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GRANJAS SÃO JOSÉ S/A - CNPJ nº 07.591.258/0001-59 - NIRE 23300006623 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os Senhores Acionistas da Granjas São José S/A (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará
no próximo dia quatro de setembro de 2017, às 11(onze) horas, na sede social situada, na Av. Presidente Castelo Branco, 4645, Centro Horizonte-Ce, CEP
62880-000, na cidade de Horizonte-Ce., a fim de deliberarem sobre: 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa e demais documentos relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016; e 2. deliberar sobre o resultado do
exercício. Informamos aos acionistas que os documentos referentes ao Art. 133, da Lei 6.404/76, se encontram à disposição no departamento de contabilidade,
situado na Av. Presidente Castelo Branco, 4645, Centro Horizonte-Ce, CEP 62880-000, na cidade de Horizonte-Ce. Fortaleza, 01 de agosto de 2017.Edgar
Belchior Ximenes Júnior - Diretor Presidente.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 034/2017.02. O Pregoeiro da Prefeitura do Município
de Amontada/CE torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 17 de agosto de 2017, às 08h00min, na Sede da Prefeitura localizada
à Av. Gal. Alípio dos Santos, Nº 1343, Centro –Amontada/CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, com o seguinte objeto:
contratação de serviços para ministrar cursos profissionalizantes de formação inicial e continuada e treinamentos nas áreas de gestão e negócios, tecnologia
da informação, ciências e biologia destinados a Secretaria de Educação de Amontada/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação,
localizada à . Av. Gal. Alípio dos Santos, Nº 1343, Amontada/CE, no horário de 08:00h às 12:00h e no site do Tribunal de Contas dos Municípios www.tcm.
ce.gov.br/licitacoes. José Edineldo Albuquerque Freitas– Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Assaré - Extrato de Contrato - Contrato N° 2017.07.12.03 – Fundo Geral do Município de Assaré.
Tomada de Preços Nº 2017.05.16.01. Objeto: Contratação de Empresa para Execução de adequação da estrada vicinal, através de cortes e de aterros
compensados, e pavimentação em pedra tosca rejuntado e revestimento com solo (Piçarramento), que dá acesso ao Distrito de Genezaré, Zona Rural do
Município de Assaré/CE. Signatário: Município de Assaré – Fundo Geral do Município de Assaré, representado pelo Ordenador de Despesas o Sr. Erasmo
Rodrigues da Fonseca. Do outro lado a Empresa: Construtora Astron LTDA, representada pelo Sr. José Ferreira da Silva, Valor: R$ 542.922,18(Quinhentos
e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), Vigência do Contrato: 08 de dezembro de 2017. Data do Contrato: 12 de Julho de
2017.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barreira - Extrato de Contrato - Procedimento Licitatório nº 07.26.01/2017- Modalidade: Inexigibilidade.
Contratante: Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento. Contratada: Pimenta Catunda Advogados -EPP. Objeto: ajuizar medida judicial visando
a condenação da União a repassar ao Município as diferenças de FUNDEF decorrentes da subestimação do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), bem
como promover os atos necessários à execução de tal condenação, até o trânsito em julgado e efetivo recebimento dos valores; Vigência: 12 (doze) meses,
prorrogável por igual período.Valor estimado:16% (dezesseis por cento) do valor a ser percebido pelo Município ao final da ação. Dotação Orçamentária:
Extra- Orçamentária Fundamentação Legal: Art. 25 caput c/c Art. 13 da Lei 8.666/93 e Despacho/Ato declaratório de inexigilibilidade. Barreira - CE, 02
de Julho de 2017. João Correia Lima Filho - Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação – Pregão n° 2017.08.04.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Jardim, Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame
licitatório, na modalidade Pregão n° 2017.08.04.1, do tipo Presencial, cujo objeto é a Aquisição de baterias com vistas a atender as necessidades da frota
de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Jardim/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com
recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação marcado para o dia 18 de Agosto de 2017, às 09:00 horas.
Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Trav. Aristides Ancilon Ayres de Alencar, n° 51 - Centro,
Jardim/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3555-1772. Jardim/CE, 04 de Agosto de 2017.
Alberto Pinheiro Torres Neto – Pregoeiro Oficial do Município.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2017.08.01.003. A Prefeitura de Caucaia, através da Comissão
de Pregão, localizada na Av. Coronel Correia, 1073, Parque Soledade - Caucaia/CE, torna público aos interessados o edital de Pregão Presencial Nº
2017.08.01.003, cujo objeto é a Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia para locação de servidores virtualizados, Link de fibra óptica,
hospedagem de site, backup de dados e acesso remoto, destinado a Secretaria de Finanças, Planejamento e orçamento do Município de Caucaia/CE, parte
integrante deste processo, que se realizará no dia 21 de agosto de 2017 (21/08/2017), às 09:30hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima,
a partir desta publicação, no horário de expediente ao público de 08h00min às 12h00min. Caucaia/CE, 04 de agosto de 2017. Thaisa Maria Silva Pregoeira.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento – Pregão n° 2017.07.17.1. O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município de
Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do
processo licitatório modalidade Pregão nº 2017.07.17.1 sendo o seguinte: Licitante(s) Vencedore(s) –VGR Serviços Serigráficos LTDA - ME, vencedor(a)
junto ao lote 01 com proposta final no valor global de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais). A empresa vencedora fora declarada Habilitada por
cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito no(a) Av. Domingos
S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 03
de agosto de 2017. Raimundo Emanoel Bastos de Caldas Neves – Pregoeiro Oficial do Município.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jucás – Tomada de Preços Nº 001/2017 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jucás, torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 23 de Agosto de 2017, ás
09hs:00min (horário local), na Rua José Bento, nº 157, Bairro São Mateus – Jucás – Ceará, em sessão pública, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
estará recebendo os documentos de habilitação e proposta de preços, para a tomada de preços acima referenciada, cujo objeto é contratação de empresa
para prestar os serviços de construção da 1ª (primeira) etapa das obras da Praça dos Romeiros de Nossa Senhora do Carmo e o Monumento da Estatua da
Imagem da Padroeira do Município de Jucás, conforme orçamento básico em anexo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Maiores informações e aquisição do EDITAL, os interessados deverão dirigir-se ao endereço supramencionado de segunda à sexta-feira, no horário de
07:00 às 13:00 horas ou ligar para 0XX88 – 3517-1410. Jucás/Ce., 04 de Agosto de 2017. Sandra Maria Carlos da Silva - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso - Processo Carona Tombado sob o Nº. 2017.07.27.5-AD. A Exma. Sra. Maria Dias
Cavalcante Vieira, Secretária Municipal de Educação, de Boa Viagem-CE, com fulcro no Decreto municipal de Nº 108 de 28 de março de 2017, Decreto
Federal n° 7.892 de 23 de Junho de 2013 e na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, torna público para conhecimento dos interessados o Processo Administrativo
de Adesão (Carona) à Ata de Registro de Preços n° 2017.02.22.003, decorrente do Pregão Presencial n° 2017.02.22.003, cujo Órgão Gerenciador foi o
Município de Pacatuba-CE, objetivando a aquisição de fardamentos e mochilas destinados aos alunos da rede publica de Ensino Básico do Município de
Boa Viagem/CE, o qual encontra-se esta publicação exposta no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, na íntegra na Sede da Comissão de
Licitação, localizada no endereço supracitado, fone: 88-3427-7001, no horário de atendimento ao público de 8:00 às 12:00h. Boa Viagem, 1º de Agosto de
2017. O Pregoeiro.
*** *** ***

