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ESTADO DO CEARA -  PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA/CE -  
CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2020 - O Secretario de Cultura do Município de 
Independêncla/CE, Sr. Marcelo Victor Torres Pinto, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no período de 12.11.2020 a 24.11.2020, no horário de 08:00 às 
12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, estará realizando CHAMAíOlENTO PUBLICO, para 
FOMENTAR PROJETOS DE CURTA DURAÇÃO DESENVOLVIDOS POR GRUPO 
E/OU COLETIVOS CULTURAIS PARA FAZER PARTE DE PROGRAMAÇÕES 
CULTURAIS REALIZADAS EM AMBIENTE VIRTUAL OU PRESENCIAL, SEGUINDO 
TODAS AS NORMAS SANITARIAS DO MUNICÍPIO. O mesmo se encontra, na íntegra, 
à disposição de todos os interessados, na Secretaria de Cultura deste município, 
localizada na Rua do Cruzeiro, 244, Centro, em Independência/CE, ou no site 
municipal www.independencia.ce.gov.br. Independência/CE, 11.11.2020. Marcelo 
Victor Torres Pinto - Secretário.

PUBLICAR para circular com data de 11.11.2020, nos seguintes veículos de 
comunicação:

✓ JORNAL DIARIO DO NORDESTE
✓ DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ.
✓ DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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Estado do Ceará • Prefeitura M unicipal de Tejuçuoca - Av)so de Licitação. A Comissão 
Permanente de Lícilação toma público que estará realizando na modalidade Pregão 
ElelrônIcoN’ 029/2020-Processo n'’ 2020.10.26.02,cujool}Jetoé a aquisição de material de 
expediente para o Programa PODE (Programa Dinheiro Direto na Escola) junto a Secretaria 
de Educação do Município de Tejuçucca-CE, conforme Termo de Referência. Estando at>erto 
0 prazo para cadastramento de propostas a partir do dia 11/11/2020, ãs 08:00r<, até o dia 
23/11/2020 às OSrOOh, abertura das propostas no dia 23/11/2020 ás 08;10n e a fase de 
disputa de lances no dia 23/11/2020 às 09:00ti, estando disponível pelos sitios eletrônicos: 
www.bbmnet-Com.br;www.lce.ce.gov.br Mabres informaçdes; Sede da Prefeitura Rua 
Mamede Rodrigues Teixeira. 489, Centro. Q lrlane Rodrigues A lbuquerque - Presidente 
da Com issão de Licltaç8o. Tejuçuoca, (W denovem brode  2020
Estado do Cearã •M unicíp io de Limoeiro do Norte 'A v is o  de LIcNaçáo • Pregão Eletrãnico 
N.*2020,0911>001SEMAS.O Município de Limoeiro do Norte, airavés do seu Pregoeiro, loma 
público aos interessados que realizará Pregão Eletrãnico n* 2020.0911-001SEMAS, para 
Registro de Preços para aquisição de material para distribuição gratuita (lút‘s de bebê), de 
benefidos eventuais, para o tortaiecimenlo doa vínculos familiares dos serviços da Secretwia 
Municipal de Assistência Soda< e de Políticas Públicas para Muiheres Crianças e Adolescentes 
e Pessoas com Deficiência • SEMAS do Município de Limoeiro do Norle/CE. Apartir desta data 
11 de Novembro de 2020. ás 09:00min, horário de Brasília, estâ aberto o prazo para 
cadastramento de proiwsta no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, prazo de 
encerramento para cadastro de proposta: 24/11/2020, ãs 09h;00min Inicio da Sessão de 
Disputa: 24/11/2020, ãs 10h:00mln, para'maiores Informações procurar nasala de reuniões da 
Comissão, Rua Cel. Anionio Joaquim n° 2121, Centro -  Limoeiro do Norte -Ceará, nos tiofârlos 
de 08b30mín âs 1 ShOOmIn, em dias úleís, ou através do sIte: TCE -  Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará. Lim oeiro do Norte/CE, 10 de novembro de 2020. Paulo V ictor Farias 
P in h e iro -Presidente/Pregoeiro.
Eetadodo Ceará • Prefeitura Municipal de J ljoca de Jerlcoacoara -Aviso de Redesignaçâo 
de Certame. O Município de Jljoca de Jericoacoara, por Intermédio de sua Presidente, loma 
público o adiamento d<3 certame Tomada de Preços N® 2020.10.22.01TP, tipo Menor Preço 
Global, para contratação de empresa para reforma e ampliação de quadra poliesportiva com 
passeio externo em Jljoca de Jericoacoara, com nova data de abertura no dia 24/11/2020, ás
09 OOFirs. O Edital está à disposição dos interessados na Sala da C.P.L. situada á Rua Minas 
Gerais. 420, Centro, Jijoca de Jencoacaara-CE. J ijoca de Jericoacoara/CE, 10 de novemtiro 
de 2020. Luelana Setúbal A raújo-Presidente da CPL.
Estado do Ceará ■ PrvféKura Municipal da Independência- Chamamento Pút>ílco N* 001/2020
0  Secrelário de Cultura do Municipio de lr>deper>dõrKia/CE. S r Marcelo Victor Torres Pinio, loma 
púbfico, para oxihedmento dos «Heressados. que no período de 12 .11.2020 à 2A.V.2020. no 
horário de 08:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 18:00 horas, estará reaízando Chamamento Público, para 
fomentar projetos de curte duração desenvolvidos por g n ^  e/ou coietivDS culturais para fazer parte 
de progran^á;õe3 culurais re«izadas em ambiente virtual ou presencial, seguindo todas as normas 
sanltáitas do Munídpio. O mesmo se encontra, na ínlegra, á disposição de (odos os interessados, na 
Secretaria de Cultura desta Municipio, iocatzada na Rua éo Cruzeiro, 244, Centro, em 
Independència/CE. ou no site Municipal www.independencia.ce.gov.br. IndependArKla/CE, 
11.11.2020. Marcelo Victor Ton»s PIrto • Secfetfrio. _________________________________
Estado do  Ceará • Prefeitura Municipal de HIdrotándia -  Avieo de Errata. Motivo 
Constalou-se a exlstôrwia de um erro de digitação na cláusula B.2 do Contrato n° 20.02.26.03- 
SME. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação -  Processo Originário 
Tomada de Preços n* PMH-130120-TP01. Obieto; Contratação de empresa especializada em 
engenharia civli para execução dos serviços de refomia em Escolas Municipais dos Distritos e 
em Localidades Rurais no Município de Hidrolándia-CE. conforme M ^ P  1678. ReUfícação; 
Onde se lã: *A vigãnda do contraio será do início da sua assinatura até 10/02/2020. 
compreendendo um período de 326 (trezentos e vinte e seis) dias, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado nos termos do que dispõe o §1* do Art. S7, da Le> Federal n* 
6 666/1993.'Leia-se; 'Avigãncia do contrato será do In ldoda sua assinatura até 31/12/2020. 
compreendendo um periodo de 307 (trezentos e sete) dias, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado nos lermos do que dispõe o §1* do Art. 57, da Lei Federal n ' 

666/1993.’  Secretário e Ordenedorde Despeeae Municipal: VanderlanMato» da Crut,
EsUdo do Ceará • Câmara Municipal de Cruz -  A viso de Pregão Presencial N* 003/2020-
CMC. A Pregoeira da Câmara Municipal de Cruz loma público para conhecimento dos 
Interessados, que no próximo dia 23 de Novembro de 2020, ás 14h00inin, na sua sala de 
reuniões, localizada áAv. Deputado Amadeu Filomeno, s/n’ . Bairro Aningas, Cnjz<Ce, estará 
recet>endoa Proposta de Preçose Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial 
003/2020-CMC -  Aquisição de equipamentos de informática, âudio, vídeo e multimídia para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Cruz-Ce O edital poderá ser obtido junto a 
Pregoeira no endereço supracitado nos dias úteis, das OBhOOmin âs 12h00mln e nos sites: 
https://cmcruz.ce.eov.bf/licitacao.php e https://licUacoes.tce.ee gov.br. Cruz-Ce, 10 de 
novembro de 2020. Emanuellv Nascimento R ibe iro-P regoe ira ._________________________

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Extraio da Ata de Registro de Preços 
N° 1011.01/2020-SRP - Processo N‘  2110.01/2020-SRP • Pregão E le trãn ico  N 
211D.01/202Q-SRP. Validade: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 10 de novembro de 2020 
Órgão Gerendador: Secretaria de Educação e Desporto. Objeto. Registro de Preços destinado 
á aquisição de veículos tipo van, para atender as necessidades Secretaria de Educação e 
Desporto do Municipio de Perelro-CE, confomie anexo I. Empresa ganiiadora: Jaguardiesel 
Jaguaribe Diesel LTDA, CNPJ N° 07.560.261/0001-05, valor global; R$ 1.196.000,00 (hum 
milhão, cento e noventa e sets mil reais). Pereiro/CE, 10 de novembro de 2020. A lc ides Leite 
da Silva Nato -Ordenadorde Oeepeeasda Secretariada Educagãoe Desporto,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU-CE
Toma público que requereu a Secretaria de Meio Am biente e Controle Urbarx) de 
Maracanaú - S.M.U, a Renovação da Licença de Instalação —  LI, para uri^anizaçâoda S‘ 
Etapa da Lagoa de Maracanaú, Avenida dos Estmturantes, S/N. Bairro Centro no 
Municipio de Maracanaú. Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Norm ase Instruções de Licenciamento da S.M.U.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU-CE
Toma público que requereu a Secretaria de Meio Am biente.e Controle Urt>ano de 
Maracanaú S.M.U, a renovação da Licença de Instalação —  LI, para construção de 
praça, na Avenida I, Bairro Jerelssati I no Município de Maracanaij, Estado do Ceará. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da S.M.U.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU-CE
Toma público que requereu a Seaeta ria  de Meio Am biente e Controle Urbano de 
Maracanaú • S.M.U. a renovação da Licença de Instalação —  LI. para urbanixaçâo e 
moden^ização dos Campos Vera Cruz e Boa Esperança, no Município de Maracanaú, 
Estado do Cearé. Foi Determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e InstAjções de licenciamento da S.M.U.____________________________________________
Estado do Ceará • Prefeitura M unicipal de J ijoca  de Jericoacoara • A viso de Licitação.
0  Município de Jijoca de Jericoacoara, por intermédio de sua Pregoeira, toma público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrõnico N^. 2020.11.06.01 - SRP, tipo Menor 
Preço por Item, cujo o objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de 
materiais médico • hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Jijoca de Jericoacoara/CE. Data de Cadastramento das Propostas até o dia 23 
de novembro de 2020 às 08hS9min; Abedura das Propostas no dia 23 de novembrode 2020. 
a partir das 09h00min; e a fase de Disputa de Lances no dia 23 de rtovembro de 2020, a partir 
das 10t>00min. Os ttorários referenvse ao horário local. Referido editai poderá ser adquirido 
no endereço eletrõnico: www.bbm netlicitacoes.com .br e pelo Portal do TCE-CE: 
http://www.tce.ce.govbr/lidtacoes, a partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L . 
situada à Rua Minas Gerais, 420, Centro, Jijoca de Jericoacoara-CE. J ljo c a  de 
Jericoacoara (CE), 10 de novembro de 2020. Luelana Setúbal A ra ú jo -  Pregoeira
Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de Amontada. A Comissão de Lícilação da Prefeitura 
de Amontada, comunica aos interessados que a empresa: Certare Engenharia e Consuftoria 
LTDA • CI^PJ n* 14.582.607/0001-31, apresentou recurso contra a desdassifícação de sua 
proposta de preços, referente ao Processo Tbmada de Preços N° 010/2020.04, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em engenharia pare elaboração e adequação de 
Projetos Básicos de engenharia e arquitetura para captação de recursos Estaduais e Federais 
junto a Secretaria de Obrase Infraesinitura Uriiana e da Secretaria de Educação do Município 
deAmontada. Pelo exposto e nos termos do Art. 109, § 3" da Lei n‘ 0.666/03. fica comunicado 
aos interessados que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Maiores 
informações na Sede da Comissão de Licitação, siluada naA v Gal. Allpío de Santos n° 1343- 
Centro -  Amontada ou peio e-maíl: licitacao.amontada.ce@gmall.com. A m on tada - CE, 10 de 
novembro de 2020. A Com lssio.
Estado do C e a rf * C im ara Municipal de Cnjz -  Aviso de Pregão Presencial N* 002/2020 
CMC. A Pregoeira da Câmara Munidpal de Cruz toma público para conhecimento dos 
interessados, que no prúximo dia 23 de Novembro de 2020, ãs lOhOOmin, na sua sala de 
reuniões, localizada á Av.'Deputado Amadeu Filomeno. s/n°. Bairro Aningas, Cruz-Ce, estará 
recetKndo a Proposfe de Preços e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial N° 
002/2020-CMC -  Aquisição de um veículo de passeio zero quilómetro para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Cruz-Ce. O edital poderá ser obtido juntos Pregoeira no 
endereço supracitado nos dias úteis, das OShOOmin ás 12h00min e nos sites: 
https://cmcruz.ce.govbr/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br Cruz-Ce, 10 de 
novembro de2020. Emanuellv NascimentoRitwíro -Pregoeira .__________________________

ESTADO DO CEARA > PREFEITURA 
MUNÍCIPAL DE ARACAT1 -  AVISO DE 
RETIFICAÇAO -  PREOAO ELETRÕNICO 
N‘  11.007/2020 -  PE -  Aquisição de 02 (dois) 
veicuios tipo pici(up destinada a atender as 
demandas da Secretaria de infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano deste Municipio - 
Edgard Alves Damasceno Neto - Ordenador 
de Despesas da Secretaria da Infraestrutura 
e Desenvdvimento Uritano correção no 
número do CNPJ da empresa UNfTEO CAR 
LT D A : O NDE SE L É : C N PJ N® 
15.668.566/0001-97; LEIA-SE: CNPJ N* 
1S.6«a.S6SA>00»-97.
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Estado do Ceará -  Prefeitura M unicipal de independéD cia — C ham am ento Público N" 001/2020 .0  Secretário dc Cultura do M unicípio dc Indcpcn 
CE, Sr. M arcelo V ictor Torres Pinto, tom a público, para conhecim ento dos interessados, que no período dc 12 .11.2020 à  24.11.2020. no horário  de  0:
12.00 e  de  14:00 às 18:00 horas, estará realizando Cham am ento Público, para fom entar projetos de  curta duração desenvolvidos por grupo e/ou co 
culturais para  fazer parte de  program ações culturais realizadas em  am biente virtual ou presencial, seguindo todas as norm as sanitárias do  M unici 
m esm o se encontra, na integra, à disposição de todos os interessados, na Secretaria de Cultura deste M unicípio, localizada na Rua do Cruzeiro, 244, Ci 
em  Independência/CE, ou no  site M unicipal w w w.independencla.ce.gov.br. lodependência/C E, 11.11.2020. M arcelo V ictor Torres Pinto -  SecreUí

• • •  • • •

E ST A D O  D O  C E A R Á  -  PR EFEITURA M U NIC IPA L D E  Q U IXER A M O BIM  -  A U TA R Q U IA  M UN ICIPA L DE TRÂ N SITO  E TR A N SPO R TE 
R O D O V IÁ R IO  E  U R BA N O  DE Q U IX ERA M OBIM /C E tom a público o  A V ISO  DE R ETIFICA Ç Ã O  D E D A TA  do LEILAO PÚ B LIC O  O N LIN E de 
m otocicletas, veículos e sucatas de motos, considerados inservíveis ao  seu uso útil, através da Leiloeira Pública Oficial do Estado do Ceará, D A N IELA  DE 
SO U ZA  CA STELO . A data anteriorm ente divulgada, que ocorreria em  21 de novem bro de 2020, foi RETIFICADA para  o  d ia  26 de novem bro de 2020, 
às 10:00hs. O  Edital e  seus anexos, e  dem ais inform ações poderão ser consultadas no  endereço eletrônico: www .m ontenegroleiloes.com .br e  w w w .am t. 
quixeram obim .ce.gov.br e/ou telefone (85) 3066.8282.

•**  «a* «*•
JE R EISSA TIPA R TIC IPA C Ô ES S/A -  CNPJ: 10 J95.788/000I-36 - NIRE 23 J.0001639-4. EDITAL DE CONVOCAÇÁO -  A SSEM BLEIA GERAL  
EXTRAO RDINÁRIA. Ficam convocados os senhores acionistas da  JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A a com parecer à  Assembleia Geral Extraordinária, 
a  rcalizar-sc no  d ia  18 de novem bro dc 2020. às 10:00 horas, em prim eira convocação, na  scdc da Companhia, localizada na A venida W ashington Soares 
n° 55, andar 12, sa la  1214, Edson Q ueiroz, Kortaleza -  CE, a  fim  de deliberar sobre: (i) a  aprovação do aum ento do  capital social da  C om piuihia; (ii) a 
consequente a lteração  do  caput do  artigo 5° do  Estatuto Social da  C om panhia; e  (iii) a  autorização para  a  D iretoria praticar todos os a tos necessários a 
im plem entação do aum ento de capital social da Com panhia. Fortaleza (CE), 09 de novem bro de 2020. N ilo Sérgio Holanda Gom es -  Diretor.

Estado do C eará • Prefeitura M unicipal de A qulraz -  Secretaria de Saúde -  A viso dc Licitação -  P reg io  EletrSnico N* 2020.11.09.001. A  Pregoeira 
O ficial do M unicípio de Aquiraz tom a público o  recebim ento das propostas virtuais no endereço w ww.bllcom pras.org.br, até o  dia 24 de novem bro de 2020 
às 08h00m in (horário  de  Brasília/DF), cujo objeto é  a  locação de grupo gerador para o  suprim ento elétrico de em ergência da Central de A bastecim ento 
Farm acêutico -  C A F, conform e Term o de Referência. M aiores inform ações no endereço eletrônico acim a ou jun to  à  Com issão de OShOOmin às I2h00m in, 
sito a  R ua da integração s/n, Lot. M irante do  Rio, Centro Aquiraz - CE. Vflnia de Souza Pinheiro -  Pregoeira.

E stado do C eará -  Prefeitura M unicipal de Santa Q uitéria -  A viso de P reg io  Presencial n” 04/2020-FM S. A  Prefeitura M unicipal de  Santa Quitéria 
com unica aos interessados que estará recebendo até às 08h30m in do  d ia  24/11/2020, na sala da Com issão de Licitação, sito à  Rua Profa. E m estina C atunda, 
SO. P iracicaba, as propostas de preços e  docum entos dc  habilitação para o  Pregão Presencial n° 04/2020-FM S, cujo objeto é  o  Registro de Preços para  futura 
e  eventual aquisição dc recarga de oxigénio medicinal para o  Fundo M unicipal dc  Saúde. O edital poderá ser obtido no endereço supracitado nos dias úteis, 
das 08h00 às 12h00, e no site www.tcm .ce.gov.br/licitacoes. Santa Q uitéria-CE, 10 de  novem bro de 2020. Pregoeira.

«««

E stado d o  C eará -  Prefeitura M unicipal de Ipaporanga -  A viso de C ham ada Pública n* 02/20/C H P-C U L. A Prefeitura M unicipal de Ipaporanga, 
através da  Secretaria  de  C ultura e  Turism o, considerando o  disposto  na Lei n° 14.017/2020 (L ei A ld ir B lanc de Em ergência C ultural), L ei E stadual n“ 
202/2020, e  a  Lei n® 8.666/1993, vem realizar Cham ada F*ública para seleção de  eventos artísticos de interesse público, conforme edital. A s inscrições serão 
abertas no  período de 12 a  19 de novembro de 2020. A s inscrições são gratuitas e  exclusivas na  sede da  Secretaria de Cultura e Turism o. Ipaporanga-C E,
10 de novem bro de 2020. Francisco E livebon Rodrigues Costa -  Secretário de Cultura e  Turism o.

« * •

E stado do Ceará -  Prefeitura M unicipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de RedesignaçSo de Certam e. O M unicípio de Jijoca de Jericoacoara, por 
interm édio de sua Presidente, tom a público o adiam ento do  certam e Tom ada de Preços N" 2020 .I0 .22 .0 IT P , tipo  M enor Preço Global, para contratação de 
em presa pa ra  reform a e  am pliação de quadra poliesportiva com  passeio externo em  Jijoca de Jericoacoara, com  nova data de ^>ertura no  d ia  24/11/2020, 
às 09:00hrs. O  Edital está à  disposição dos interessados na Sala da C .P.L, situada à  Rua M inas Gerais, 420, Centro, Jijoca de Jericoacoara-CE. Jijoca de 
Jericoacoara/C E, 10 de novem bro de 2020. Luciana Setúbal Araújo -  Presidente da CPL.

• • •  • * *

M inistério da Infraestnitura  
COM PANHIA DOCAS DO CEARÁ  

A SSEM BLEIA G ERAL EXTR A O R D lN A R IA  
CONVOCAÇÃO

Ficam  os Senhores A cionistas da Com panhia D ocas do  C eará convidados 
a  participar da  reunião da Assembleia Geral Extraordinária, na  modalidade 
scm ip rcsenc ial, a  se r realizada à s  10 h  do  d ia  2 0 .1 1.2020, em  sua  sede 
social, na Praça A m igos da  M arinha, s/n°, M ucuripe, cm  Fortaleza, Estado 
do C eará, a  fim  de deliberarem  sobre a seguinte Ordem  do  Dia:
I - A lteração do  Estatuto Social, adequandõ-o ao novo m odelo das empresas 
estatais federais;
II -  Eleição de m em bro do Conselho de Administração, 
instruções gerais:
1 -  Considerando a  realização da Assembleia na form a semipresencial, será 
adm itida a  participação de acionistas de  form a presencial ou rem ota (§2°, 
Art. I", IN DREI n» 79/2020);
2  • Para  adm issão na sala virtual da A ssem bleia o  acíonista deverá enviar 
p a ra  o  en d ereço  e le trô n ico  '*gabprecdc@ gm ail.com ”,o nom e com pleto  
de represen tan te  legal ou  procurador que partic ipará  da  A ssem bleia, seu 
re sp ec tiv o  en d ereço  e le trô n ico  de e -m ail, có p ia  de  seu  docum ento  de 
iden tificação  com  foto, bem  com o os docum entos que com provem  sua 
condição, em  c o n lb rm id ^ e  com  art. 3“, § 2”, da ÍN DREI n° 79/2020; 
3 * 0  lin k  d c  a c e s so  á  s a la  v ir tu a l d a  A ss e m b le ia  s e rá  re m e tid o , 
e x c lu s iv a m e n te ,  p a ra  o  e n d e re ç o  de e -m a il in fo rm a d o , d e sd e  q u e  
com provada a  sua condição  de participação, e  perm itirá ao  representante 
legal ou  de seu procurador do  acíonista o  acesso à  sala virtual da  Assembleia 
para  partic ipação  do  conclave e  o  exercício  de vo to , a través de chat, de 
áudio ou  de vídeo, em  tem po real;
4  — O s d o c u m en to s  re la c io n ad o s  às m a té ria s  a serem  e x am in ad as  e 
deliberadas na  A ssem bleia Geral Extraordinária encontram -se à disposição 
dos acionistas na sede da empresa, assim  como no site oficial da Companhia 
D ocas do  Ceará (www .docasdoceara.com .br);
5 -  D e  aco rdo  com  art. 4", da  IN  D R E I n" 79 /2020, a  A ssem ble ia  será 
integralm ente gravada e ficará arquivada na  sede da  C om panhia D ocas do 
Ceará.

Fortaleza, 20 de outubro de 2020 
F ábio Lavor Teixeira  

Presidente do  Conselho de Adm inistração

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA. 
A V IS O  D E  JU L G A M E N T O  FIN A L  -  T O M A D A  D E  P R E Ç O S  N" 
2020.07.14.1. A Com issão Permanente de Licitação da Prefeitura M unicipal 
dc  A ltaneira /C E , no  uso  dc  suas a tribu ições legais, to m a  púb lico , pa ra  
conhecim ento dos interessados, que concluiu o  ju lgam ento  final referente 
ao  C ertam e L íc ita tó r io , na  m o d a lid ad e  T om ada  d e  P reço s  P ú b lica  n° 
2020.07.14.1., sendo o  seguinte: Em presa Vencedora — a em presa A G A PE 
SKRVIÇOS EIRELl -  M E sagrou-se vencedora da presente licitação, por 
apresen tar preços com patíveis com  o  orçam ento da P refeitura. E m presas 
desclassificadas -  FF EM PREEN D IM EN TO S E SERV IÇ O S L T D A  teve 
sua  p roposta  dcsclassificada po r não apresentar com posições dc C ustos 
dc preços unitários dos itens conform e item 4.2.2 do  edital convocatório; 
a  em presa  V31 C O N ST R U Ç Õ E S E  SE R V IÇ O S E IR E L l -  M E  tev e  sua 
proposta desclassificada por não apresentar c ro n o ^ tu n a  fisico-financeiro, 
conform e item  4.2.2 do edital convocatório; a  em presa PV ENGENHARIA, 
S E R V IÇ O S  E L O C A Ç Õ E S L T D A  tev e  sua  p ro p o s ta  d e sc la ss ifica d a  
po r não  ap resen ta r preço  n o  item  14.11 de sua  p la n ilh a  o rçam en tária , 
restando divergente do  orçam ento da Prefeitura; a  em presa BELIRARDO 
FERREIRA SILVA -  M E teve sua proposta desclassificada por não apresentar 
dem onstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas -  BD I, conform e 
item 4.2.2 do  edital convocatório; já  as em presas R AM ALHO SERVIÇOS 
E O BRA S EIR ELl -  M E, 1 P  N  CO NSTRU ÇÕ ES E SER V IÇ O S EIRELl 
-  M E, 32 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e  JA O  C ONSTRUÇOES 
E SE R V IÇ O S LT D A -M E , tiveram  suas  p ropostas d esc lass ificadas  por 
apresentarem  sem  a  devida a.ssinatuni do engenheiro responsável técnico da 
em presa. M aiores inform ações, na sede da  Com issão de Licitação, sito  na 
Rua Deputado Furtado Lcitc, n® 272 -  Centro, A ltaneira/CE, no  horário dc 
08:00 às I2:00h. Esclarecimentos: Fone (88)3548-1 185. Altanelra/C E, 05  
de outubro de 2020. Elideuza Duarte da Silva O liveira -  Presidente da 
C om issão Perm anente de L icitação.

http://www.independencla.ce.gov.br
http://www.montenegroleiloes.com.br
http://www.amt
http://www.bllcompras.org.br
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes
http://www.docasdoceara.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

EXTRATO DE CONTRATO

E>ctrato da Contrato N< 1310.01/2020-02, decorrente do P r^S o  Eletrãnico 
0508.01/2020-02, cujo objeto é: aguisiç&es de máscaras de proteção ao Coronavírus para 
distribuição gratuita junto  a população do Município de Cedro/C£ jun to  a Secretaria 
Municipal de Saúde. Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: Anacieto e Andrade 
Locação e Venda de Material Medico Hospitalar LTDA. CNPJ ns 34.087.702/0001-76, com 
sede na Rua Alexandre Bezerra de Sousa, N* 113, Anexo A  - Centro, Lâvras da Mangabeira
- C£, neste a to representada por sua Sócia a Sra. Raisa Shayanne Anadeto e Andrade, 
inscrita no RG n.« 303319796 S5P/CE e CPf n.* 027.387.013-02. Vator g lo tu i do Contrato: 
RS 28.590,00 (vinte e o ito  m il, quinhentos e noventa reais). Da VIgêrKia: Até 31 de 
dezembro de 2020. Ordenadora de Despesas: Sayonara Moura de Oliveira Cidade - 
Secretária de Saúde.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUM.

Extrato do Instrumento Contratual 2610.01/2020-04. decorrente do Processo 
Adm inistrativo de Dispensa de Ucltação ns 0910.01/2020-04; I - Unidade Administrativa: 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social; II 0otaç5es Orçamentáhas: 
0501.08.122.0002.2.052 (Gerenciamento e manutenção do Trabalho e Assistência Social) e 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; 111 - Objeto: contratação da prestação de serviço de 
cursos, oferecidos pelo - SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), para 
beneficiar as Famiiias assistidas pelo CRAS e Bolsa Família, junto  a Secretaria do Trabalho 
e Assistência Social deste Município; IV - Prazo de Execução: O Contrato vigorará até 31 
(trinta e um) de dezembro de 2020 a partir da data de sua assinatura; V - Contratado: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, neste a to representada por seu 
D iretor Regional o 5r. Rodrigo Leite Rebouças, inscrito no CPF sob n* 805.082.353-91; VI - 
Do valor; RS 27.173,10 (Vinte e sete mil, cerrto e  setenta e trés reais e dez centavos); VII

-  Assina pela Contratante: Luclana Vieira Marques Viana - Secretária do Trabalho e 
Assistência Social; VIII -  Fundamentação legal: Art. 24 Inciso XIII da Lei Federal n^ 8.666/93 
e suas posteriores alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
EXTRATO CX) 3* TERMO ADmVO AO CONTRATO N< 2019.06.11.1

TOMADA DE PREÇOS W  2019.05.22.3
Objeto; Contratação dos serviços de engenharia para pavimentação de acesso ao parque 
de exposição Pedro Felício Cavalcanti, através do contrato de repasse n^ 870757/2018, 
celebrado entre  a u n ilo , por intermédio do Ministério do Turismo/ Caixa Econõmicâ 
Federal e o Município de Crato-CE. Objetivo prorrogar por mais 02(dois) meses o  prazo de 
vigência contratual -  Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura - Contratado: 
CORAL - CONSTRLrrORA RODOVALHO ALENCAR LTDA - Prazo de duração; até 09 de 
dezembro de 2020 - Assina pelo co(^tratado; Igo Proença Alencar - Assina pela contratante: 
halo Samuel Gonçalves Dantas - Data da assinatura: 09 de outubro de 2020.

E)rTRATO DO 2' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N* 2019.11.0S.1

CONCORRÊNCIA N* 2019.09.12,1 - Objeto: Contratação dos serviços de engenharia para 
pavimentação em pedra tosca, drenagem e revestimento asfáltico em CBUQ na estrada de 
acesso ao Sítio Baixio, na Vila Padre Cícero, na V ia  São Francisco, no Sitio Bebida Nova e 
no Sítio Coqueiro, através do cortvènio SiCONV n* 876028/2018, celebrando entre a união 
por intermédio do Ministério da Integração Nacional e o Municipio de Crato/CE. 
Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura -  Contratado: CORAL - CONSTRUTORA 
RODOVALHO AlENCAR LTDA. Fundamento legal: o aditivo ao contrato em questão encontra 
amparo legal nos art. 65, inciso I, alinea b e § 1<. da lei federal n*. 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e duas alterações postenores. Das alterações: o presente term o de adrtivo tem  
por finalidade corrig ir quantidades inicialmente pactuadas para melhor adequação aos seus 
objetivos consignando um acréscimo no valor contratual de R$ 374.406,78 (trezentos e 
setenta e quatro  m il, quatrocentos e seis reais e setenta e o ito  centavos) per^zendo um 
percentual de aproximadamente 12,17K do valor avençado, passando de RS 3.077.0SB,2S 
(trés milhões, setenta e sete m il, cinquenta e o ito  reais e vin te  e cinco centavos)para RS 
3.451.465,03 (trés milh&es, quatrcentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e très centavos), conforme estabelece o artigo 6S, I, b e parágrafo I * ,  da lei n^ 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Assina pelo contratado: Igo Proença Alencar - 
Assina pela contratante: ftalo Samuel Gortçalves Dantas. Data da assinatura: 03 de 
novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
AVISO DE UOTAÇAO 

PREGAO ELETRÔNICO N> 6/2020-SEGAD

0  Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que 
estará recebendo do dia 12 de Novembro i  25 de Novembro de 2020 até às OShOOmin, 
pelo sistema BBMNET - www.bbmnetlicitacoes.com.br, propostas de preços e 
documentação de habilitação para o  Pregão Eletrãnico 0E/2020-SEGAD - Aquisição de 
m aterial de higiene e limpeza e de proteção individual para prevenção e combate ao 
COVID-19 - Retomada das aulas. A abertura e exame das propostas e o  início da disputa 
por lances às 08h30min do dia 25 de Novembro de 2020. O edital poderá ser obtido Junto 
ao Pregoeiro, na sede da Comissão de Licitação, à Praça dos Très Poderes s /n* - Bairro 
Aningas e nos sites; https://oficial.cruz.ce.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
v/ww. tce.ce.gov .br.

Cruz-CE, 10 de novembro de 2020 
JOSÉ EDNAIOO ALVES OE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
AVISO DE LICrTAÇÃO 

PREGAO ELETRONKO N* 2020.11.06.1

A Pregoeira da Prefeitura Municipal d« Deputado Irapuan Pinheiro ■ Ceará, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, tom bado sob o n* 2020.11.06.1, do tipo  M enor Preço por lo te , tendo 
como objeto o Registro de Preço visando futura e eventual aquisição de diversas materiais 
(EPI's, Produto Antcsséptico, Saco para Corpo. Teste Rápido e Material Médico-Hospltalar), 
de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, conforme 
Projeto Básico/Termo de Referência Anexo ao Edital, o qual encontra-se na íntegra r>o 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e www.tce.ce.gov.br, e na Sede da Comissão 
de Licitação, na avenida dos Trés Poderes n^ 75, Centro, Deputado Irapuan Pinheiro. 
Cadastramento das Propostas até o dia 25.11.2020 ás 08h20min. Abertura das Propostas às 
OShBOmin e Disputa de Lances 09h00mln (Horário de Brasilia). As informações sobre esta 
licitação podem ser obtidas no endereço supra ou através do telefone (88) 3569.1216, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou e-mail; 
licitacaopmdip@ outlook.com.

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 10 de novembro de 2020 
MARIA lOELMA MOREIRA
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PREFEITURA MUN/CÍPAL DE EUSÉBIO

AVISO DE UCITAÇjto 
PREGAO ELETRÔNICO N< 32.2020.11J».0001

A Prefeitura Municipal de Eusébio, por sua Pregoeira Oficial, tom ' 
será realizada licrtação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de e>
(prensa e hidráulica vertical e estação de reciclagem) para a ampliação do Pn 
Coleta Seletiva, através do Convénio n« 412/2019/COFOR/CGPFF/DPPDD/SÉ ^  
firm ado entre o  M inistério da Justiça e Segurança Pública e este Município, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com o início 
de acolhimento das propostas dia 12 de novembro de 2020, abertura das propostas dia 23 
de novembro de 2020, às 09:00 horas de Brasília, início da sessão de disputa de preços dia 
23 de novembro de 2020, às lOKX) horas de firasflia. 0  Edital poderá ser adquirido nos 
endereços eletrõnicos www.licitacoes-e.com.br e wv/w.tce.ce.gov.br, a partir da data desta 
publicação. Ma>s informações através do email; licitacao@eusebio.ce.gov.com.

Eusébio-CE, 10 de novembro de 2020 
VANISE MARIA DOS SANTOS E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

AVISO DE REVOGAÇiSO 
PRECAO ELETRÔNICO N* 2020A6.29.1 - SRP

Faço saber que o Secretário de Educação do Municipio de Horizonte, 
determ inou a Revogação do Pregão Eletrônico W  2020.06.29.1 - SRP, tendo em vista 
dentre outras considerações, que o Municipio de Horizonte permanecerá até 31 de 
dezembro do corrente ano em atividades remotas. Maiores informações na Sede da 
Comissão Permanente de Pregão na Av. Presidente Castelo Branco, n» 5100, Centro, 
Horizonte/CE ou pelo telefone: (85) 3336-1434.

Horizonte/CE, 10 de Novembro de 2020 
ROSJLÂNDIA RIBEIRO DA SIIVA 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N> 1/2020

0  Secretário de Cultura do Município de Independência/CE, Sr. Marcelo Victor 
Torres Pinto, tom a público, para conhecimento dos interessados, que no periodo de 
12.11.2020 á 24.11.2020, no horário de 08KX) ás 12:00 e de 14:00 ás 18:00 horas, estará 
realizando Chamamento Público, para fom entar projetos de curta duração desenvolvidos 
por grupo e/ou coletivos culturais para fazer parte de programações culturais realizadas 
em ambiente v irtual ou presencial, seguindo todas as normas sanitárias do Município. O 
mesmo se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na Secretaria de 
Cultura deste Município, localizada na Rua do Cruzeiro, 244, Centro, em Independência/CE, 
ou no site Municipal wvnv.independencia.ce.gov.br.

Independéncia/CE, 10 de novembro de 2020 
MARCEUO VICTOR TORRES PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

AVISO DE UOTAÇAO 
PREGAO ELETRÔNICO N’  2020.110)9.1

0  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 eletrõnica www.bllcompras.com, 
por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame lic ita tório , na modalidade 
Pregão n* 2020.11.09.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de materiais 
permanentes destinados a atertder as necessidadé da Guarda Municipal e Departamento 
Municipal de Trânsito -  OEMUTRAN de Jardim/CE, conforme especificações apresentadas 
jun to  ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o  dia 24 de 
novembro de 2020, a partir das 09:00 horas. O in icio de acolhim ento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir do dia 12 de novembro de 2020, às 09:00 horas. Maiores 
informações e entrega de editais no endereço eletrãnico: www.bllcompras.com, por 
intermédio da Bolsa de licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda 
pelo telefone (88) 3SS5-1772.

Jardim - CE, 10 de novembro de 2020 
ALBERTO PINHEIRO TORRES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

AVISO OE UOTAÇAO 
PREG&O ELETRÔNICO N* 2020.11.06.01 - SRP

0  Município de Jijoca de Jericoacoara. por intermédio de sua Pregoeira, tom a 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Ns. 2020.11.06.01 - SRP, 
tipo M enor Preço por Item, cujo o objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais médico - hospitalares para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Jijoca de Jericoacoara/CE. Data de Cadastramento das Propostas 
até o dia 23 de novembro de 2020 às 08hS9mln; Abertura das Propostas no dia 23 de 
novembro de 2020, a partir das 09h00min; e a fase de Disputa de LarKes no dia 23 de 
novembro de 2020, a partir das lOhOOmIn. Os horários referem-se ao horário local. 
f(eferido edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico; www.bbmnetlicitacoes.com.br 
e pelo Portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacaes, a partir da data desta 
publicação ou na sala da C.P.L, situada à Rua Minas Gerais, 420, Centro, Jijoca de 
Jericoacoara-CE.

Jijoca de Jericoacoara - CE, 10 de novembro de 2020 
LUCIANA SETÚBAL ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

AVISO DE UCrTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N« 2020.11.10.02-SEINFRA

Data e Local de abertura: 27 de novembro de 2020, às 14h00min, na Sede da 
Comissão Permanente de Licitações sito  Palácio Municipal José Geraldo da Cruz - Praça 
Dirceu Figueiredo, s/n< - Centro - Juazeiro do Norte, Ceará. Objeto: contratação de 
empresa especializada em engenharia para construção de pavimentação em pedra 
tosca com re juntam ento em vias públicas no Bairro Pedrinhas, por meio do PT N* 
1067508-47, celebrado entre o M inistério  do Desenvolvimento Regional e o  Municip io 
de Juazeiro do Norte/CE, para atender as necessidades da Secretaria de 
Infraestrutura.
Cópia do Edital: Endereço acima, nos dias úteis das 08h00min às 12h00mln, e das 
14h00min às 17h00min, ou nos sites: h ttps://lic itacoes.tce.ce.gov.br/ ou 
h ttp s .//www.juazeirodonorte.ce.gov.br/licitacoes/.

Juazeiro do Norte/CE, 10 de novembro de 2020 
MARL4 PETINA PEREIRA DE MORAIS BEZERRA

Suplente de Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação
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