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ANO XII N°18 FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2020

Estado do Ceará - Município de Solonópole - Aviso de Homologação e Adjudicação - Modalidade: Tomada de Preços n° 07.00912020-TP. Objeto:

contrataçâo de empresa para prest Lf serviços de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial em diversas ruas
do Distrito de São José e diversas ruas na sede do Município, de interesse da Secretaria de lnfraestrutura e Meio Ambiente do Município de SolonOPPIL
Vencedor(es): Oscar Rodrigues Alves Neto com o Valor Total de R$ 2526.393,42 (Dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noveis
tcais e quarenta e dois centavos). 1 -1 omologo a licitação na forma da Lei n°8.666193. Edinaldo Gonçalves Dantes - Secretaria de Infraestriitur
feio

Ambiente. Solonópole-CE, 18 de 4gosto de 2020.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tana. A Comissão de Prego tensa público que está disponível na Sala de Licitações na Rua Abig« Cidrão

de Oliveira, s/n, Planalto dos Coliliris, no Prédio da Secretaria do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Taná/CE e aires: www.hll.org .
ttp:// Ø wwwice.ce.gov.br/!icitacoes o Edital de Pregão Eletrônico n° 00.009/2020-PE, para Registro de Preços para aquisição de material de expedien Rasa
atender as necessidades das Unidides Administrativas do Município de Tauá. Data do Início de Cadastramcnto de Proposta de Preços: 1
de agt
O
de 2020 a partir das 08:00 horas 1 horário de Brasília); Data de Abertura de Propostas: 02 de setembro de 2020 das 08:00 às 9:00 horas (hot
9 -ário de
Brasília-DF); Datada Disputa de Pieços: 02 de setembro de 2020 às 09:00 botas (horário de Brasília-DF). Tauá-CE, 18 de agosto de 2020. Gervina Mana
de Abreu Paixão - Pregoeira.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauá. A Comissão de Licitação localizada na Rua Abigail Cidrão de Oliveira, suo, Planalto dos Colibris,
Prédio da Cidade Digital, TauàlCE, comunica aos interessados que no dia 04 de setembro de 2020, às 09:00 horas, abrirá Licitação na modalidade Tomada
de Preços n° 11.02212020, cujo obj:to é a contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da UBS do Bairro Planalto Nelàndia, reforma da
UBS de Santa Tereza - Trici e reforma da IJBS de Vera Crus - Inhamuns. O edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no
horário de expediente ao público, u pelo portal do TCE-CE: https://licitacoesace.cegov.brf. Tauá/CE, 18 de agosto de 2020. José Mat(ieus Rarbosa

Ferreira- Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo
licitação na modalidade Pregão Elet ônico ü'01 i2020-SECIPS, cujo objeto é a aquisição de EPI's para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, o sistema
receberá o cadastramento das propo tas até o dia 26 de agosto de 2020, às 08:00h. a abertura e classificação das propostas será às 08:1 Oh, a disputa de lances
será a partir das 08:30h (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: www.bbmnet.com .
br, licitacoes.tce.ce.gov.br , vicosa.c .gov.br/licitacoes e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 1 7:OOhs, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa
do Ceará/Ce, em 18 de agosto de 2020.

/

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Mue icipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo
licitação na modalidade Pregão Eleti3nico n° 0412020-SESA, cujo objeto é a aquisição de Larvicida, Cloridrain de Xilazina e de Cetamina, o sistema receberá
o cadastramento das propostas até o dia 01 de setembro de 2020, às 08:00h. a abertura e classificação das propostas será às 08:10k, a disputa de lances será
a partir das 08:30h (horários de Bra;ília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos aires: www.bbmnct.com.br ,
lieitacoestce.ce.gov.br , vicosace.gv.brflicitacoes e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do

Ceará/Ce, em 17 de agosto de 20211.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Mu; ticipal de Cruz - Secretaria de infraestrutura e Urbanismo - Tomada de Preços N° 0712020-SEINFRA - Aviso
de Julgamento de Proposta de Preços. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cruz comunica o resultado de julgamento das propostas de
preços da Tomada de Preços n°07,2 D20-SEINFRA - Construção de duas Praças, nas localidades de Monteiro e Poço Doce 1. Vencedora - LS Serviços de
Construções E.IRELI - ME, com vali r total de R$ 212.590,91 (Duzentos e doze mil quinhentos e noventa reais e noventa e um centavos). Está aberto o prazo
para interposição de recursos. Cruz -Ceará, 14 de Agosto de 2020. José Ednaldo Abes de Sousa - Presidente da Comissão de Licitação.
*** **t t**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Tomada de Preços N° 0912020-SEINFR4 - Aviso de
Julgamento de Proposta de Preços A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cruz comunica o resultado de julgamento das propostas de preços
da Tomada de Preços n° 09/2020-SE INFRA - Serviço de pavimentação em Pedes Tosca em duas Ruas SDO na localidade de Paraguai. Vencedora - ElIus
Serviços LTDA - ME, com Valor Tutal de R$ 178.216,59 (Cento e setenta e oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). Está aberto o
prazo para interposição de recursos. Cruz - Ceará, 14 de Agosto de 2020. José Ednaldo Alves de Sousa - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Tomada de Preços N° 0612020-SEINFRA - Aviso de
Julgamento de Proposta de Preços. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cruz comunica o resultado de julgamento das propostas de preços
da Tomada de Preços n° 0612020-SEJ NFRA —Construção de Passeio Público ria Av. 14 de Janeiro. Vencedora —Ellus Serviços LTDA -ME, com valor total
de R$ 211.773,01 (Duzentos e onze inil setecentos e setenta e três reais e um centavo). Está aberto o prazo para interposição de recursos. Cruz - Ceará, 14
de Agosto de 2020. José Ednaldo A Ives de Sonsa - Presidente da Comissão de Licitação.

*** ***
*.k*—AVISO DE LICITAÇÃO —EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
ESTADO DO CEARÁ - PREFEFI URA MUNICIPAL DE FRECHEERINHA
Y218080112020 —Data de Abertura: 03/0912020, às 08:30b. OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s)nas obras de construção civil destinadas à pavimentação asfáltica cm d versas mas da Sede e na localidade de Oiticica. no Município de Frecheirinha-CE. VALOR DO EDITAL: Gratuito.
INFORMAÇOES: Paço Municipal Av. Joaquim Pereira, n°855, Centro. Fone: (88) 3655-1200. DATA: 1810812020 - Eudes Almeida Lima, Sec. de
Administração.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEI ruRA MUNICIPAL DE ITATIRA - O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados que no
próximo dia 04 de setembro de 2020, às 09:30hs, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços ri' 1 808.03/2020-TP, cujo objeto é a contratação
de empresa para construção do Açud Salgadinho no distrito de Bandeira Novo, conforme projeto básico em anexo. O edital completo estará à disposição
dos interessados nos dias úteis após t sta publicação no horário de 08:00 às 12:00hs, no endereço da Prefeitura na Rua Padre José Laurmndo, 1249- Centro.
Itatira - CE, 18 de agosto de 2020. Edson Dias do Nascimento - Presidente da Comissào de Licitação.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEI CURA MUNICIPAL DE ITATIRA - O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados que no
próximo dia 03 de setembro de 2020, às 13:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços n° 1808.0212020-TP, cujo objeto é a contratação
de empresa para construção da Passaiem Molhada do Feijão, conforme projeto básico cm anexo. O edital completo estará à disposição dos interessados nos
dias úteis após esta publicação no hc rário de 08:00 às 12:00hz, no endereço da Prefeitura na Rua Padre José Laurindo, 1249 - Centro. Itatira - CE, 18 de
agosto de 2020. Edson Dias do Nascimento - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***
J.MACÊDO SÀ. COMPANHIA .BERTA —CVM: 2115-6 CNPJ: 14.998.37110001-19 - NIRE: 23.3.0002679-9 -Edital de Convocação -Assembleia
Geral Extraordinária - Ficam convccados os senhores acionistas dai. MACÊDO S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 01 de setembro de 2020, às 1 Oh, no endereço da sede social da Companhia na Rua Benedito Macêdo, n° 79, Cais do Porto, Fortaleza,
Ceará. CEP 60.180-415, para deliben.rem sobre: (i)a eleição de Bruno Macêdo Rosa para cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia;
e (II) outras deliberações de interesse Ia Companhia. Fortaleza, 1410812020. José Honórlo Gonçalves deTofoil -Presidente do Conselho de Administração.

*** *** ***
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