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de execução da guarita do estacionamento, do SPDA- Sistema
de Proteção de Descarga Atmosférica, do assentamento do meio
fio e piso intertravado da calçada, fornecimento de catracas
eletrônicas na recepção e acesso pelo corredor, fornecimento e
instalação de boxes nos banheiros das salas das promotorias e
rebaixamento dos forros da recepção e do auditório, para
alinhamento com as tampas dos aparelhos de ar condicionado
tipo cassete, bem como a interligação e teste do ramal próprio
de esgoto, o qual deverá ser construído pela CAGECE, com as
instalações hidrossanitárias do prédio em menção, bem como
interligação e teste da subestação, a ser alimentada em rede de
energia elétrica da ENEL.
3.2. Ressalte-se, por oportuno, que permanecem inalteradas as
especificidades do objeto, e que a presente alteração não
ensejará em repercussões financeiras.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES GERAIS
4.1. Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e
condições do contrato ora aditado, e, por estarem assim justos e
contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.
Fortaleza, 10 de dezembro de 2021.

NELSON RICARDO GESTEIRA MONTEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS (DESIGNADO PELA
PORTARIA Nº 51/2020)
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
(CONTRATANTE)

SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
(CONTRATADA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE
VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
NOS CARGOS DE ANALISTA MINISTERIAL E DE
TÉCNICO MINISTERIAL
EDITAL Nº 20 – MPCE, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

O Ministério Público do Estado do Ceará, em cumprimento à
decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0211293-
06.2021.8.06.0001, em trâmite na 6ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza/CE, torna públicos:
a) a inclusão de candidata sub judice no resultado final no
procedimento de verificação da condição declarada para
concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, mediante
a inclusão do subitem 2.1.5.1 no Edital nº 12 – MPCE, de 22 de
janeiro de 2021, e suas alterações, e divulgado por meio do
subitem 2.1.9.1 do mesmo edital;
b) a inclusão de candidata sub judice no resultado final no
concurso público, divulgado por meio do subitem 1.1.9.3 no
Edital nº 15 – MPCE, de 2 de março de 2021, e suas alterações;
b) a convocação da candidata de que trata este edital para a
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avaliação de títulos, somente para o cargo de Analista
Ministerial; e
c) que, em razão da inclusão promovida pela alínea “b” acima,
os candidatos negros ao Cargo 9: Técnico Ministerial,
classificados a partir da 35ª posição, passam a ter a sua
classificação acrescida em uma unidade.
1 DA INCLUSÃO DE CANDIDATA SUB JUDICE DE QUE
TRATA A ALÍNEA “A”
[...]
2 DO RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO DE
VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA
C O N C O R R E R  À S  V A G A S  R E S E R V A D A S  A O S
C A N D I D A T O S  N E G R O S
2.1 Relação final dos candidatos considerados negros no
procedimento verificação da condição declarada para concorrer
às vagas reservadas aos candidatos negros, na seguinte ordem:
cargo/área, número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
[...]
2.1.5 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: DIREITO
[...]
2.1.5.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados
negros no procedimento verificação da condição declarada para
concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
10005850, Camila Goncalves da Silva Araujo.
[...]
2.1.9 TÉCNICO MINISTERIAL
[...]
2.1.9.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados
negros no procedimento verificação da condição declarada para
concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
10005871, Camila Goncalves da Silva Araujo.
[...]
2 DA INCLUSÃO DE CANDIDATA SUB JUDICE DE QUE
TRATA A ALÍNEA “B”
[...]
1 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
1.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem:
cargo/área, número de inscrição, nome do candidato em ordem
de classificação, nota final e classificação final no concurso
público.
[...]
1.1.9 CARGO 9: TÉCNICO MINISTERIAL
[...]
1.1.9.3 Resultado final no concurso público dos candidatos sub
judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome
do candidato em ordem de classificação, nota final e
classificação final no concurso público.
10005871, Camila Goncalves da Silva Araujo, 99.19, 35.
[...]
3 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
DE QUE TRATA A ALÍNEA “C”
3.1 Convocação para a avaliação de títulos, na seguinte ordem:
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Porto
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cargo/área, número de inscrição e nome da candidata em ordem
alfabética.
3.1.1 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: DIREITO
3.1.1.1 Convocação dos candidatos sub judice negros para a
avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição e
nome da candidata em ordem alfabética.
10005850, Camila Goncalves da Silva Araujo.
3.2 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
3.2.1 Para a avaliação de títulos, a candidata convocada neste
edital deverá observar todas as instruções contidas no item 11
do Edital nº 1 – MPCE, de 16 de dezembro de 2019; no item 4
do Edital nº 12 – MPCE, de 22 de janeiro de 2021, e suas
alterações; e neste edital.
3.2.2 A candidata convocada neste edital deverá enviar, no
período entre 10 horas do dia 16 de dezembro de 2021 e 18
horas do dia 17 de dezembro de 2021 (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por meio de link específico,
d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_ce_19_servidor,
imagem legível da documentação referente à avaliação de
títulos.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O edital de resultado provisório na avaliação de títulos da
candidata de que trata este edital será publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará, e
d i v u l g a d o  n a  i n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_ce_19_servidor, na
data provável de 7 de janeiro de 2022.

MANUEL PINHEIRO FREITAS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
___________________________________________________

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
043/2021

Dependência: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA -
COMISSAO DE LICITACAO - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ PROCURADORIA GERAL DE
JUSTICA / Nº Processo: 09.2021.00024833-4)

às 09:32:45 horas do dia 07/12/2021 no endereço RUA DA
ASSUNCAO, 1100, bairro JOSE BONIFACIO, da cidade de
FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa
Sr(a). CLAUDIA LUCIO DE MEDEIROS, e a respectiva
Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para
realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº
Processo: 09.2021.00024833-4 - 2021/2021-043 que tem por
objeto Registro de preços para futuras e eventuais contratações
de empresa especializada para prestação de serviços de
publicação em jornal diário de grande circulação dentro do
Estado do Ceará e no Diário Oficial da União de avisos de
licitações, editais ou qualquer tipo de publicação exigida por
lei, bem como notas de cunho editorial de interesse do
Ministério Público do Estado do Ceará,  conforme
especificações e estimativas de quantidade contidas no Anexo

Ata
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A do termo de referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Registro de preços para futuras e eventuais
contratações de empresa especializada para prestação de
serviços de publicação em jornal diário de grande circulação
dentro do Estado do Ceará e no Diário Oficial da União de
avisos de licitações, editais ou qualquer tipo de publicação
exigida por lei, bem como notas de cunho editorial de interesse
do Ministério Público do Estado do Ceará, conforme
especificações e estimativas de quantidade contidas no Anexo
A deste termo de referência.

Data-Hora Fornecedor Proposta
01/12/2021 11:37:47:910 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -
EIRELI R$ 280.340,00
02/12/2021 16:02:13:373 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE
E PROPAGANDA EIRELI R$ 155.000,00
06/12/2021 17:06:07:599 D & M SERVICOS DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA R$ 155.617,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes
menores preços:

Lote (1) - Registro de preços para futuras e eventuais
contratações de empresa especializada para prestação de
serviços de publicação em jornal diário de grande
circulação dentro do Estado do Ceará e no Diário Oficial da
União de avisos de licitações, editais ou qualquer tipo de
publicação exigida por lei, bem como notas de cunho editorial
de interesse do Ministério Público do Estado do Ceará,
conforme especificações e estimativas de quantidade contidas
no Anexo A deste termo de referência.

Data-Hora Fornecedor Lance
07/12/2021 09:55:14:298 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE
E PROPAGANDA EIRELI R$ 86.000,00
07/12/2021 09:58:54:471 D & M SERVICOS DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA R$ 119.000,00
07/12/2021 09:55:40:872 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -
EIRELI R$ 180.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da
empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a
habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de
menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á
compatibilidade do preço apresentado com os praticados no
mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro
decidiu:

No dia 07/12/2021, às 10:00:30 horas, no lote (1) - Registro de
preços para futuras e eventuais contratações de empresa
especializada para prestação de serviços de publicação em
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