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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL PPSRP Nº00129062021 
- DIV – A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial - Pregão Presencial PPSRP 
Nº00129062021 - DIV, cujo Objeto é o Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Materiais de construção em geral, dentre eles: 
elétrico, hidráulico, pintura, dentre outros, para atender as necessidades das (diversas) Secretarias da Prefeitura Municipal de Russas. Tipo: Menor 
Preço por Lote, que no dia 14 de Julho de 2021, às 09h, no auditório do CVT, situada na Travessa Pedro Araújo, S/Nº, Ypiranga, Russas-CE (CVT), estará 
recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação. O Edital estará à disposição dos interessados após esta publicação no Site: www.tce.ce.gov.br/
licitacoes e no horário de 08h às 12h na Comissão de Licitação (Endereço: na Travessa João Nogueira da Costa, Altos, Nº01). Russas-CE, 30 de Junho de 
2021. Roberta Carlos Gonçalves Bezerra – Pregoeira Oficial.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº0022021PEADM – Pelo 
o presente aviso e cumprimento as Leis Nº10.520/2002 e 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações e Decreto Nº10.024, de 20 de setembro de 
2019, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Ipu-CE torna público que no dia 14 de Julho de 2021, às 09h, será realizado o Pregão Eletrônico 
Nº0022021PEADM, cujo o Objeto é a Contratação da prestação de serviços de Licença de uso de sistema informatizado integrado, compreendendo 
os módulos de folha de pagamento e gestão de recursos humanos, junto a Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Ipu-CE. 
Entrega das Propostas: A partir desta data, Abertura das Propostas: 14 de Julho de 2021, às 09h (Horário de Brasília) no Sitio: www.bllcompras.org.br. 
Informações Gerais: o Edital poderá ser obtido através do referido Sitio ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito a Praça Abílio Martins, S/N°, 
Centro, CEP. 62.250-000. Ipu-CE, 30 de Junho de 2021. Bruno Emanuel Fernandes – Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico n° 2021.06.30.1. O Pregoeiro Oficial do Município de 
Jardim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, 
através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão 
n° 2021.06.30.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a Aquisição de Fraldas, destinados ao atendimento da população assistida pelos Programas Sociais através 
da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada 
para o dia 15 de Julho de 2021, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 02 de Julho de 2021, às 
09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). 
Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3555-1772.

*** *** ***
Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº037.2021 – SRP. O Pregoeiro do Município 
de São Gonçalo do Amarante/CE torna público para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico Nº037.2021 – SRP, cujo objeto é a 
seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de construção para manutenção do funcionamento das 
atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, bem como dos Programas/Serviços gerenciados pelo Fundo Municipal de Assistência 
Social - FMAS do Município de São Gonçalo do Amarante/CE. (com cotas e lotes exclusivos para ME/EPP). Início do acolhimento das propostas de preços: 
02/07/2021 às 17h30min. Data de abertura das propostas de preços: 14/07/2021 às 09h30min. Para efeito desta licitação deverá ser levado em consideração 
o horário oficial de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos seguintes sítios eletrônicos: www.bbmnet.com.br; www.tce.ce.gov.br; 
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br. São Gonçalo do Amarante/CE, 30 de Junho de 2021. Neemias da Mota Sales – Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi – Resultado do Julgamento da Habilitação. Esta Comissão de licitação vem publicar o Resultado 
do Julgamento da Habilitação da Concorrência Pública Nº2021.04.29.001-SRP, para Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em consultoria e assessoria técnica na elaboração de projetos, levantamentos topográficos e serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, 
bem como na fiscalização e acompanhamento de obras, com a realização de medições e alimentação em sistema de informações referente a convênios 
SIMEC e SISMOB, visando atender as necessidades sobre demandas das diversas Secretarias do Município de Trairi/CE. Empresa Habilitada: 01-DS 
Soluções- Francisco Diego Araujo Sousa – ME. Empresas Inabilitadas: 01-J. Ribamar Silva Associados Arquitetura e Urbanismo LTDA-ME; 02- Rozzoline 
Projetos E Construção LTDA; 03-Bzyl Arquitetura  e Construções LTDA- EPP;04- Rocha e Rocha- PR2 Empreendimentos Imbobiliarios LTDA – ME. 
Fica aberto o prazo recursal à partir da data desta publicação, conforme art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações, na sala da 
comissão de licitação da Prefeitura de Trairi-Ce. 30 de junho de 2021. Wilsiane Soares de Oliveira Marques - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Aviso - Chamamento Público Nº30.06.01/2021. A Secretaria de Saúde e Saneamento, através do 
Ordenador de Despesas/Secretário Municipal, o Sr. Luiz Bezerra de Queiroz Neto, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 
01 de Julho de 2021 a 16 de julho de 2021, estará realizando Chamamento Público, para o Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços 
profissionais urgentes na área da saúde em atividades para o enfrentamento da pandemia referente ao covid-19 (coronavírus), coordenados pela Secretaria 
de Saúde do Município de Pereiro/CE, conforme anexo I. O edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público 
das 07:00 às 11:00 horas, no endereço: Avenida João Terceiro de Souza, Nº421, Centro, Pereiro/CE, ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.
ce.gov.br/tce-municipios/. Pereiro – CE, 30 de junho de 2021. Ermilson dos Santos Queiroz – Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº2021.06.24.01-SDS. A Pregoeira da Prefeitura 
Municipal de Caucaia – Ceará torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 15 de julho de 2021, às 09h (nove horas), através de 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet),estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº2021.06.24.01-SDS, 
critério de julgamento Menor Preço por Lote, com fins a Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações de empresa para a prestação de 
serviços de limpeza e desinfecção de cisternas e caixa d’água, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Caucaia/CE, o qual 
encontra-se na íntegra na sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia Nº1073, 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. Maria Leonez Miranda Serpa - Pregoeira.

*** *** ***
Estado do Ceará - Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara - ADEJERI da Prefeitura 
Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Extrato de Ratificação Dispensa de Licitação n° 003/2021. Objeto: aquisição de material de expediente para 
atender a Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara-ADEJERI para gerir as informações de licitação, 
decretos, notícias e informações diversas e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) em atendimento da Lei de Acesso à Informação Lei de N° 12.527/2011 
para atender a Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara – ADEJERI. Contratada: Suprimax Comercial 
LTDA EPP. Valor: R$12.59,38 (doze mil cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos). Fundamento: art. 24, II da Lei n° 8.666/93 - Art. 25 e 26 da Lei n° 
8.666/93. Ratificação em 29/06/2021. Benedita Neta da Silva - Superintendente da ADEJERI, 29 de junho de 2021. Rita Erica Rodrigues - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Secretaria de Finanças – Aviso de Pregão Presencial N° PP01/2021-SEFIN. A Prefeitura 
Municipal de Tianguá comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 14 de julho de 2021, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação, sito à Av. Moisés Moita no 785, Bairro Nenê Plácido – Tianguá-CE, os envelopes de propostas de preços e habilitação para o Pregão Presencial 
n° PP01/2021-SEFIN – cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de serviços técnicos para a estruturação e implantação de bancos 
de dados e registros, incluindo o fornecimento de sistema de gestão de dados cadastrais, objetivando a modernização da gestão tributária do Município 
de Tianguá-CE. O Edital poderá ser obtido junto à Comissão, no endereço acima, das 08h às 17h, nos dias úteis, e no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. 
Tianguá-CE, 30 de junho de 2021. Deid Júnior do Nascimento – Pregoeiro Oficial.

*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itatira – Aviso de Errata de Extrato de Ata de Registro de Preços Nº2106.01/2021-ARP. Na Publicação do 
Aviso do Extrato da Ata de Registro de Preços supracitada, veiculada no dia 23/06/2021, ONDE SE LÊ: R$ 131.580,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos 
e oitenta reais); LEIA-SE: R$ 135.950,00 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais). Itatira-CE, 01 de julho de 2021. Francisco Rayr Alves 
Barbosa – Presidente da CPL.


