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Torna público que requereu a Secretaria de Turismo e Meio Arribiente de Traia, a Licença
pare atividade agrícola, contemplando uma area de 10ha (dez hectares), localizado em
terreno rural, situado no ,Distrito de Janciaira, no Município de Trairi/CE Foi determinado o
cumprimento das exigências contidas nas Normas e instruções de Licenciamento da
Secrete ria cieTurismo e MeioAmbiente de Trairi.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusible Aviso de Licitação Pregão
Eletrônico N° 07.019/2021. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, locellzada na
Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e
demais interessados que die 14 de dezembro de 2021, estará recebendo as Propostas de
Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletn5nleo N° 07.019/2021, tipo
menor preço global per item, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e material
permanente destinados ao CER - Centro Especializado em Reabilitaçãollpo Ill - Se creta rla de
Saúde ,de Eusébicare, no endereço eletn5nico www.licitacoes-e.com.br. A abertura des
propostas adófitecera rid dia 27 de dezembro de 2021 es 09h (Horário cletrasilia) e o inicio da
sessão de disputado lances ocorrente partir des 10h do dia 27de dezembro de 2021 (Horatio de
Brasilia). O editsl poderá ser DWI:10 rio endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Porte! do
TCE-CE; www,tce.ce.gtaibrilicitacoes. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira,
durante o expedient° n onn al. Raylse Fisfaelle J en!, n i me Lime -Pregoeira.
112A CONSTRUÇÃO E HAB/TAVA0 LTDA
‘s
CINPJ: 42.530.971/0001-93

Torna público que recebeu da Se cretaria do Melo Amblente de ItaltInga SEMAM a LIcença de
Instalação e 7802021, com validade ate 07.12.2023, para construção de dois blocas com
Unidades unifamillares cada, localizados na Rua Candid° Meirelee, N ° 1720, Gerera0,

Município de Itaitinga Estado do Ceara. Fazendo-se, nee obstante, necesserio 0 cumprimento
das eel genies constantes nos condicionantes da Licença.
Estad o do Ceara - PrefeltUra RA tirddipal de Eusébio - Res Lilt ado d eJulga mentoda Proposta
de Préços - Concorrência Pública N*05.012/2021 „A Prefeitura Min icipe I de Euse bpi, CE,por
meio • da Comissão Permanente de Uditação, tome público o resultado de julgamento da
proposta de pregos da Concorrencia Publics n° 05.012/2021, cujo objete a a contratação de
empresa especializada para a execução dos obras de pavimentação asfaltica nos, Bairros do;
Centro, Casco., Coité, Urucunema, Jabuti, Lagoinha, Mangabeira, Olho D'Agio, Parque Havel,
Santo Antônio, Tamatanduba, Timbie, Guaribas, Pires Façanha e Autódromo no Municipie de
nharia LTDACNPJ
Eusébito/CE, como seguinte resultado: Classificara empresa: 2- Copp Eniç
N°02200.917/0001-65. Fica a par& desks publicação aberto o prazo recur I previsfq na Al inia
"a', Inciso I, Art. 109, da Lein° 8.686/93.0 relatório de julgemento da Cam ssão enpontra:eep,
disposiçãodos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 13 de' dekembrb
de 2021. Raylse RefaelleJerônimo Uma - Pros idente da Comissão,
Estado do Ceara - Prefeituri Municipal de Eusébio Aviso de Licitação Pregão
Eletrônico N°07.020/2021. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na
Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e
demais interessados que dia 14 de dezembro de 2021, 'estará recebendo as PropOstas de
Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico 1\1° 07.020/2021, tipo
menor preço por tote, tendo comOobJeto a aquisição de equipamentos e material permanente
destinados para UBASF Amador, Autódromo, Encantada, Lagoinha, Cararu, Coaçu, Guaribas,
Jabuti km 19, jabUti km 20, Mangabeira, Olho D' Agtia, Parque Havel, Pedra, Tametanduba,
Urucunema e Nava Portugal, cern recursos oriundos tila Proposta n*
11339.077000/121200-02 de interesse da Secretaria de Saúde de Eusabio/CE, no Endereço
Eletrônico wverelicitacces-e.cont.br. A abertura das propostas acontecera no dia 28 do
dezembro de 2021 as 09h (Horário de Brasilia) e o illicit) da sessão de disputa de lances
ocorrera a padre das 10h do dia 28 de dezembro de 2021 (Horário de Brasilia). O edital poderá
ser obtido 'no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE:
www.toe.ce.gov.breicitacoes. Quaisquer informaçôes serão prestadas pela Pregoeira:daranie
o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira.

Ti
Derrota. J classificada para as quartas de final do Mondial de handebol feminino, o Brasil sofreu sua primeira
derrota na competição no domingo (1), para a Espanha pelo placar de 27 a 24. Com o revés, a seleção brasileira

terminou a segunda fase da competição Como a segunda colocada do Grupo 4, com cinco vitorias e uma derrola.
Fazenda Colonial Patlicipações SPA -CHPJ: 14.521.163/0001-24- Nire/Jucee a° 23.3.000386aa
07 Editel de Convocação -Assembleia GeralGridinaria. ConveCaince os Senhores Acionistas
para participarem de Assembleia Geral Ordinaria a realizar-se no dia 23 de dezembro de 2621, es
12:00 horas, hortirio de Brasilia, Brasil, emprimeira convocação, instalando-secom a presença dos
acionistas representando, no minima 3/4 (três quartos) do capital social, com direito a voto, que por
motivo de forge maior em virtude da pandemia de Cavid-19, a reunião sera realizada por meio da
plataforma digital goegie meet, no endereço virtual https://meeLgoogie.com(yldebctayrs, a fim de
deliberarem sobre os seguintes temas: a) Prestação de pontas do exercício ano. 2020; b)
Apresentação das demonstrações financeiras (balanço patrimonial, ORE', demonstração das
mutações CIO patrInianio liquido, demonstrações do fluxo de caixa e notas explicativas) de 2020; c)
Deliberarernsobrs o planejamento para o ano 2022; Os acionistas que se fizerem representar par

peoctirador, deverão envier as procurações para o e-mail: 'edisonighenriqueagularcom em ate 30
(trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos. trabalhes. Fortaleza, 09 de
Dezembro de 2021. Fazenda Colonial Participaçóes S/A (Peale Andre Barbosa Moraes Diretor sem Designação Especifica).
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de São Lids do Curti - Avise de Licitação - Pregão
Eletrônico N°1312.01/2021. A Prégoeira tome púbiloo que nô pro**, dia 28 de dezembro de 2021;
ail:19;00h, estará realizando Pregão Eietrtnico, cailo (*jet° é a contrataeão de empresa espeCializada

unã prestação de serviços de licença de uso (arrendamento) e manutenção de sistema Informatizade
integrado de contabilidade, Portal de Transparência e Lei de Acesso à informação, licitação,
patrimônio e airrroxarifado, junto a Prefeitura Municipal de Sao Luis do CuneCE. Recebimento das
propostas: Micro 15,122021 ae 17h30 am') 28.122021 as 08:00h Data da sessão: 28.122021, AS
0900h. O edital poderá ter adquirido peke Pert*: http://eaewece,ce.gov.be www,bbmnetcom.be
'Me Luis do Guru, 14 de dezernbro de 2021. SOsane.Silva Castro -Apregoava
Estado do. Ceara' - Prefeitura Municipal de Eusébio Avis° de Licitação - Pregão
Eletrônico para Registro de Provos N°08.00712021. A Pregoeira de Prefeitura Municipal de
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público pare

conhecimento des licitantes e demais interessados que dia 15 de dezembro cie 2021, estará
recebendo as Propostes de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão

dente da República. Ele é cearense e candidato a deputado
federal. Um militar que honra a farda que veste.

Uma oração
Cm o coração aberto e sem ódio, procure graças a Deus
corn amor ser soliclario e feliz
' Obrigado senhor. Este é um
trecho final do ex-govemadorGonzaga Mota no depoimento
centenário do grande Ari de Si Cavalcnate. Este depoimento
está no livbro que o Oto Si Cavalcante escreveu sobre seu pai.

No Senado
O senador Eduardo Girao não esquece o seu Fortaleza. Na quarta-feira passada este tricolor de verdade fez
importante pronunciamento sobrte a presença do Ledo
na Copa da Libertadores. Girão fez um retrospecto da
trajetória do clube da garotada desde a Série C, passando
para a Série B e agora na Série A, com vaga assegurada
• no maior certame de futebol da América Latina.

Eletrônico N° 08.60712021, tipo inenor preço global por item, tendo como objeto o Registro de
Preps para aquisigão. de cestas básicas para o atendimento de beneficiaries do programa do
complementação alimentar nutricional de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social
cio Municipiq de Eusabio/Ce, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.corn.br. A abertura das
propostas acontecere no dia 29 de dezembro de 2021, es 09h (Horário ide Brasilia) e o início da
sessão de 'dispute de lances ocorrera a partir das 10h do dia 29 de dezembro de 2021 (Horário
de Brasilia). 0 edital poderá ser obtido no endereço aletrônico acirna mencionado ou pelo Portal
do TCE-CE: enaw,tce.aegov.belicitacoes. Quaisquer informações serão prestadas pela
Pregoeira, durante o expediente nominal. Raylse Rafaelle Jeranimo Uma Pregoeira.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Carifis - Extrato de Contratação - Tomada de
Preços N° 2021.10.08.02. Objeto: Pontrataeao de pessoa juddica apta a executer obras de
recuperação e reforma de pavimentação em pedra tosca na sede, Was eDistrltos do Municlpio de
Callus, reforma do CEO e das Unidades Básicas de Saúde das Comunidades de Bela Vista e SAO
Elartolomeu, junto es Secretaries de Infraestruture e Seri/fps Urbanos e Saúde do Município de
Cariús. Contratada; Drena Construções e Locações EIRELI ME. Signativio da Contratada: Jose
Wilson doe Santos Araujo. Contratante: Prefeitura Municipal de Cariús. Signatários das

Contratantes: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária de Administração e Finanças/
Ordenadora de Despesas do Fundo Geral e Araquemira do Santos Louro, Secretaria de Saúde/
Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde. Valor Global do Contrato: R$ 696.121,17 (Seiscentos e
noventa e olto mil cento e vinte e um reels e dezessete centavos). Prazo de Execução dos Serviços:
12 (doze) mopes. Data da Assinatura do Contrato: 23 de Novembro de 2021. Reldembergue
PossidentiO de Lacerda -Presidents da Comissão Permanente de Licitação.
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal deCariús -Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal
de Callers torna público Pregão Presencial NI' 2021:12.10.01, pare aquisição de eletroeletrônices
para 'atender os pre-requisitos da Lei Municipal n.° 203, de 08 de outubro de 2021. junto 'a
Secretaria,de Educação do Município de Caries, com datado abertura paras dia 24 de dezembro
de 20,21, es 08:30h, na seder 'de Prefeitura Municipal de Caries,, á Rua Raul Nogueira, sin,
Esplanade. O edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Carkis no horário das 07:30 as 11:30 horas. Informações pelo fone (088) 351e-1219. Cariiis-CE,
13 de dezembro de 2021, Reldembergue Possidônio de Lacerda- Pregoeiro Oficial,

UM ÍDOLO Ele foi eleito vários vezes canto o
j
de futsal do monde. Com vocês, Halo, c,risoniens que -enrage
milhares de pessoas para vê-lo jogar.
I
Mais informações de Silvio Carlos:

e-mail: promoviltda@yahoo.comir
VatiOnt'ANSIXWA,
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- s .Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Cedro — Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação, em cumprimento ao que determina as „i3Oederais
if 8.666/93, n° 10.520/02 e o Decreto ri° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Municipiç(ditedro/CE
torna público para conhecimento dos interessaclos que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrtinico n° 0612.01/2021-01, pelo critér4:44enot:
por lote cujo objeto 6 a aquisição de gêneros alirnenticios destinados A preparação de merenda escolar, a fim de atender as necessidades ifi:Neer'eiaria
1):: de
Educação, junto As Unidades Escolares e Programas do Município de Cedro — Ceara, entrega das propostas a partir desta data e abertura dai*opostas-Idia
l
28 de dezembro de 2021 As 10:00 horas. Tudo conforme especificações contidas no edital, o qual encontra-se na integra na sede da Comissão Permanente de
Licitação, no horário de 07:00h As 13:00h e nos sites www.tce.ce.gov.br e www.blIcompras.org.br. Cedro — Ceará, 13 de dezembro de 20214fitio-Lima----_____
,
Sales — Pregoeiro.
%.5. „ l rica
*** *** *5*
Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte —Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico e_ 06_12_01/202I-SRP. °Net.:
seleção de empresa visando o registro de preeog para futuras e .ventuais aquisiyiieS de generos alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de
Sautle do município de Tabuleiro do Norte/CE. tipo: Menor Preço Por lote (com cota de exclusividade para ME/EPP). A comissão de pregão comunica
aos interessados que a entrega das propostas: a partir desta data, no sitio www.licitacoes-e.com.be Abertura das propostas: 27 de dezembro de 2021 as
08h3Omin (horário de Brasilia) no sítio www.licitacoes-e.com.br. Formalizacio de lances: 27 de dezembro de 2021 as 09h0Omin(honirio de Brasilia).
Informações gerais: o edital poderá ser obtido através do sitio referido acima. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sitio
www.lieitasoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Maiores informações através do e-mail licitacaotabuleiro@smail.
com. Leydiane Vieira Chagas — Pregoeira.
*5* *** ***
ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE LICITAÇÃO —PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.12.13.1. A Pregoeira
oficial do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceara, torna public(); que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.
bli.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão n° 2021.12.13.1, do tipo eletrônico, cujo
objeto é a contratação de serviços especializados a serem prestados nas locações dos sistemas informatizados e integrados de gestão pública, destinados ao
atendimento das necessidades de diversas Secretafias Municipais de Várzea Alegre - CE, com abertura mareada para o dia 27 de Dezembro de 2021, a partir
das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 15 de dezembro de 2021, As 09:00 horas. Maiores informações e
entrega de editais nos endereços eletrônicos: www.b1Lorg.br, www.tce.ce.gov.belicitacoes, www.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas
ainda pelo telefone (88) 9 9839-7074. Várzea Alegre — CE, 13 de dezembro de 2021. Maria Fernanda Bezerra - Pregoeira Oficial do Município.
*5* *** ***
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE - CE SEC. DE SA-DE - AVISO DE ABERTURA DA
PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇOS N° 15/2021-TP-SESA. Transcorrido o prazo recursal em conformidade com o art. 109,1, "a". A
Comissão de Licitação comunica aos interessados que não houve recurso impetrado referente A fase de habilitação da Tomada de Preços ne 15/2021-TPSESA, cujo objeto 6 a REFORMA DO POSTO DE SAÚDE E MELHORIAS DO PRÉDIO EM ANEXO A UNIDADE BÁSICA NA LOCALIDADE
DE GUARANI NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, que tem os seguintes licitantes habilitados: VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME; CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA; TERRA SANTA CONSTRUÇÕES EIRELI; CENPEL CENTRO
NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LIDA e V6 CONSTRUTORA E ASSESSOR IA TECNICA EIRELL A comissão de licitação comunica que
estará abrindo os envelopes de PROPOSTAS DE PREÇOS no dia 15/12/2021 as 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito A Avenida
Monsenhor Furtado, n° 55, Centro, CEP: 62.380-000 - Guaraciaba do Norte/Ceará. Maiores informações: (88) 3652-2150 ou pelo Portal de Licitações do
TCE. — Guaraciaba do Norte - CE, 25 de novembro de 2021. Francisco Falb Lira Lopes - Presidente.
*5* *5* ***
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N" 2021.12.13.1. 0 Presidente da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, torna público, que sera. realizado Certame Licitatário na modalidade Tomada de Pregos, tombada sob n° 2021.12.13.1, cujo objeto
MISTO
é a contratação de empresa para prestação de serviços no apoio administrativo, compreendendo consultoria técnica, orientação e acompanhamento dos
PRO ptedmila
a pa* de feral
procedimentos inerentes à contratação pública, bem como na definição de demandas de bens, produtos e serviços, através das Unidades Gestoras do Município
tavonstads
de Jardim/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Data e horário da abertura: Dia 30 de dezembro de 2021, As 08h0Omin. Em ,FSCeG60
1231
virtude da pandemia da Covid-19, a CPL receberá os envelopes de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez para
efetuar a entrega, com o intuito de evitar aglomeração. Maiores informações e entrega de editais, na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na
Rua Leonel Alencar, n°347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 08:00 As 12:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555 -1772
ou através do endereço eletrônico: wwwace.ce.gov.br. Jardim/CE, 13 de dezembro de 2021. Alberto Pinheiro Torres Neto — Presidente da Comissão
de Licitação.
*5* *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cascavel —Aviso de Chamada Pública N° 002/2021. 0 Município de Cascavel/CE através da Comissão
Permanente de Licitação vem publicar Aviso de Chamada Pública n° 002/2021, cujo objeto é a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como Organização Social - OS, para habilitação eventual e futura operacionalização da gestão e execução das ações e serviços A cultura ao
turismo conforme previsão do artigo 1° da Lei Municipal n' 2.027/2021, que se interessem, por meio de firmar futuramente Contrato de Gestão, em estreita
cooperação com a Administração Pública Municipal, a colaborar e potencializar ações nas suas areas de atuação. Os interessados deverão apresentar a
documentação para habilitação. O edital completo encontra-se disponível na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel — Av.
Chanceler Edson Queiroz, 2650 - Bairro: Rio Novo. 13 de dezembro de 2021.
*** *** ***
Instituto Agropolos do Ceará Aviso de Licitação—Pregão Eletrônico N" 67609/2021 — BB N" 913307. Objeto: Contratação de pessoa jurídica,
devidamente registrada em órgão competente para a realização de serviços de coleta, transporte, análise fisico-química e bacteriológica de água, com
emissão de laudo, ern mananciais subterrâneos (poços profundos ou rasos) e superficiais nas comunidades rurais no Estado do Ceará, no âmbito da Gerência
de Abastecimento de Água e Saneamento Rural do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável — PDRS / Projeto São Jose Ill - 2' Fase, em sessão a
se realizar no dia 13 de janeiro de 2022 com abertura de propostas As 9h, pelo Sistema Eletrônico: Licitacoes-e, endereço de acesso ao Sistema: www.
licitacoes-e.com.br. O edital e informações, estarão disponíveis A Rua Barão de Aracati, 2555, Joaquim Távora, Fortaleza - CE e/ou www.institutoagropolos.
org.br. Fortaleza, 14 de dezembro de 2021. Ana Teresa Barbosa de Carvalho — Presidente do Instituto Agropolos do Ceará.
*5* *5* ***
Estado do Ceará - Camara Municipal de Independência - Ato de Promulgação N" 001/2021. "Promulga as Emendas e o Texto Consolidado da Lei
Orgânica do Município de Independência". Alexsandro Bezerra Pacifico (Alex Pacífico), Presidente da Camara Municipal de Independência, Estado do
Ceara., no uso de suas atribuições legais, Considerando que, na Sessão de 26 de novembro de 2021, foi aprovado Requerimento do Vereador Bezaliel Alves
Pedrosa autorizando quebra de intersticio para aprovação de emendas A Lei Orgânica do Município; Considerando a aprovação, em dois turnos e sob o
quórum legal de 3/5 - três quintos - (conforme o Artigo 60, § 2°, da Constituição Federal) das emendas A Carta de Princípios do Município; Resolve: Art. 1'.
Promulgar as Emendas Aprovadas e o Texto Consolidado da Lei Orgânica do Município de Independência, cujo conteúdo faz parte integrante do presente
Ato de Promulgação. Art. 2'. Fica a Diretoria da Casa autorizada a proceder à mais ampla divulgação desta Lei, sobretudo nos Diários e Sítios Eletrônicos
Oficiais, bem como realizar as providências administrativas para sua impressão e gratuita distribuição. Art. 3°. Publique-se e registre-se. Paço da Camara
Municipal de Independência, 03 de dezembro de 2021. Alexsandro Bezerra Pacifico (Alex Pacifico) Presidente.
*5* *** *5*
nico N° 1312.01/2021. A Pregoeira torna público que
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de São Luis do Curti -Aviso de Licitação - Pregão
no próximo dia 28 de dezembro de 2021, As 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de licença de uso (arrendamento) e manutenção de sistema informatizado integrado de contabilidade, Portal de Transparência e Lei de Acesso A
Informação, licitação, patrimônio e almoxarifado, junto a Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu-CE. Recebimento das propostas; Inicio 15.12.2021 As
17h30 ate 28.12.2021 As 08:00h. Data da sessão: 28.12.2021, as 09:00h. O editai poderá ser adquirido pelos Portais: http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.
com.br. Si() Luis do Curu, 14 de dezembro de 2021. Susane Silva Castro - A Pregoeira.
*5* *5* *5*

