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• 1'! 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça, O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Graça comunica aos interessados qu rto  
05 de abril de 2021, às 15h30mim, estará abrindo as Propostas de Preço da Tomada de Preços N°2202.01/2021, cujo objeto é a contratação de seviçoS. 	[.'\ 
assessoria, consultoria e análise de contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como fiscalização, elaboração de projetos de obras, 
reformas, recuperação dos prédios, ampliação e monitoramento das obras do Município de Graça - Ceará para atender as necessidades junto a Secretaria de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos do Município de Graça/CE, endereço: Av. Avenida José Candido de Carvalho, s/n°, Centro. Graça, 29 de março de 
2021. Samuel de Castro Marques - Presidente. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 15 de abril de 2021 
às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 2203.02/2021 no Portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a 
aquisição de livros, destinados aos alunos do Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação do Município de Mucambo - CE. O edital estará disponível, 
no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos sites http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  e http://www.mucambo.ce.gov.br/. 
Informações pelo fone: 088 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vida], s/n, Centro. Mucambo - CE, 29 de março de 2021. Francisco 
Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*** *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Adendo ao Edital do Processo Licitatório N° 1103.0112021 - Pregão Eletrônico. 
O Pregoeiro do Município de Mucambo, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados o adendo de modificação 
no edital convocatório. Motivo: inclusão de requisito de habilitação do edital, de esclarecimento quanto a validade dos produtos/testes e modificação de 
especificação quanto a sensibilidade dos testes. Conforme determina o art. 21, §4° da Lei n °. 8.666/93, nova data de abertura: Fica adiada a data de abertura 
que seria no dia 30/03/2021, às 09:00hs para o dia 14/04/2021, às 09:00h. O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na sede da CPI, e no site http:// 
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ . Mucambo-Ce, 29 de março de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município toma público que no dia 14 de abril de 2021 
às 15:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2203.01/2021 no Portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é 
a aquisição de cestas básicas destinadas às famílias em estado de vulnerabilidade, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município de 
Mucambo/CE. O edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos sites http:I/municipios.tcc.cc.gov.br/ 
licitacoes/ e http://www.mucambo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: 0**88 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. 
Mucambo - CE, 29 de março de 2021. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aracati - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação da Câmara de Aracati, comunica aos interessados que 
no próximo dia 29 de abril de 2021 às lOhOOmin, estará recebendo documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais para a licitação do 
tipo Técnica e Preço na modalidade Tomada de Preços n° 005/2021, cujo objeto é a contratação dos serviços de assessoria e consultoria contábil para atuar 
de acordo com a legislação vigente junto a Câmara Municipal de Aracati. O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação, 
no horário de 8h00min às 12h00min, no endereço da Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/,  nos dias úteis após 
esta publicação. Aracati/CE, 29 de março de 2021. A Comissão. 

5 	 *5* *5* *** 

J 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Errata. A Comissão Permanente de Licitação e Pregão da Prefeitura 
Municipal de Jijoca de Jericoaeoara, toma público a Errata do Edital do Pregão Eletrônico n°2021.03.23.01, publicado neste Jornal do dia 26 de março de 

FSC 	2021. Onde se lê: Data de cadastramento das propostas até o dia 05 de abril de 2021 às 08h59min; Abertura das propostas no dia 05 de abril de 2021, a partir 
MISTO 	das 09h00min; e a fase de disputa de lances no dia 05 de abril de 2021, a partir das lOhOOmin. Leia-se: Data de cadastramento das propostas até o dia 06 de 

P~~ 	abril de 2021 às 12b59min; Abertura das propostas no dia 06 de abril de 2021,a partir das 13h00min; e a fase de disputa de lances no dia 06 de abril de 2021, 
a partir das 14h00min. Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - CE, 29 de março de 2021. Luciana Setúbal Araújo - Presidente da CPLP. 

F5C'C123l 
*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Martinópole - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°29.03.001/2021. A CPLP da Prefeitura Municipal 
de Martinópole/CE, toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 15 de abril de 2021, às 1 lh00min, na Sede da Prefeitura, 
localizada à Av. Capitão Brito, SIN, Centro - Martinópole/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço por 
Empreitada Global, tombada sob o N° 29.03.001/2021, com fins ao objeto: contratação de empresa para serviços de capina manual e roço manual das 
estradas rurais do Município de Martinópole-CE. Informações na Sede da CPLP, localizada à Av. Capitão Brito, SIM, Centro - Martinópole/CE, no horário 
de 08:00h às 12:00h. Martinópole/CE, 29 de março de 2021. Felipe Mendes Souza - Presidente da CPLP. 

*5* 5*5 *5* 
• 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Aviso de Licitação. O Município de Ipaumirim/CE, realizará certame licitatório na modalidade 

Pregão n°2021.03.26.1, do tipo Eletrôrico, cujo objeto é a aquisição de material hospitalar, odontológico, laboratório e medicamentos destinados ao 
atendimento das necessidades das Unidades de Atendimento de Saúde do Município de Ipaumirim/CE. Abertura: 13 de abril de 2021, a partir das 9h00min. 
Início de acolhimento das propostas: 31 de março de 2021, às 9h00min. Maiores informações e acesso ao edital nos Sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov . 
br e/ou bllcompras.com . Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3567-1525. IpaumirimlCE, 26 de março de 2021. José Jonas Bezerra 
Leite - Pregoeiro Oficial. 

*5* *5* 5*5 
Transnordestina Logística S.A. NIRE 23.3.0002.066-9 - CNPJ/MF n°02.281.836/0001-37 

Companhia Aberta - Aviso aos Acionistas 
A Trausnordestina Logística S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n°02.281.836/0001-37 ("Companhia"), comunica aos Senhores Acionistas que os documentos 
e informações relacionados no Art. 133 da Lei n° 6.404176 encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, situada na Cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará, na Avenida Francisco Sá, n°4.829, Bairro Álvaro Weyne, CEP 60355-195 e eletronicamente no site da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br), na forma da legislação aplicável. Fortaleza, 29 de março de 2021. Jorge Luta de Mello - Diretor de Relações com Investidores. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiúba - Aviso de Licitação - Concorrência Pública N°2021.03.26.1. Abertura: 30 de abril de 2021, às 
09h00min. Julgamento: Menor Preço Global. Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, 
gerenciamento e operação do destino final e serviços complementares de vai -tição, podação, capinação e pintura de meio fio, no Município de Guaiúbal 
CE. Informações: Rua Pedro Augusto, N°53, Centro, GuaiúbalCE ou tel. (85)3376.1016. 29 de março de 2021. Diego Luis Leandro Silva - Presidente e 
Pregoeiro da Comissão Central de Licitação e Pregões. 

*5* *5* *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de limeiras - Aviso de Licitação. Realização dia 12 de abril de 2021 às 08h00min, início da disputa se dará a partir 
das 09h00min, Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° PEOI2/202l, Menor Preço, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-e.com . 
br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de cadeiras de rodas dentre outros materiais ortopédicos designadas 
a distribuição gratuita a pessoas reconhecidamente carentes do Município de Ipueiras-Ceará, telefone para contato/informações: (88) 3685-1879, das 
08hs00min às 14hs00min. Ipueiras/CE, 29 de março de 2021. Francisco Alysson Alves Mendes de Oliveira - Pregoeiro. 

*5* *5* *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA - Título: AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - Motivo: Retificação 
Erro de Digitação do Sistema Eletrônico - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Administração - Regente: Pregoeira e Equipe de Apoio - 
Processo Originário: Pregão Eletrônico N° PERP/011090321/SEA - Objeto Registro de Preços para futuras Aquisições de recargas de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP-13) e Agua Mineral em garrafão, para atender diversas Secretarias do Município de Reriutaba-CE - Data de Reabertura: 
1410412021 - Horário: 09h00m - Pregoeira: Sâmia Leda Tavares Timbó. 
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