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Prefeitura Municipal de Farias Brito FL 
Governo Municipal 

CNPJ no  07.595.57210001-00 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2016.12.19.1 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, 
compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e 
terrestres nacionais, para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias e Órgãos do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Farias Brito comunica aos interessados que no dia 03 de 
Janeiro de 2017 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada a 
Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito - CE, estará recebendo Envelopes de Propostas de 
Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanete de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Farias Brita, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (88)3544-1223. 

Farias Brito/CE, 19 de Dezembro de 2016 

Luclessian âIIiIXIt'oI)da Silva Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

Rua José Alves Pimentel, n°87, Centro - CEP: 63.185-000 -Farias Brito - CE 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 201 6.12.19.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria desta 
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n o  8.666193, e suas 
alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade Pregão N° 
2016.12.19.1, cuja abertura está prevista para o dia 03 de Janeiro de 2017 às 09:00 horas, para o 
Objeto: Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os 
serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres 
nacionais, para o atendimento das necessidades de diversas Secretarias e Órgãos do Município de 
Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 19 de Dezembro de 2016. 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Responsável pela Publicação 

Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro - CEP: 63.185-000 - Farias Brito - CE 



A DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 3 ANO VIII NO240 FORTALEZA, 21 DE DEZEMBRO DE6 

FAE - Sistemas de Medição S/A. Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - Sociedade Anônima de Capital Fchado - 

CNPJ n° 07.281.41310001-30 NIRE n° 23300000803. Ficam convocados os senhores acionistas da FAE - Sistemas de Medição S-rs 
reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2016, às 10 horas, em suàse4e 
social, na Rodovia BR 116, km 13, n° 2.363, Messejana, Fortaleza/CE, CEP 60871-200, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
alteração do Capítulo IV do Estatuto Social, relativamente à administração da sociedade, com alteração dos cargos de Diretoria e representação da 
sociedade; b) eleição dos membros da Diretoria cujos cargos venham a ser criados, com mandato a findar em 30/06/2017; e e) definição da 
remuneração da Diretoria. Informações Gerais: O acionista, seu representante legal ou procurador, para participar da Assembleia deverá observar 
as disposições previstas no artigo 126 da Lei n° 6.404/76, apresentando o documento hábil de sua identificação; (II) na hipótese de representação 
por procuração, a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do acionista 
outorgante; e (III) se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser entregues cópias autenticadas do contrato/estatuto social da 
pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e das pessoas que concederam a procuração. Fortaleza(CE), 16 de 

dezembro de 2016. Cristiane Freitas Bezerra Lima - Presidente. 

*** *** *** 

AVISO DE LICITAÇÃO - O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas 
do dia 06 de Janeiro de 2017, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES 
DE PVC PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÕES DE REDES DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2017, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. DOM AURELIANO 
MATOS, 1400 CENTRO L. DO NORTE, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, ou pelo site www.saae-limoeiro.com.br/ 
licitacoes. LIMOEIRO DO NORTE - CE, 21 de Dezembro de 2016. MAURILO MAIA DE FREITAS. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN - Aviso de Cancelamento de 
Licitação - Pregão Presencial N°: 2016.04.29.1. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, através da Pregoeira 
designada pela Resolução n °  02/2015, torna público que foi CANCELADO o Pregão Presencial n°: 2016.04.29.1, visando selecionar as 
melhores propostas, para a aquisição de cabo conector para processadora Olympus CV 180-Cabo digital MAJ-1430, destinado ao atendimento das 
necessidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - CPSMJN. Barbalha/Ce, 19 de Dezembro de 2016. 
Pregoeira do CPSMJN - Maria Juscilene Rodrigues da Silva. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Licitação. O Município de Uruoca-CE, através da Comissão de Licitação, torna 
público o Pregão Presencial n°  070111.2016, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na 
elaboração de projetos para captação de recursos dos programas públicos dos Governos Federal e Estadual, em configuração com as sistemáticas, 
instruções normativas, diretrizes orçamentárias de ambos os governos e prestações de contas de convênios junto a Prefeitura Municipal de Uruoca-
CE. Dia 02/01/2017, lShOOmin, na Rua João Rodrigues, 139, Centro, Uruoca-CE, Fone (88)3648-1078 - pmulicitacao@hotmaiLcom - Alaine 
Pessoa (Presidente/Pregoeira). 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Licitação. O Município de Uruoca-CE, através da Comissão de Licitação, 
torna público o Pregão Presencial n° 00125 11.2016, cujo objeto é a Prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, 
acompanhamento de projetos Federais, Estaduais e fiscalização de obras públicas do Município de Uruoca-CE. Dia 03/01/2017, 14h00min, na 
Rua João Rodrigues, 139, Centro, Uruoca-CE, Fone (88)3648-1078 - pmulicitacao@hotmail.com  - Alaine Pessoa (Presidente/Pregoeira). 

*** *** *** 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso 
de Licitação - Pregão a 0  2016.12.19.1. A Pregoeira Oficial do 
Município de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na 
sede da Prefeitura, Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo 
Presencial, tombado sob o n° 2016.12.19.1, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo 
os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens 
aéreas e terrestres nacionais, para o atendimento das necessidades de 
diversas Secretarias e Órgãos do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, 
com recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentos 
de habilitação marcado para o dia 03 de Janeiro de 2017, às 09:00 
(nove) horas. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, 
sito na Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, na Cidade de Farias 
Brito/CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou 
pelo telefone (88) 3544-1223. Farias Brito/CE, 19 de Dezembro de 
2016. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso 
de Julgamento - Pregão n° 2016.12.01.3. A Pregoeira Oficial do 
Município de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento 
do Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo presencial, 
tombado sob n° 2016.12.01.3, sendo o seguinte: Empresas vencedoras 
- Valeria Primo da Silva Dantas - ME, vencedora junto ao Lote 01, e 
Braz Ferreira de Menezes - ME, vencedora junto ao Lote 02, por 
apresentarem melhores preços na etapa de lances verbais. As empresas 
vencedoras foram declaradas habilitadas por cumprimento integral às 
exigências do Edital Convocatório, no que se refere aos documentos de 
habilitação. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, 
sito na Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, na Cidade de Farias 
Brito/CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou 
pelo telefone (88) 3544-1223. Farias Brito/CE, 16 de Dezembro 
de 2016. Luclessian Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará - Município de Juazeiro do Norte - Aviso de 
Revogação de Licitação - Pregão Eletrônico 2016.05.05.0212016-
SRP. A Secretária de Saúde do Município do Juazeiro do Norte/CE, 
Maria Marcleide do Nascimento Laet Rafael, decide Revogar o presente 
Processo Licitatório, Pregão Eletrônico N° 2016.05.05.02/2016-PE, 
que trata da Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando 
Futuras e Eventuais Aquisição de Material de Informática de Interesse da 
Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do Norte, por conveniência 
e oportunidade para a Administração Pública Municipal, com base no 
art. 49 da Lei N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, visto que se 
funda em razões de interesse público de alta relevância, salientando o 
quadro atual que se insere o Município vitimizado por um significado 
impacto financeiro decorrente do déficit de arrecadação municipal, 
impeliu a Administração de adotar novas medidas, e sendo esta licitação 
a ser paga com recursos próprios implica-a sua eficiente execução no 
presente momento. 20 de dezembro de 2016. Maria Marcleide do 
Nascimento Laet Rafael - Secretária de Saúde do Município de 
Juazeiro do Norte/CE. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Mircrorregião 
de Crato - CPSMC - Extrato de Publicação do Resultado da 
Habilitação e Julgamento da Proposta de Preços. O Consórcio 
Público de Saúde da Mircrorregião de Crato - CPSMC, por meio da 
Comissão de Pregão, torna público o Resultado de Habilitação e 
Julgamento das Propostas de Preços do Pregão Presencial a°. 
2016.11.28.018 - CPSMC. Objeto: aquisição de material permanente 
para instalação de salas de intervenção, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional da Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, equipamento de 
saúde administrado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de 
Crato - CPSMC. Licitante Habilitado: PROHOSPITAL Comércio 
Holanda LTDA. Resultado da Proposta de Preços - Valor Global Lote 1 
R$: 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais); Valor Global Lote 
II R$: 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e Valor Global Lote III 
R$: 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). Crato - CE, 20 
de dezembro de 2016. Flaviana de Sousa Gomes - Pregoeira. 
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