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COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

AVISO DE SORTEIO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021. 
 

A Companhia Docas do Ceará – CDC, empresa pública, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, com sede na Praça 

da Maria, S/N, Mucuripe, cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, informa que, em observância ao art. 55, IV da Lei 

n. 13.303/2016 c/c subitem 8.20, II, do Edital, será realizada sessão pública tele presencial para a realização do sorteio 

de desempate entre as 03 (três) propostas participantes e classificadas para o Pregão Eletrônico n°03/2021. Licitantes 

classificados: DANIELA DE SOUZA CASTELO; FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR e EDUARDO 

SYDNEY BEZERRA DE GIRAO. O sorteio para o desempate entre as propostas será realizado, às 14h30min (horário 

de Brasília), do dia 26 de maio de 2021, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWM4Nzc5MDYtM2M4OS00NmI0LTk5MjYtZjI4N2VjNzIwNzhl%40thread.v2/0?context=%

7b%22Tid%22%3a%22d182773e-cbf5-423b-9d11-97f0d8d680c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae8e8495-7676-

48e0-a3de-a8348636a554%22%7d 

Para a realização do sorteio será observado o seguinte procedimento:  

Serão registrados, em papéis individuais e com formatação idêntica, os nomes dos licitantes cujas propostas restaram 

empatadas; Será disponibilizada vista de tais papéis a todos os presentes, na sessão tele presencial; 

Os papéis serão dobrados de forma similar e inseridos em uma urna; 

 A pregoeira retirará da urna um papel dobrado por vez, realizado sua abertura e divulgando ostensivamente a todos os 

presentes;Para fins de estabelecimento da ordem de classificação do sorteio, será considerada a ordem de retirada dos 

papéis da urna pela pregoeira, ou seja, o primeiro papel retirado corresponderá ao primeiro classificado, seguindo-se, 

portanto, a ordem crescente, de modo que o último papel retirado corresponderá ao licitante classificado em último lugar 

(3º colocado); A relação da ordem de classificação será informada na plataforma do licitacoes-e, sob o n°869680.  

Destacamos que a ausência de quaisquer das licitantes participantes não inviabilizará a realização do sorteio.  

 

Em face ao exposto, dê publicidade do conteúdo deste expediente, com a publicação no site da CDC, e continuidade 

dos trâmites relativos ao procedimento licitatório. 

Outras informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações, pelo telefone (85) 3266-8975, no 

horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 as 17:00 (horário local – Fortaleza-CE), de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail 

cpl.docas@gmail.com. 

Fortaleza, 24 de Maio de 2021. 

Roberta Siebra de Pontes 

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação 

Companhia Docas do Ceará 

(85) 3266.8975 
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