
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE  31 ANO XIII N0226 1 FORTALEZA, 04 DE OUTUBRO DE 2021 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato de Contratos, O Município de Cedro - CE torna público o Extrato dos Contratos decorrentes 
do Pregão Eletrônico N° 2608.01/2021-03, cujo objeto é a aquisição de pneus, câmaras e protetores, para atender as necessidades da fro - 
diversas Secretarias deste Município de Cedro. Contratada: Manu's Car Comércio e Serviço em Veículos LTDA, com sede na Cidade .' 
do Ceará á Avenida Rui Barbosa, n° 2502, Bairro Joaquim Távora, CEP: 60.115-222 inscrita no CNPJ/MF n° 07.115.104/0001-90.". -'.entad.tr se' ,5 
proprietário o Sr. Emanuel Oliveira de Lima, inscrito no CPFIMF n.° 759.848.063-04. Contrato N°2409.01/2021-01 - Secretaria d-. ; ação c'T'  .lor 
global de R$ 419.072,25 (quatrocentos e dezenove mil setenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Contrato N°2409.02/2021-02 - etaria de 	(com 
o valor global de R$ 169.973,10 (cento e sessenta e nove mil novecentos e setenta e três reais e dez centavos). Contrato N° 2409 é4,'021-04— 	. a 
do Trabalho e Assistência Social com o valor global de Rã 34.461,15 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e q à e cntavos . •4n 'to 
N° 2409.04/2021-05 - Secretaria de Infraestrutura com o valor global de Rã 293.247,44 (duzentos e noventa e três mil duzentos qasa 	- 
quarenta e quatro centavos). Contrato N° 2409.05/2021-03 - Secretaria de Agricultura com o valor global de Rã 6.002,84 (seis n'si)pis reais e oi ent. - . 
quatro centavos). Contrato N° 2409,06/2021-03 - Gabinete do Prefeito com o valor global de R$ 9.292,20 (nove mil duzentos e nov fá.çlois reais e vinte 
centavos). Da Vigência: Até 31 de dezembro de 2021. Ordenadores de Despesas: Antônia Norma Teclane Marques Lima— Secretária de u4"',na 
Cavalcante da Silva Leite —Secretária de Educação, Luciana Vieira Marques Viana— Secretária do Trabalho e Assistência Social, Marcul 
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de Almeida-  Secretário de Infraestrutura e Manoel Bezerra Filho-  Secretário de Agricultura e Ordenador de Despesas do Fundo Geral. Cedro' '; 1 de 
setembro de 2021. Túlio Lima Salas - Pregoeiro Oficial do Município - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura de Pacajus. A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, toma público, aos interessados, que no dia 18 de Outubro de 2021, às 
9:00hs, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico N° 2021.09.28.01-PERP, critério de julgamento menor preço global, modo aberto de disputa, 
com fins de Registro de Preços visando a aquisição futura e eventual de fardamentos para os Alunos do Ensino Fundamental, Educação Infantil e funcionários 
a fim de atender as demandas da Secretaria de Educação de Pacajus/CE, conforme especificações do edital e anexos, disponível na Sede da Comissão, 
localizada na Rua Guarany, n° 600, Altos, Centro, no site do Tribunal de Contas dó Estado do Ceará-TCE, através do Portal de Licitações dos Municípios: 
http://municipios.tce.ce.gov.brllicitacoes, no Site do Município de Pacajus: https://www.pacajus.ce.gov.br/ e no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias: 
www.bbmnet.com.br. Maiores informações pelo fone: (085) 3348-1077, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h. À Pregoeira 

*** *** *** 
Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 19/10/2021, às 09h, horário 
de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico n°05.003/2021 -PE, cujo objeto: Contratação de empresa para fornecimento de uma solução 
de software integrado de gestão pública em plataforma totalmente online, com uso de banco de dados livre, hospedada em servidor Web Linux, para as áreas 
de tributação e tesouraria, compreendendo sua instalação, migração e configuração de dados, treinamento de usuários e serviços de manutenção evolutiva 
e suporte operacional, com armazenamento em Datacenter sob a responsabilidade da empresa contratada, de interesse da Secretaria de Administração e 
Finanças do município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na 
sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salvíano Pinto, 707, Centro, QuixeramobimlCE; no endereço eletrônico www.bll.org.br  —"Acesso 
Identificado no link — acesso público" e no portal de licitações hups:'í1iciscoes.tce.ce.gov.br/. Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h 
às 12h. Max Ronny Pinheiro, 

ai 

*** *** *** 

Transnordestina Logística S.A. CNPJ/MF n° 02.281.836/0001-37 - NIRE 23.3.0002.066-9 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 
Ficam os Senhores Acionistas da Transnordestina Logística S.A. ("Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 27 de outubro de 2021, às 10h00, de modo exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizaclo pela Companhia 
aos acionistas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) destituição de membro do Conselho Fiscal; b) eleição de membro do Conselho Fiscal. A 
documentação relativa às matérias da ordem do dia encontra-se na sede da Companhia, à disposição para exame pelos Srs. Acionistas. A Companhia enviará 
a todos os acionistas, por correspondência eletrônica, o link para a participação na Assembleia; o acionista que eventualmente não receba a correspondência 
até o dia 26/10/2021 deverá entrar em contato com a administração pelo endereço gejur@tlsa.com.br  ou pelo telefone (85)4008-2616 solicitando o reenvio 
do link. Fortaleza, 01 de outubro de 2021. Pedro Brito do Nascimento - Presidente do Conselho de Administração. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aurora - Tomada de Preço N°2021.10.01.01. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Aurora 
- CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 20 de outubro de 2021, às 08:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na rua Avenida Antônio Ricardo, N° 43 — Centro — Aurora - CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo 
menor preço, com fins á construção e conclusão de açudes públicos nas localidades denominadas Sítio Cajuí, Pau Branco e Coxá, no Município de Aurora/ 
CE, conforme Proposta N°030283/2014, tudo conforme anexo 1. O Edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, 
no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h, e no Portal das Licitações (TCE/CE). Aurora/CE, 01 de Outubro de 2021. Francisco Ramalho 
Meireles - Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato 2° Publicação Trimestral - Atas de Registro de Preços - Originada do Pregão Eletrônico 
N° 1201.01/20211PMF/SRP. Objeto: seleção de melhor proposta para Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de diversos materiais sendo: 
construção, hidráulico, tintas, ferramentas, madeira e ferragens destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Fortim/CE. Tendo como 
Fornecedores: J.O.L Maia Materiais - ME; Leydiene Gomes de Lima EIRELI; Adamo Vasconcelos de Oliveira EIRELI - ME. Vigência: 11/03/2021 a 
11/03/2022. A Prefeitura de Fortim, através das Unidades Administrativas, para fins de atendimento ao § 2°, do Art. 15, da Lei N°8.666/93, toma público, que 
não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata. Maria Vanessa Lourenço Menezes — Departamento de Licitações. 
Fortim - CE. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trair! - Aviso de Licitação. O Município de Trairi, através da Prefeitura Municipal de Trairi-CE por intermédio 
da Comissão de Licitação, toma público que às 09:00 horas do dia 10 de Novembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Pública 
N° 2021.09.28.001-SRP- Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa com maior percentual de desconto sobre preço unitário da 
tabela de custos de serviços da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará-SEINFRA, tabela versão 027. 1, tabela sintética com desoneração, encargos 
sociais 83,85%, acrescida com BDI de 26,15% (vinte e seis vírgula quinze por cento) para eventuais serviços de manutenção predial corretiva por demanda, 
compreendendo reparos e adequações e reformas e ampliação das instalações físicas dos prédios públicos pertencentes as diversas Secretarias: Educação, 
Saúde e Infraestrutura do Município de Trairi-CE, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Trairi-CE. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situado na Av. 
Miguel Pinto Ferreira, 356—Planalto Norte - TrsirilCE — Fone: (85) 3351-1350 — CEP: 62.690-000, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 
expediente. Trairi-CE, 01 de Outubro de 2021. Wilsiane Soares de Oliveira Marques - Comissão de Licitação - Presidente. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°2021.10.01.1. A Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob n°2021.10.01.1, cuja objeto é a 
contratação de empresa especializada no agenciamento de viagens aéreas nacionais, compreendendo reserva de voos, emissão de passagens, remarcação e 
cancelamento de viagens, para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório. Data e horário da abertura: Dia 20 de outubro de 2021, às 09h00min. Em virtude do estado de calamidade pública diante da pandemia 
de Covid-1 9, a CPL receberá os de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de 
evitar aglomeração. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: 
porteiras.ce.gov.br  e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações pelo fone: (88) 3557-1254 (R-211). Porteiras/CE, 01 de outubro de 2021. Maria Edna 
Tavares de Lavor — Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Aviso de Abertura de Proposta — Tomada de Preços N° 013/21-TP-SEINF. A Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Bela Cruz/CE, comunica que a sessão pública de abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas 
habilitadas do Processo de Licitação acima citado, será no dia 05/10/2021 às 09h00min na sala de Licitações na sede da Prefeitura Municipal. Fernando 
França Silveira — Presidente. 
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