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NIRE:EDITAL DE
tit 3 00006623.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 0RDINÁRJA - GRANJAS sÀo
GRANJAS SAO JOSE S/4, pessoa jurídica de direito pdvado, inscrita no CNPJ n'07.:

JOSÉ s/Á - cNPJ: 07.::91.25rir0üii
591.25810001--59, com scdc na A

Caslelo Branco, 46,15, Centro, Horizontc,/CE, con\'oce os ac;onistas da sociedade, a se reunirem no dia 30 dc dczcmbro dc 202 I na scdc da Emprcsa"
convocação às l0h00rnin e eu.r segunda convocacào às I I irO0nrin, a Í'ln de deiiberarem sobre a seguinte Ordem do dia: a) Tomar as conÍas dos
cxaminar. discutir c votar o Balanço Patrimonial c ricnrais l)cmonstraÇões Contábeis retêrente ao exercício social encenado em 3 1112r'20i9
b) Deliberar sobre o Resultado do Exercício. HorizontetCE, 22 de dezembro de 2021. Edgar Belchior Ximenes Júnior - Dirctor - Presidente tia
GRANJ,\S SÃO.]OSE SiA.

**+ *+* +**
íistado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá -. Diversas Sêcretarias - Aviso de Pregão Presencial N'PP28/2021-DIV. A PrefeiLiira i4unrcrpai
de Tian-quá comunica aos interL'ssados que eslará recebendo ate às 08h3Omin do dia 05 de janciro tle 2022, na sala de reuniões da Comissào cie Liciia!iio"
iito a Ar. Moisés Moita n' 785 - Bairro Ncnê Pi:ic;do l ianguá-CE. a proposta de preços e documentação de habilitação para o Prcgàir ?iescni:irL1 no
Pp28/2021-Dl\', cujo objeto ê a aquisição de combusl-ireis (gasolina comum, diesel S10 e Arla 32)no perímetro urbano do Município de Tiangluá rlr:stjnarios
ro abastecimento de veícrúos ilas diversas Secietarias rlc Municipio dc Tianguá-CE. O edital poderá ser obtido junto à Comissão, no endereç-o ;rci;ra das
08h às l7h. nos dias úteis, e nos sites: wws,.tce.ce.goi.nriiicitacoes e rvrvw.tiangua.ce.gor,.bri. Tianguá-CE,22 de dezembro de 2021. Detc ,íuni+r do
Nascimento - Pregoeiro do ÜIunicípio de Tiangilá"

+** +++ +++

Ustado do Ceará - Prefeitura Municipal de i\Íaracanaú - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N" 15.001/2021-T'P. A Comrssào Pciniiino;rf. de

sua sala de sessões, localizada à Avenirla Í1. n" I 50- alonjunto Jereissati I, Maracanaú. Ceará, estará realizando licitação na modalidade TomaCrr rie PreÇo:;. dr;
iipomcnorpreçoglobal^tombadasobon"15.001r'2021 Ti',naibrmadaLei n".\.666,de21deJunhode1993ealteraçõesposteriores,con.ilinsâcün,,rniâ{.àü

Permanente de Licitaçào, no endereço acina melcionaco, nrr horário de 8:00h às 1,1:00h. Odilon Saldanha Pinto Neto - Presidente e*: §rerricia da
Comissão Permanente dc Licitação. Maracanaú - Cerrá, em 22 de dezembro de 2021.

Estado do Ceará - Prefeitura l{unicipal de lrauçubir - Âviso de 
"#|ãJ:;1.*ão 

f,letrônico N' 2021.11.23.03. A Prefeitura l\{unicipal ilc ir.auçuba.
tonra público qu€ se encontra à disposiçào dos inteiessados o edital rle Pregão Eletrônico N' 202 I . I I .23.03, que tem corno objeto a Regisiro ric Pr cços,
coustgnado em Ata, para flrrura e eventual Aquisição dç 7.000 (sete rnil) Cestas Básicas de alimentos, embaladas em fardos resistentes. para conccssãc

da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE, confor:i.ie especiticaçào contida nos anexos do edital. O recebimento das propostas. através do site r.ia Rolsa
dc Licitações e Leilões - BLL, ciar-se-á a pafiir das I 7ir0Oinin do dra 23 't2i2021 , atc às l 7h00min do dia 07 101.i2022. Data de Abertura iin s Pi cli" ia:::
10i0112022 às 08h00min. O edital cstalá dispor:ível;rcs sites: wrvrv.bllcompras.org.br ou www.tce,ce.gov.br, a partir da data da pubiicaçiro Cesle Alisri.
Irauçuba/CE, 22 de dezembro de 2021. Jayson -lIota Azer,edo $Iesquita * Pregoeiro.

+a+ *** ++*

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Scnaclor l'cmpeu - Aviso de t,icitação - Tomada de Preços N" 004/2021 TP. A Cornissão f'er:-,rirgnre.1i:
I-icitaçào da CâInara N{unicipal de Senador PompciilalI" rorna público para conhccirncnto cios intcrcssados, que no próximo dia 10 de jar:tiro i*:2'.'D7.
às I I h0Ornin, na Scdc da Comissào de l-icitação, localizaiia à Rua ProÍ'cssor Cavalcantc, n" 635, Fátima, Scnador PornpeúCE, estará realjzm;rio iicrtaçiio,
na rnodalidadc Tomada de Preços, criterio de julgarrcrrio incnor preço. tombado sob o n' 004i202 I TP, com o seguinte objeto: contraçào iic s:ri,iços
de organização do arquivo e de processo de conversão de ciocumentos Ílsicos em formato cligital em CQR. tais como: processos contábeis. licrtatório:;,
patriinoniais e demais atos aclministrativos e legislatii'cs de interesse da Câmara Municipal de Senaclor Pompeu - CE, o qual encontra-se na íntegra ra Seile
daConrissãoPemanentedeLicitaçào,fone: 0(3")8§-34+9-i235.rohoráriode08:0ühàsi.l:00h.22 dedezembrode202l.Carla.]enniiêrCi;rcur!c
oliveira - Presidente da CPL.

xt* *** +8*

Estado do Ceará - Câmara Nlunicipal de Senldor Po*apeu - Àviso de Licitação - Pregão Presencial No 005/202f -PP. A Pregoeira Oi'icial c:r C:*.,r,-Li'a

Municipal de Senador Pompeu torna púbiico para coniiecjniento dos interessados, que no próxinro dia 07 rlejaneiro de2022,às 10:30hs. na S--de il: flim;ua
Municipal, localizada à Rua Prolessor Cavalcante á35 - 'Çatima - Senador PompeuiCE, estará tealizando licitação na modalidace Prcgào Presercl;r!,
critório dc julgamellto menor preÇo, tombâdo sob o n" Gü5i202 l -PP, corn o seguinte: Aquisição Cornbustivel. destinado a atender a demantla da { âir:ara
Municipal dc Scnador Pompeu, durante o exercicio Ílnarictriro dc 2022, dc acordo com cspccilicaçõcs no edital e seus anexos. O Edital encontrar-se na irtegra
la Sede da Cornissão de Licitação, localizada à Rua Proiessür Cavalcante - 635 - Fatirna - Senador Pompcui CE, Íbnc: 88-3.149 123 5. no horário .le ú.q:0i.lh
às l4:00h ou no site do Portal do TCE, ri,.wu,.tce.ce.gov. br/!icitacoes. 22 de dezembro de 2021 . Carla JenniÍ'er Gomes de Oliveira - Pregoeira.

*** *** **+
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Gra*jeira - -4viso de Julgamento - Pregão Eietrônico n" 2021.12,09.1. O Pregoeiro Oficiai do L4untcípic
dc Granjeiro/CE. no uso de suas atribuições lcgais, tcirtr pú'úlico, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento do Cerlarle Licitrtoriu.
na rnodalidade Pregão Eietrônico, tcrmbado sob n" -202 i. 12.{19. i, sendo o seguinte: Ernpresa Vencedora - Auto Posto Três Innãos LTDA. l etcedor.jriirio :ro
l;ote 01, por apresentar os melhores preços. A emprr:s::',ence{iora foi declarada habilitada, por cumprir integralmente as erigências do Editai {lorr'or;ir,rilr.
no Llue se refere aos documentos cle habilrtação. ,\,4aiores inibrmações na sede da Con'iissào de Licitação, sito na Rua David Gran-ieiro. n" iíi:i - C,-;:tro,
nesta Cidade de Granjeiro ou peio tcleibne (88) 35I 9- 11--§0. Granjeiro/CE, 22 de dezembro de 2021. Luis Edson Oliveira Sousa - Pregoeiro üiirial cio
Município.

tl a++ x*+ *+*
l;staao de Ceará'-'ioreÍ'eitura Municipai de trndef cn<iência, A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através da Comissào Pemane;rte
de Licitação torna pÍtblico que no próximo ciia I i cie jarciro cle 2022 às 08:00 horas, esrará abrindo licitação na modalidade Tomada rtc Preço: N"
lVtA-TP002/21, cujo objeto e a contrataçào de pcsson-jurídica para a prestação do serviço técnico especializado em assessoria e consulioria ailbieirlal.
compreendendo a implementação de softr'vare jun'ro ao depâÍámento de licenciamento ambiental, de interesse da Secretaria do Meio Ambrenre e ilecu:sos
Ilidricos, do Município de indepcndência/CE. O editai loderá ser adquirido no site do Municipio: (rvrvw.independencia.ce.gov.br), no Portal de Liciraç,ões
iios Mu,ticipios do TCE: (wu,w.tce.oe.gov.br/licitacoes), cu na Cornissão, iocalizada na Rua do Cruzeiro, n'244, Centro. Independêncie/CE,22lí212&21,
.Iuliana Loiola Barros - Presidente da CPL.

+++ +++ +**
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentccosic -;lviso de Licitação. A Comissão cle Licitações do N.4unicípio de Pentecoste toma piibiir:o ciue
sc encontra à disposição dos inÍeressados, a licitação na nodalidadc Prcgào na Íbrma Eletrônica n'36/2021-PE, Proccsso n'2021.12.06.ól-PE-FlvfE. do
trpo nlenor preço do grupo, cujo objeto é o Registro dc Preqcs para aquisições futuras dc cquipamcntos para rccrcação c brinqucdos dcstinados as Ls.rolas
iic Bducaçào infàntil da Rede Municipai de Ensino Púh,lico :,o iVlunicípio de Pentecoste. A. realizar-se no dia 05 de janeiro de 2021. às 09:Cühs (horário cie

br. Maiores informações pelos telefones (E5) 3352-2617 / i85) 9910;l-6246. Pentecoste(CE). 22 de dezembro de 2021.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ltapipoc& - Secretaria ;" affiJ:;r.r.ato da Ata de Registro de Preços N' 21.11.05/ARP-02 - Pregão
Eletrônico N" 21.11,05/PE. Objeto: Registro de Preços para lutura e eventual aquisição de equipamentos de informática a serem destinados às Unidades
Ilásicas de Saúde vinculadas a Secretaria de Saúde Cc N'lunicípio de ltaprpoca. Orgão Gerenciador: Secretaria de Saúde. Fornecedor: l.S SER.l,iICOS
DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-CPP" inscrita no CNPJ sob o n' 10.793.812/0001-95. Valor registrado: ITEM 02, RS 1,16.101.i4 (urrto c
quarenta e seis mil, cento e um reais e quatorzc ccntar,os). ttaprpoca/CE, 21 de rlezembro de 2021. Vanessa Kelry N{ontenegro de Oliveira - Orrienado;a rlc
l)espesas da Secretaria de Saúde.
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