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SÉRIE 3 (ANO XIII N°100

quarentena Inlcwaiamernc. 1 amner i 101 monutuo um piano ne conungencia
para que Plainas e Centro de Opera ões não corram o risco de não operação
cm casos de contaminação, que :onsistc principalmente em realocação
de profissionais já qualificados ri, is fimçõcs entre diferentes regiões do
país, caso seja necessário. A Adn inistração avalia de forma constante o
impacto do anuo nas operações e na posição patrimonial e financeira da
Companhia, com o objetivo de i 'nplcmentar medidas apropriadas para
mingaros impactos do surto nas opnsçõcs e nas demonstrações financeiras.
Em 3111212021, considerando o csázjo atual da disseminação do surto de
COVI1)-19, foi possível identificar as impactos da pandeinia de forma mais
assertiva em relação aos períodos anteriores, e até a data de autorização
para emissão dessas demonstraçõc4 financeiras, a Administração concluiu
que não houve impacto significai ivo em seus negócios, e também não
são esperados impactos relevante; nas operações futuras decorrente da
pandemia, dado as características do setor em que a Companhia e suas
controladas atuam. A seguir está elencados os dois principais pontos
acompanhados pela Companhia.11 ecalta e contas a receber: No setor
de eneraia. as informacões estão .lirecionadas ao reeaulador mie mantém
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inrormaçoes ativas soore as posiçoes Uc energia produzida e conmi
além disso os contratos de venda de energia gerada serem prove
de leilões com características de longo prazo com mecanismo
agregam confiabilidade e controlam a inadímplência entre participan
setotiais, para o período não houve aumento no nível de inadimplência da
Companhia, consequentemente não houve necessidade de complemento
da perda estimada com crédito de liquidação duvidosa para o periodo.Em
complemento, não houve a perda de contrato com clientes no período e a
redução da receita entre os períodos comparativos se dá pela diminuição do
fluxo de ventos cai 2020, não havendo nenhum impacto negativo por conta
da pandemia. Suspensão temporária dos pagamentos de financiamentos
do BNDES. A Cia obteve cm junho junto ao BNDES (Banco Nacional do
Desenvolvimento) a aprovação pala suspensão do pagamento do serviço da
dívida por seis meses, a transação é conhecida no mercado como Stand .still.
F.dgard Corrochauo - Diretor Presidente
Julio Roberto Baruchi - CRC1SP20624310-S
A íntegra das demonstrações financeiras e notas explicativas estão
disoonís'eis no Site da Comnanhia (echoeneruia.com.br .

Estado do Ceará - Câmara Munic pai de Fortim - Aviso de Convocação para Prosseguimento do Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços N°
9011202L A Presidente da Comissã., Permanente de Licitação toma público para conhecimento de todos que a Sessão pana Prosseguimento do Julgamento
de Habilitação da Tomada de Preçoa n 00112021 que tem como objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica junto ao Poder Legislativo
Municipal de Fortim. conforme detahes técnicos constantes no projeto básico, será realizada no dia 03 de maio de 2021 às 09hs00min na Câmara Municipal
de Fortins, para dar continuidade ai julgamento da licitação. Fortim - CE. 28 de abril de 2021. Renata Soraia Ferreira dos Santos - Presidente da
Comissão Permanente de Licitaçí e.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato dos Contratos N 1605.01/2018-SMDIJ, 141 1605.0212018-SMD1J (Aditivo de Prazo)
12° Aditivo Contratual referentu a Tomada de Preços N 2103.011201*-5MDU. Partes: Município de Fortim, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano. Objeto: pavimentação em piso intertravado nas Ruas Izidio Isidoro e Rua José Jerônimo no Distrito do Pontal Município de
Fortim-Ceará, PT. 1034604-71 Mir istério das Cidades e contrapartida do Município. Contratada: Construtora Contar - LTDA Fundamentação legal: au.
57, inciso II, da Lei Federal n' &66i193. Vigência: 02 de fevereiro de 2021 até 03 de maio de 2021. Assina pelo Contratante: Francisco Ribeiro da Costa Secretaria Municipal de Desenvolvi inento Urbano. Fortim/CE, 28 de abril de 2021.

*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - A Comissão de Pregão, localizada na Avenida Pedro Sampaio, n 385.
REGISTRO DE PREÇO
Bairro Divino Salvador, Meruoca-C e, toma público o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. N" 2204.01/2021. cujo objeto é
VISANDO FUTURA E EVENTI AL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MTRIJOCA-CE, que realizar-se-á no dia 13.05.2021, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser
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*** *** ***

pec-ciasai

ESTADO DO CEARÁ - PREFE ITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00612021-SAS
- O Pregoeiro Oficial do Municipi de Crateús, comunica aos interessados que no dia 12 de Maio de 2021, ás O8h3niin, estará abrindo Licitação na
Modalidade Pregão Presencial N° (106 12021-SAS. cujo Objeto é a Seleção de Melhor Proposta para Registro de Preços visando Faturas e Eventuais
Aquisições de klts natalidade par. atendimento das necessidades da Secretaria da Assistência Social do Município de Crstcús-CE. O Edital completo
estará a disposição dos interessadot. nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no setor de licitações e no Site: www.tcm.cc.gov.br/tccmunicipios/. Crateús-CE, 28 de Abril de 2021. Fábio Gomes Oliveira - Pregoeiro Oficial do Município.
*** *** ***
....

ESTADO DO CEARÁ —PREFEI FURA MUNICiPAL DE AIUABA - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°2021.04.29.001 —SESA —Através
do Ordenador de Despesas. Sr. Pedro Cadê de Castro, toma público para conhecimento dos interessados, que no período de 03 de Maio de 2021 a 30 de
Junho de 2021, no horário de 118h is 12h, calará realizando Chamamento Público, pata Credenciainento de pessoas físicas e/ou jurídicas na prestação
de serviços de saúde para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Aivaba, conforme especificações constantes do Anexo 1 do
Edital, o qual se encontra, na inlega, à disposição de todos os interessadot, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Niceas Arraes, N° 128,
Centro, Aivaba, no horário de atendimento ao público, das 08h às 12h. Aivaba-CE, 29 de Abril de 2021. João Paulo Cardoso Silva - Presidente da CPL.

*** *** ***
Estado do Ceará -Prefeitura Mutilclpal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 1 1/2021-SESA, cujo objeto é a aquisição de medicamentos, material médico hospitalar, oxigênio líquido, equipamentos,
mobiliários e material de consumo, o sistema receberá o cadastramenco das propostas até o dia 12 de maio de 2021, às 118:00h, a abertura e classificação das
propostas será às 08:1014 a disputa de lances será a partir das 14:00h (horários de Brasilia). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após
esta publicação nos sues: www.bbuinetcom.br , www.licitacocs.tce.ce.gov.br/, vicosa.ce.gov.br'hcitacao.pbp, e no hor,mo de 08:00h às 12:00h e das 14:00h
às 17:00hs. na Rua José Siqueira, 3 ^ Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 28 de abril de 2021. Flávia Maria Carneiro da Costa - Pregoeira,
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adquirido no endereço acima, nohc rário de expediente ao público, das 08:00 as 14:00 horas, ou acossar o endereço eletrônico: hups://iicitacoes.tce.ce.gov .
br'. Meruoca-Ce, 28 de abril de 2021. Clauber V'rnicius Ricardo Coelho - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Meruoca.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Euaébio - Resultado de Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preço N° 2020.10.30.0001. A
Prefeitura Municipal de Euébio - 'E, por meio da Comissão Pennanente de Licitação, torna público o Resultado de Julgamento da Proposta de Preços da
Tomada de Preço n°2020.10.30.0(01. cujo objeto é: serviços de obras civis nos campos de futebol: Raimundo Cunha Rola, localidade de Santo Antônio:
localidade da Mangabeira e localidade do Jabuti - EusébiolCE. Classificar a seguinte empresa: Tesseract Engenharia e Serviços LTDA. Ficas partir desta
publicação aberto o prazo recursal previsto na alínea "a". inciso!, art. 109. da Lei o' 8.666193. A Ata de julgamento da Comissão encontra-se a disposição
dos interessados na Sede da Comia tão de Licitação. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Antrmino Cunha,
sin, Bairro Centro, torna público o edital de Tomada de Preços N° 2904.0112021, cujo objeto és construção de uma rampa de acesso e muro de contenção
da quadra escolar na localidade do Bairro Espirito Santo do Município de AlcãntanjsiCE, conforme projeto básico, que realizar-se-á no dia 17.05.2021. às
09:30k Referido edital poderá ser idquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público. das 08:00 às 13:00 horas, ou no sítio hup:/Iwww.tcm.
ce.gov.beilicitacoes. Alcmataras-( E. 29 de abril de 2021. Charilvs Alcantara Soares - Presidente da CPL.

*** *** ***

