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J. MACÊDO S.A. - COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 07.276.99110001-89 - NIRE: 23.3.0000655-1 - ANÚrCIQDE 
DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS - Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Bendita 
Macêdo, n° 79, 7° andar, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativoao, ---  
exercício  social encerrado em 31 de dezembro de 2020. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados 
os senhores acionistas desta Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2021, às 09 horas, na sede 
social, acima identificada, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da 
Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, à disposição na sede da Companhia a partir da presente data, conforme 
tratado nesta publicação; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do referido exercício; e (e) outros assuntos de interesse da Companhia, alusivos à 
ordem do dia. ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO - Presidente do Conselho de Administração. 

*** *5* *5* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - ERRATA DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N°0203.01/202 l-SRP-SMÀS, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N 0202.0212021 - PE-SRP-SMAS- PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N°2903.002/2021 - CARONA. Na Publicação do dia 31/0312 1,  ONDE SE LÊ: FAVORECIDAS E VALORES GLOBAIS: COMERCIAL ELLEN LTDA; 
CNPJ N° 13.403.884/0001-77, Valor global R$ 68.085,00(sessenta e oito mil e oitenta e cinco reais). LEIA-SE: FAVORECIDAS E VALORES GLOBAIS: 
COMERCIAL ELLEN LTDA; CNPJ N° 13.403.884/0001-77, Valor global R$ 136.170,00 (cento e trinta e seis mil, cento e setenta reais). Senador Sá, 06 
de abril de 2021. Daniel Mareio Camilo do Nascimento - Presidente da CPL. 

*5* *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação. O Município de Campos Sales, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, toma público que se encontra à disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2021.31.03.21.TP.FAS, do tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados de assessoria na gestão do SUAS, dando suporte técnico à gestão da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, com data de abertura para o dia 22 de abril de 2021, às 09:00h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Travessa 
Vicente Alexandrino de Alencar (1° Andar), s/n, Centro - CEP n°63.150-000 - Campos Sales - Ceará. Campos Sales-CE, 31 de março de 2021. Luclessian 
Calixto da Silva Alves - Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *5* *5* 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Milhã. A Câmara Municipal de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação, toma público que realizará 
Licitação na modalidade Tomada de Preços, autuada sob o n° 2021.04.22.1-TP - CMM, cujo objeto é a contratação de empresa para locação de 01 (um) 
veículo, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, bi combustível, motorização 1.0, ano de 
fabricação não inferior a 2016, com todos os acessórios mínimos exigidos pela legislação vigente, destinado a atender o Poder Legislativo do Município de 
Milhã-CE, tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 22 de abril de 2021, às 09:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
Milhã - CE, 06 de abril de 2021. A Comissão. 

*5* *5* *** 

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 Eletrônico n° 08/2021-SEAG, cujo objeto és aquisição de material de expediente para as Secretarias Municipais, o sistema 
receberá o cadastramento das propostas até o dia 20 de abril de 2021, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08:1Oh, a disputa de lances 
serás partir das 14:00h (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: www.bbmnct.com . 

	

• 	br, iicitacoes.tce.ce.gov.br , vicosa.ce.gov.br/licitacoes  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 05 de abril de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa - Pregoeira. 

	

FSC 	 *5* *5* *5* 

	

MISTO 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras .- Aviso de Chamamento Público - Chamada Pública N° 02/2021-CH-FMAS. A Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque da Cidade José Costa Matos, 01, Centro - Ipueiras/CE, toma público, que a 
partir do dia 07 de abril de 2021 às 08h00min será aberto Chamada Pública o° 02/202I-CH-FMAS, pelo prazo de 06 (seis) meses para credenciamento 

Fse'c1231 de profissionais, para o objetivo de credenciamento de profissionais para a prestação de serviços técnicos que possa atender as demandas da Secretaria 
de Assistência Social e Trabalho do Município de Ipueiras/CE. Ipueiras/CE, 05 de abril de 2021. Cecilia Gabriely Soares Carvalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Aviso de Adiamento - Tomada de Preços N° 01.013/2021 TP. A Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aquiraz toma público para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura da Tomada de 
Preços, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em gestão de riscos nos procedimentos licitatórios de 
interesse de diversas Secretarias do Município de Aquiraz que estava prevista para o dia 05 de abril de 2021 às 9:00hs (nove horas) fica adiada para o dia 
07 de abril de 2021 às 10:00hs (dez horas) e realizar-se-á na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aquiraz, localizada na 
Rua da Integração, S/N, Centro, Aquiraz - CE. Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima, no horário de 08:00h às 12:00h. A Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô - Aviso de Julgamento Final - Tomada de Preços n° 2021.03.16.1. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, toma público o julgamento das fases de habilitação e de Proposta de Preços referente ao Certame 
Licitatório, na modalidade Tomada de Preços n°2021.03.16.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - Louzan— ATP Assessoria Técnica Pedagógica LTDA - 
ME, por cumprimento integral às exigências do edital convocatório. A mesma sagrou-se vencedora por apresentar preços compatíveis com orçamento básico 
da Prefeitura. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, sin°, Centro, Quixelô/CE ou pelo telefone (88) 
3579-1210. Qulxelô/CE, 05 de abril de 2021. Francisca Raquel de Oliveira - Presidenta da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolândia - Aviso de Abertura de Licitação. Unidade Administrativa: Secretaria de Administração e 
Finanças - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo Originari... Pregão Eletrônico N° PMFI-220321-PEO1. Objeto: contratação para prestação dos 
serviços de divulgação em som volante das ações de interesse das Secretarias Administrativas do Município de Hidrolândia-CE. Local de acesso ao edital: 
Sede da Prefeitura Municipal - Avenida Luiz Camelo Sobrinho, n ° . 640, Centro, CEP: 62.270-000, Hidrolândia—CE; www.bbmnetiicitacocs.com.br ; https:// 
www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php;  https://iicitacoes.tce.ce.gov.br . Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 07h30m às 13h00m - Local de 
Realização da Licitação: www.bbmnetlicitacoes.com.br . Data de Abertura: 19/04/2021 - Horário: 08h00m. Pregoeiro: Raimundo Rodrigues de Oliveira. 

*** *** 5*5 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinhos. A Comissão Permanente de Licitação comunica as empresas participantes do processo: Tomada 
de Preços N°. 1701.01/2021, cujo objeto é a contratação de serviço de assessoria e consultoria jurídica junto a Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente do Município de Morrinhos - CE; que decorrido o prazo recursal e julgados os recursos apresentados, o Presidente da Comissão de Licitação 
comunica que será dada continuidade ao certame e no próximo dia 07 de abril de 2021, às 08h00min, serão abertos os envelopes contendo as propostas de 
preços da empresa habilitada. Maiores informações tel. (88)3665.1130 ou no endereço da Comissão de Licitação, à Rua José Ibiapina Rocha, S/N, Centro no 
horário de 07h30min às 1 lh3ilmin. Morrinhos, 05 de abril de 2021. Jorge Luta da Rocha ~  Presidente da Comissão de Licitação. 

*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Anulação. A Comissão de Licitação deste Município toma público a Anulação da 
Tomada de Preços N° 1803.0112021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de gerenciamento integrado do sistema 
de iluminação pública do Município de Mucambo-CE, conforme projeto, que se realizaria no dia 07/04/2021 às 09:00 horas, por razão de erros contidos em 
seu orçamento básico ocasionando a necessidade de readequação do projeto básico, caracterizado assim razão do interesse público. Maiores informações 
pelo fone: 0**88_3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - CE, 31 de março de 2021. Francisco Orécio de 
Almeida Aguiar - Presidente. 

*** *** *** 


