br, vicosa.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00hs às 12:00h e de 14:00h às l7:00hs, na Rua

Josó Siqueira, n' 396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 08 de fevereiro de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa - Pregoeira.
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ÊSTA COIUNA É PUBL.ICADA DE SEGUNDA A OUINTA E SÁ8^DO

ETTADO DO ,. PREFEITUNA MUNICIPAT D[ CAÍANINA .EXTNATO O[ o€

do

o julgamnto
Tomâdâ de Preços no 2020.08,05.'!, sêndo a seguintei Êmpresa Vencedora:

Bferente á fasc dê proposia de preços do Ceúame Licitâtôr]o

empíe§a
suasprcpostas

documentâção reíerente a proposta de preços, de§cumpdndoassim os ilens 4.2.1 e 4.2.2

1. O PÍêgoeiro
Pregáo
no uso

atribuiçóes legais,torna püblico, pam conhecinlontodos intoíossâdos, quo e6taÍâ rgalizando,
sede da P.êfeituÍa. através dâ plataÍmâ eletrôni@ www.bllcompra§.com. poÍ intsÍmédlo

1,

a panir das 09:00 hoEs. O inicio de acolhirento das píopostâs rcmerciais ocorêrá a
dia 09 de íêvereiÍo de 2021, às 09:00 horas. Mêioíes inÍoÍmaçôes na sede da

ESTADO - PREF€IrURA Mrr{rCtpAL DE ALTÂi{C|RÂ - AVISO DE LICITAçaO -
pefcÁo EEÍRÔHICO N. 2021.O2.Oa,1

o Preg@iÉ OÍicial do MunlcÍpio dê Altâ^eiÍà, Êstãdo do ceêrá, torna público que estará

reallando, na sede da prêfeituÉ, âtravés dâ plataforru eletóôiçê https://bllcompÍês com, por

intermédlo dô Bolsà de Licitâções do Erasil (BLL.), ceftáme li.itêtóÍio nê modâlidade pÍegão n'
2021.O2,OS 1, do tipo elêtrônico, cuio obieto é a Aquisiçáo de wículo tipo manivan, destinado às

ãtividades do Conselho Tutelar, iunto à s(Étarià de Assistênciõ Sêcial do Municipio dê

Altaneira/CE, confoÍme êspêcificãçóês àpresentadas juhto ao Édital convocàtório e seus

anexos. com abertura marcada paE o dia 23 de Fcvereirc de 2021, a partir das ogioo horàs. O

lnicio de lcolhimento.Iàs propo§las .omerciais @orrerá a partiído diâ lOde Ferereió de 2021,

às o9:oo horõs. Maiores informüções e entcga de edibis no êndereço eletrônico: httpsr//bl-
cmpas com, pd inteffiiédio da BolÉ de Licitãçóes do Brasll (BLL). lnÍoímações poderão ser

obtidas aindâ pelo têlefore (8a) 3544-1145. ÁltáreirâlcE, OB dê feüeteiÍo de ?O21. Dâmiào

Malâquiásdesousà Junio. - Pregoeirô oÍciâl do MunicÍpio.

de mntas dos recuEos de@rrentes de convênio8. TeÍmos de Aílstes. ÍeÍmo

- CE, 08 do Fevo.oiío de 2021. SâmuêlCandido de Carvalho, s,/n, Centrc.

Aviso de Licitação - Tomada de Ptego N'04,2021§EINFRA. A CPL
êstârá rêallzando â sessào oública nodta
"construÉo dê praÇás na; localiáãdesde 2021, às 08h30min, para o obieto

ê Poç! Do€ no Municipio dê Crur'CE".

2021, Lêonardo Severiano

@munr€Cruz aos interessdos que
Março

seÍ obtido Comissãopoderá junto aOêdital
.br de05 FêvêÍelronosê sites: CruzCE,Liciiâção ww,mz.ce.gov.br \M.tce.c€.gov.

- sêc.olãria dê lnÍEesttuturado Cêará - Pr6f€iluÍa Municipal do

cumprimento inlegBl ás exigêncl6 do Edilal Cpryo€tório. MaioES hÍomaçÕ€s nã sde
Licilação, sib na Rua Lmnel Alen€r, no 347, Centro, Jardim/CE,

122, no horário de 08i00 às 12tr0 hoãs il ainda ahavás da plataÍoma eletrÔni€ w'bll.olg,br
Netodê JaneíÍo de

qUê.07.1. o OícialPregoeiro
doo linaljuhareôto

Aü§o de Julgamnto -PGgão Elotóf,i@. PreÍoitua

1 e 2, por ter apresnladoDeíivêd6 de Pel@leo
6mo orçamento @ndante rc Temp de

-Aviso deÂdendo ôo Edital de- PreÍeituraEslado do

Maria CaÍneiroda Cogla2021

Estâdo do

Umirlm-CE
de da

avisaUmirim,

dia de18 fev6êio
nossiles:

de Licitação. ,

Píesenciâl sob
Adiamênto

aos i nteíessados
de levtreiÍoí0

fraencontE na sedeintegra

- PÍefeituÍa Municipal dê São GonÇâlo do Amalâf,te " Secretaria de

- Aviso dê Tomada de PÍ€ços No 0í1202Í§EGOV. A PrefeituE Municipal dê Sáo
doAnaÉnte comuni€ qos intoÍessados que ottarâ roaobendo até às OSn3Omin oo dia

de Feverêiro dê 2021, na sala dê rcuniÕes da Comissãodê LiÇitaçáo, sitoâ Rua lvêl€AlcânlaÉ
120 - Bai(o Centro - São Gonçalo do Ámâmnte-CE. ã dftummtaçáo de habilitação ê

paE a Tomada de Píeçosn"01/2021-SEGOV-@ntrataçáodâ pGstaçâo dos
e cônsulttriã âdminislrativâ em Uciiaçôes e Contrâtos Administrâtivôs. O

poderáseÍ obtidojunto ao PÍesidêntê dâ Comisáo, noendoreço supEcitâdo dê segunda a

das 07h30min às 11h30min ê das 13h00min às 17h00min, as sextas-Í€iras das
às'í3h3omin, e nos sites: http;//wwwsaogoncalodoâmarante.ce.gov.bÍ

Sio Gonçalo do Amarânle"CÉ, 08 dc FêvEíêiro de 2021.

EdnaldoAlvês

do Ceará - PrefeituE Municipâl do Eaixio - Ext€to da ForlaÍia
Íevoreíro de 202í. O Preíeito Municipal do Baixio Eslado dô Cêará. toma público paE

de todos. que atEvés da Poíãria de no 2021.02.08.001. de 08 de Êvmirc de 202'l

a pedido Ê êm €Étsr doíiniíw o Sr Je@nias Dântas XâvieÍ Nctc, poítadoÍ do RG de no,

3 - SSPDSG, CPF no 01'1.324.253-01, do €Í9o de PrccsÉdor Juridico vinalado

Jurldiedêsie Municlpio. que Unlra sidonomeadoapós apmvsÉo ernCond§o Púhlím.

de 08

Moura Ràmalhq

de Graça - Avíso de Licitaçào. O Presidente
dêste Municipio torna público que no dia 15 de Março de 2021 às l0:00 hoEs, 6tará

licitação
juíidica,pessoa

do

08de Fev€rÊlrode 2021

do NorteMunlclpal

Municipal coounicâ aos intÉressâdos clue €stará âbÍindo licitaçáo na modalldace

prop6Í6 será às 09:10h, a disputa de lances sorá a partir das 11:00h (horáíios
disposiç?io dos interossados nosclias úteis apôsosta publicaçrlo ôos
ww.licitacoes.tce.ce.gov.bí/, vicosa.ce.gov.br/licitaao.php, e no

de 08 rooh ás 1 2:00h e das 1430h à5 1 7:00hs, na Rua J6é Siqueira, 396, Centío Viçosa

objelo
até o

Ce mate.ial o sistêmaRaio X, recebeÍáaqoisiçã0 paíaEletÍônico no 04/202'l aujo
dia de defêvêíeirô às eallerturadãs€dastramento 2021. 09:00h,pÍopostas

eslaráO edilalBÉsilia).
ww.bbmn€t.com.br

de ViÇosa do CoaE - Aviso dê Lícitâção^ A

202í. Flávia Maíia Carneiíoda Costacm 05de

do Ceârá - Mu TÍairi - Aviso de LicitaÇão. O Í\4unicipio de Traki,

Rodrigo

ConvoÉtório.AenrpÍêsa GS Construçttes e Serviços EIBELI apíesentou no seu

dê I inirâc,iô sto naío) Píaca Dirceu Figueirêdo. s/n" . CeDtÍo, Juazeiíg dq

) )

toma

na áreade
na

11:30h.

ds transíeÍência

Termo de
de interessê do

de PBço

e do Edital
pordêsclâssiíicâdâ

o itffi 4.2-1Básico@mo

alguns itens íeferentos á

Elêtrônico no a EletÍ6nim no

de
sndo o sguintq

lom Êlblico,

das horas.

e
de âses$ria

O Edital
Candido de CaNalho, s/n, ContÍo

na mndição

«) Norto, estado do

int#médiôda
Municipal de Saúde de

decorrent€ do
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Expediente:
Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE

DIRETORIÁ DO BIÊ1\IIO 2019-2020

22 de Fevereiro de2021, às 09h, na sede da Comissão de Licitação
localizada na Rua João Batista Arrais no 08, Centro - Antonina do
Norte/CE, estará realizândo sessão para recebimento e abeúura dos
envelopes com documentos de habilitação e proposta de preços para o

objeto: Aquisição de combustíveis e de derivados para suprir as

necessidades das diversas unidades administrativas do Município de

Antonina do Norte/CE. O edital e seus anexos estão disponíveis no
endereço citado, das 08:00 às l2:00 - l3:00 às 17:00 horas, bem como
no PorÍal de Licitaçôes dos Municípios no site do Tribunal de Contas
do Estado do Ceará.

Antonina do Norte/CE.

DAIANE DE OLIVEIRÁ CARI,OS.
Publicado por:

Henriqr-re Augusto Vieira de Matos
Código IdentiÍicador:2206 I F57
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GABTNETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO 2021 - PROVA

OBJETryA (CON HECÍMENTOS BÁSICOS)

CEDRO
SÀO BENEDITO

REGIÃO 14

REGIAO 15 JOSÉ BARRETO COU'TO NETO

PROVA OBJETIVA - EDUCAÇÃO

CONHECIMENTOS BÁSICOS 0t

TEXTO 1

Posso criar, mas também posso

Dç

O poder da palavra é capaz de criar um relacionamento
destruí-lo de modo irreparável. A título de exemplo, pense err
amizade que sempre começa com o uso das palavras. como é o caso

de muitas am'izades online. Caso haja algum desentendimento, o que

un'ificou as paftes podem separá-las com força e bastante rapidez.
Além das palavras que utilizamos, a maneira como canalizamos isso

conta bastante ao sucesso ou fracasso do contato. Isso porque as

mesmas palavras podem vir com honestidade, ironia ou até sarcasmo,
deixando seu sentido dúbio. Você pode dizer um você é inteligente ou
"você é inteligente", sendo as aspas aqui uma indicação irônica.
Por conta disso que um amadurecimento intemo e emocional
possibilita um uso adequado das palavras. Mesmo que estejamos com
raiva de alguém, sempre existe um meio mais adequado para nos
expressarmos. Sem contar que isso vai dar clareza para que nos

afastemos e não digamos nâda que nâo possa ser retirado.
Tamanho é o poder da palavra que isso acaba por dar personalidade e
identidade ao que falamos. A exemplo, quando dizemos a alguém
"não posso" ou "eu posso", deixamos bem claro as nossas iimitações.
Com isso, seu significado fica ligado na mente do outro, mostrando o
caminho que vamos seguir.

Exhaído de: https ://www.psicanaliseclinica.com/o-
poder-da-palavra (25 l0 I /2021)

O texto usou a escrita para que o leitor pudesse compreender:
que o texto escrito nas rede sociais é o elemento fundamental das

relações que se constroem.
que a palawa é o elemento fundamental nas relações que se

constroem.
que as mensagens nas redes sociais são as ferramentas essenciais para

se constmir amizades verdadeiras.
que o essencial na comunicação são as redes sociais.
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O Diário Oficial dos Mrrni6ipi6s do Estado do Ceará é uma solução voltada à

modemização e transparência da gestào municipal.
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