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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de tbiapína -A CPI, vem ínfurmar aos interessados acerca da licitação TOMADA DE PREÇOS N'00812021 PMI, cujo objeto é a Contratação j ara Prestação de Serviços de Gestão de Documentação de Informações eDlgitallzação de Documentos, conforme
Projeto básico, junto as diversas Secretarias do Município de IbiapinalCE. Que a empresa ALFA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTD&
,qØ2 tvi
apresentou recurso contra a decisão Lia CPL. no que conccrne ao julgamento das habilitações. Ficando, portanto aberto o prazo de 05 (cinco) dias4Jls para
apresentação de CONTRARRAZOI S com fukro no inciso 1. alínea 'a" dc § 3° ambos do art. 109 da Lei 8.666/93. Orecurao impetrado estará àposiçâo
dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de OKhOOmin às 1 2h00min. na sala da CPL. Ibiapina/CE. 06 de Agosto de 2Q - Mar'
Douglas de Sonsa Lima - Presidente da CPI--
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Estado do Ceará - Prefeitura Mii nicipai de Fortim - Estr*to do Contrato N° 0508.0112021-SMDIJ - Referente ao Processo Adminis - o
Concorrência Pública N
, * 2605.01I921-SMDUfCP. Partes: Município de Fortim, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Objeto: Coa

O'

de empresa para execução de pavii tentação asfáltica com movimento de terra, aplicação asfáltica e sinalização viária, na estrada vicinal que figa as
localidades de Guajirú ao Tapuio; através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no Município de Fortim-CE Contratado Copa Engenharia LTDA,
inscrito no CNPJ sob o n' 02.200.9 7/0001-65: Valor Global: R$ 5.419.634,36 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro
reais e trinta e seis centavos); Vigência: prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias; Assina pela Contratante: Francisco Ribeiro da Costa - Secretário de
Desenvolvimento Urbano, Fortim/( E, 06 de Agosto de 2021.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo licítação
na modalidade Pregão Eletrônico n 1812021-SEAG. cujo objeto é a aquisição de géneros alimentícios para as Secretarias Municipais e para a merenda
escolar junto a Secretaria de Educaçí.o quando do retorno das aulas presenciais, o sistema receberá o cadastramenw das propostas até o dia 20 de agosto de
2021. às 08:00.b, a abertura e clasificaçâo das propostas será às 08:lOh, a disputa de lances será a partir das 14:00h (horários de Brasília). O edital estará
à dítposição dos interessados nos dis úteis após esta publicação nos sites: www.hbmnet.com.br , Iíc s.ce.ce.govbr, vicosa.cc.gov.br/Iicítacoes e no
horário de 08:00 às 12:00h e das 14 00h às 17:OOhs, na Rua José Siqueira, 396, Centro. Viçosa do Ceará/Cr, em 06 de agosto de 2021. Flávia Maria

Carneiro da Costa - Pregoeira.
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Estado do Ceará - Prefeitura Mun cipal de Manriti - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N 2021.0906.01/PP. Objeto: Contratação de serviço de
assessoria e consultoria para atuar na implantação e na prática do ensino hibrido, nova modalidade educacional com suporte para aula remota cm ambiente
virtual, com suporte técnico, pedagógico, treinamento de proIèssore ,
, gestores escolares, formadores da Secretaria de Educação, atendendo a toda Rede
Municipal de Ensino (Creche, Pré Ecola e Ens. Fundamental) do Município de Mauriti-CE. Abertura das Propostas de Preços: 2010812021 às 09h00min.
Local: Av. Senhor Maitina, s/n°, Bel Vista, Mauriti/CE. O Edital poderá ser obtido através dos sues hftp://www.tcece.gov.brllicitacoes e www.mauriii
ce.gov.br ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, no endereço mencionado, nos dias úteis das 08:00b às 12:00h. Maurifi/CE, 06 de agosto de
2021. José Wlffian Cruz Flgtie4rêdc - Pregoeiro.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cascavel -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N'01.21.07.2021-PE. A Pregoeira Oficial da Prefeitura
Municipal de Cascavel torna pâblici para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o N"
01.21.07.2021-PE, do tipo Menor Preço, tendo como objeto a aquisição de material de consumo epennancnte (material médico hospitalar), necessários para
atender as demandas das Unidades E isicas tia Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/CE, o edital disponivel no endereço eletrônico:
www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br. com o prazo de Cadastnimento das Propostas até o dia 24 de Agosto de 2021 às 08:O0snin, abertura das propostas às
08:l5min e a fase da disputa de lance às 09:00min Horário de Brasília). Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: (85) 3334-2840. Cascavel
- Ceará, 06 de Agosto de 2021. Viv ia de Souza Pinheiro - Pregoeira Oficial.
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Estado do Ceará - Prefeitura Mun cipal de Potengi - Aviso de Licitação - Pregão Presencial a° 2021.9&03-DIV. O Pregoeiro Oficial do Município
de Potengi, Estado do Ceara, toma pLblico, que estará realizando certame licitatínio, na modalidade Pregão Presencial n°2021 .08.03-DIV, cujo objeto é a
Elaboração de Registro Formal de Pr'ços relativos à aquisição de materiais de expediente, escritório e papelaria com fornecimento parcelado e sucessivo.
objetivando atender as necessidades lo município de Potengi, no estado do Ceará. O certame acontecerá na saia da Comissão Permanente de Licitação,
localizada na Rua José Edmilson Roc ia, n°135, centro, Potengi/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com
abertura marcada para o dia 20 de agtsto de 2021,a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88)3538-1562 eiouno
endereço eletrônico: licitacao(à ;potcn.Lce.gov.br . Poteogi-CE, 06 de agosto de 2021. Vaerio Neres Ferreira - Pregoeiro Oficial do Município,
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO CsEMA CIA ALVORADA DE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS CNPJ - 06.633.671/0001-76 - NIRE 23300013981- EDITAL DE CONV4)CACÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONSIDERANDO o estado de partdemia em razão do
-

-

-

-

COVH)-19 'eomnavírus", por força nt *ioç considerando o isolamento social. Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124
da Lei 6A04176. para comparecerem Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada exclusivamente de forma Digital, no dia lide agosto
de 2021 às 11h, à Rua Professor Leite Gondim.N° 190, Sala 02, Padre Andrade, FonaIezaiE, CEP 60,360-428, por Videoconfcrêucia, mediante voto a ser
realizado durante a Assembleia, para ratarem da seguinte ordem do dia: a) Eleger membro da Diretoria em substituição ao Diretor renunciante: b) Debater
outros assuntos de interesse social da companhia. Fortaleza/CE, 02 de agosto de 2021. Tarcísio Magalhães Carneiro - Diretor Executivo
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EDITAL DE

CONVOCAÇÃO B(ØRBOREMA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A - BOREASA - CNPJ - 06.633.291/0001-31- NIRE
-

-

23300013972 - EDITAL DE CONV( CACÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão do
COVID-19 "coronavírus", por força miioç considerando o isolamento social Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124
tia Lei 6.404/76, para comparecerem Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada exclusivamente de forma Digital, no dia lide agosto
de 2021 às 10h, à Rua Professor Leite Gondim,N° 190, Sala 01, Padre Andrade, ForuslezalCE, CEP 60,360428, por Videoconfcrência, mediante voto a ser
realizado durante a Assembleia, para i ratarem da seguinte ordem do dia: a) Eleger membro da Diretoria em substituição ao Diretor renunciante; b) Debater
outros assuntos de interesse social da :ompanhia. Fortaleza/CE, 02 de agosto de 202!. Tarcísio Magalliáca Carneiro - Diretor Executivo
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2021.0&06.02IPP. Objeto: Contratação de Serviços
técnicos profissionais especializados 1 te Assessoria e Consultoria na árcade Contabilidade, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede
Municipal através da Secretaria de Ed meação do Município de Mawiti-CE. Abertura das Propostas de Preços: 20/0812021 às 14h00min. Local: Av. Senhor
Martins, s/n°, Bela Vista, MauriflIC.E. O Edital poderá ser obtido através dos sOes http:!/www.tce.ce.gov.br/licitacocs e www.mauriti.ce.gov.br ou junto ao
Pregoeiro na Comissão de Licitação, r o endereço mencionado, nos dias úteis das 08:00h ás 12:00k Mauriti/CE, 06 de agosto de 2021. José WlIlian Cruz
Figuelrêdo - Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Muni :ipal de Maurtii - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N
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Eirado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Termo de Adjudicação e Homologação - Concorrência Pública N"

2605.0112021-SMDU/CP. O

Município de Fortim, resolve Adjudic r o objeto licitado, no valor global de RS 5.419.634,36 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta
e quatro reais e trinta e seis centavos) à Empresa Copa Engenharia LTDA, e Homologar o presente processo licitatório Concorrência Pública N» 2605.0112021SMDU/CP. Objeto: contratação de en presa para execução de pavimentação asfáltica com movimento de terra, aplicação asfáltica e sinalização viária, na
estrada vicinal que liga as localídades te Guajím ao Tapuio; através da Secretaria de Desenvolvimento Uibano,no Município de Fortun-CE. Determino que
sejam adotadas as medidas cabíveis pra contratação da empresa vencedora. Francisco Ribeiro da Custa - Ser. de DesenvolvImento Urbano.
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