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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2017.01.03.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de armações e lentes corretivas visuais (óculos) destinadas à 
doações para pessoas em vulnerabilidade social no Município de Farias Brito/CE, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Farias Brito comunica aos interessados que no 
dia 17 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 Brito, 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, 03 de Janeiro de 2017 

Luclessian Calixtoila Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 2017.01.03.1 

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° 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade 
Pregão N° 2017.01.03.1, cuja abertura está prevista para o dia 17 de Janeiro de 2017 às 
09:00 horas, para o Objeto: Aquisição de armações e lentes corretivas visuais (óculos) 
destinadas à doações para pessoas em vulnerabilidade social no Município de Farias 
Brito/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 03 de Janeiro de 2017. 

Luciessian Calixfó'da Silva Alves 
Responsável pela Publicação 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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Estado do Ceará - Consórcio Púbiico de Saúde da MirorregiÁo de Camoim Ea$o do Ceará - Prefeitura Muncipa1 de Fortim -Aviso de Revogaçào de Lkita 	- Todo viajante que ingressa no restre), desde que caracteriza- 
CPSMCAM. A Equfp 	de Pregoeiro do Consóro Púbco de Saúde da Micrcrregili, de Prega Presenciam 0  2012.01/2016 -SRP Objeto: seleção de me9orproposta para Regístfode Brasil e que tenha bens a decla- dos como bagagem (destinados 
Camccirn - CPSMCAM, ocaado na Rua Paissandu s/n°. Centro. CanxdrnfCE, torna púb'ico 

:que no dia 18 de janeiro de 2017 (1810112017) às 08:30 hores. estzr 	abrindo icitaçào na 

Preços visando futuras e eventuais aquisições de equpamentQs com instalação), e material 
atender as necessidades das Unkiades Básicas de Saúde do Município de rar está obrigado a preencher a a uso ou consumo pessoal de 

modalidade Preção Presencial NOi7J2O17-PP, cujo objeto e a contraLço de empresa para Fortim - CE. toma púbeco para conhecimento dos interessados, nos termos do M 49 da Lei Declaração de Bens de Viajante cada viajante) 
(omedmenode9ua mmeraL parasuptjrasnecessdadesda Poicinca Cal. Libodo Gomas da 
SilvaS  do CEO-R Jose 4nder,burg Sabino Agufar e das Unidades de Ponto Atendimento do 

866W93 que REVOGA, por interesse púb1co decorrente de fato superveniente a Udtação em 
era 	consoante decsào da autoridade competente. Fort3m - CE, 03 de Janeiro de 2017. (e-DBV), explica a Receita Fede- É muito importante que o via- 

Camocime Granja, gerenciados pelo Consôrdo Público 	Saúde da Mrrorreg5o de Camocim 
Eerardo Paulada Silva -Prego&ro Oficial. 

. 	 . ral, que preparou o Guia da Ai- Jante declare corretamente os 
- CPSMCAM 	conforme eapedfiçaçes constantes do edital Raferido edta poderá ser 
adquirido no endereço acima. a partir da data desta pubHcaçâo, no hoàrío de expediente ao 

Estado do Ceará - Prefeitura Municpa1 de Fortim. A Comissão Permanente de Licítaçâo fándega para Viajantesjá com o bens no momento da entrada no 
púbicoCamocimICE, 3dejaero 4e2oi!1Gil1an Uma daSllva-Pregoefrm. 

comunica aos nteessados que no prÚxmo dia 17 de Janeiro de 2017. As O9hOOmn. estará ,  
abdndo Ucdaço na Madardade Pregão Presernia1 N° 030t0112017 - PMF. cujo objeto é objetivo de esdarecer todas as País Caso não declare e seja pe- 
aqusçao de combustiveta e derivados do petrõleo destinados a afender as neces&dades das dúvidas aos turistas brasileiros go pela fiscalização oviajante irá 

Estado do Ceará - Prefeitura MunícpaI de Varjou - Aviso de Lioitação. A SCcreie 
Aclnimnisiraç5odoMunkípmo de Varjota 

unidades admnistraavas componentes do Governo Municpat de Fortim . CE. O edital completo 
disposçâo nos dias úteis após esta publicação ,no horário de O8hOOmtn às 12h00min no que forem parao exterior. pagar os 50% de imposto mais 

comuncaaosmteresaaoosque estará recebendoaté s 
09:00h do dia ISdejaneiro de 2017, na sa;a de reuaÓes da Cmissãod Lclaço, sito à Rua 

endereço da Prefeitura. bern como nos sítes wwwfÕrtimce.govbrewww.tcmcegovbrIcitacoes. 
Fortim -CE,O3deJanejrode2011. EverdoPauadaSiva-PregoeiroOficia1, Oviajnte que trouxer outros 50% de mura; ou seja, 100%1 

Artur Ramos, 232. Centro -Varjota-Ce, a proposta de preços a documereaçao da habHitaço  bflS caracterizados como baga- (imposto + multa). para o Pregão Presenolal n°  020110112017-SAP cujo Objeto é o Licenciamento e: concessão 
de direitos de uso da um conjunto do Sístrnas nformodzados, com os môduks ce 

Estado do Ceará - Prefeitura Munleipal de Orós.AComissão de Licitação,, Iócatzada na Praça 
Anastácio Maia, n° 40.Centro-Orós/CE. 	muntca aos interessados que no dta 16 de janeiro de 

- gem cujo valor global exceda a 
Contabi1dade Ptbllca, Fo'ha de Pagameeto, Patrimônio, AÍmoxarifdo e sistema de Portai da 2017. ás 08:OOhs (horário oca», estará abrindo Ltcdação na modalidade Pregão Presenriat n cota de isenção .deverá pagar im- Agravante 
Transparênda da inleresse das Screanss do Administraç5o, Educação. Saúde e Sec. do 
Trabatho e Mss1éncia Socíat do Munictpio de Varjota. O edita' podeã ser obtido junto à 

2017.O1.O3O1, 0bJCt0 aqutstçoda combustivete derivados. para suprir as neessIdades1oca1 e 
no rnbto da Capital Fortaleza -Ceará. das Unidades Admnistratfvaa do Municpío de Orós/CE. O5tO de importação, calculado Já para a situação em que o con- 

Cornssâo de Ltcttaçdo. no endereço supracitado nos dias 	tes, das 8:00h às 14:0Gb. 
Varjota-Ce, 	 Lira Lopes -Pregoeiro. 

conoffne Anexo 1 O
ã 	

editat comp'eto estarà dsponive no endereço acima a partirda data desta 
publicação, .no 	ao púbtco deO7:30 às 11 :30h.. Orós/CE, 03 dejaneiro de base de 50% do que exceder a tribuinte declararuma parte dos 

porém a fiscalização en- 2017.José Kieriston Medeiros MonteJúnior-Pregoeiro. cota de isenção por meio de do- 'bens, 
Estado do Ceará - Prefettura Munícipiïde Õrós - ievogaçào . Pregão PresencaJ n cumento próprio de arrecada- contrar outros bens que também Estado do Ceara -  Prefeitura Mntctpaf de Farias Brto . Avtso de Lictaçào . Pregão 

2017.01.03.1. A Pe9oera Oficial do Mundpo de Farias &ito/CE, no uso de suas atrbuçôes 2016,1220.01.ACotflhSSàO de Ucftaçto comSede na PraçaAnastáco Maia ri°40-CenVo -Ords- ção (DarO. deviam, mas não foram declara- 
egeis, toma PU 	Q4  pera çonhecmento dos nteressactos. que estará realizando, n sede da 
Pref eitura, Cartame Ueitatôro. na modalidade Pregão, do tipo Prasenca tomba-do sob ø n'. 

CC. para conheçknento dos tcttantes e de quem mais possa eteressar que a licftaçào 
Supramencionada tendo por objeto a oontrataçào da prestaçào de serviços de capadtação dej mercadonas que tenham dos, as regras seguid as pela Re- 

2Q17.01.03i, cujo Qbjto é a aqustçào de armações e ants 	orretivas v isua is (Óculos) 
rofessoreadretomscoordenadoresetcni,,sdaSecretada de EducaçtoenvoMdosnaeducaç 

nd conforme anexo, ,: junto à SecetadadeEducaçãodo Muncipíode Orôs -CE to revogada pc finalidade comercial, se não fo- ceita Federal estabelecem como 
á destinadas 	doações para pessoas em vutnerabifldade sociat no Mumcpto de Fadas BdtoICE, 

através da Sacretana Muncpa de Saúde, conforme espec5caç3es apresentadas junto ao 
es de nieresse pública decorrente  de, 	superveniente devidamente comprovado. Orós -CE rem declaradaspeloviajante, es- agras'anteumamultaque incidi- 

Edftat Convocatôrio e seus neos, corp recabmento dos enveiopes de propostas de paços e 
O3deJaneirode 2017 JoséKlei -tstonMedejros Montejúnka-Pregoeiro, 

. tarãosujeitas àaplicaçãodemul- rã sobre o valor total dos bens 
de documentos de habàtaçio marcado oarao da 17 de Jàneio de201 Tàs O90O(nove)liorss.  
Mao(eSnformaç5es, na sede da Comtssão de LicItação, sito na Rua JosèAlves Pmente, n 

Estado 	 do Ceará - Prefeitura Munictpat de Pacajus - Aviso de Publicação de CRC. A ta ou até mesmo à apreensão de declarados e não declarados; ou 
87. Centro, na Cidade da Farias 	rít B&CE cc segunda à sexta4cira. no hrno de &O0h às 

Câo de Ucitação da Prefeitura Municipal de Pacajus-CE. em cumprimento ao disposto no 
pagfo pdmeiio do artigo 34 da Let M° 8666/93. comunica aos 	teressados na obtenção do mercadorias, para fins de aplica- seja: os 50% de multa incidirão 

12:00h ou pelo teieíone (8) 3544-1223. Farias BritoICE, 03 de Janeirode 2017. LufessIan 
CaixtodaSHvaAfves-pragoejraOficia. 

1 	 1 

regis-a cadastralparao exerctcionancetrode2O17, que adocumenlaçàojâ poderàsererdregue ÇO da pena de perdimento, se- sobre todos os bens (cota isenta 
+ excedente declarado + exce- 

: 	 • na Sede da Prefe1turaMundpat, setor de 1itaç5esonde serão prestadas as informações undoestabeleceasregrassegui- 
Estado do Csarã - Prefeitura Municipal de Farias Etrtto - Aviso de Lidtaq5o - Pregão o' 
20170tO.2. A Pregoetra Ofcia1 do Munkípo de Farias BrtO/CE. no uso de cuas atdbuições 
kgaís, torna púbtco. pCre conhacknerto dos eteressados, que estará rea1zareto. na cada da 
Peteaur5 1  Certame Ucítat&o, na modatdade Pregão. do Upo PrasencaI, tombado sob o e' 
2017.01 .03.2. cujo objeto é aqusçào de oxigêno âs medcnat destinadoao atendrnento das 
necessktadea do Hcspita Geraí do Munpio de Fsras BritofCE, conforma espaciticaçaes 
apresentadas unto ao Edjtat Coneocatôrio e seus anexos, com ecabfrnento dos erwetopes de 
Propostas de preçosede documentosde hab#itaçãomatadopara oda 17deJan&ro de 2017; às 
11:00 (onze) haras. Maiores infonnações. na  sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José 
AWes Pimental, o' 87 Centro, na Ctdadede Farias Brfto/CE, de segunda à sesta-feira, no horârio 
de OéOOh às 12:00h ou pee teetcne j88)35441223. Fartas BrtoiCE, 03 de Jaoero de 2C17. 
Luctessian CaUxtoda SilvaAlves PregoairaOttciat. 

	

necessanas. raeajust, 04 Qe janeiro cc Lu11. .ioao eezerra cze AtIrM ICIa.  Fresoente os 	
as pela Receita Federal. 	dentenão declarado). omissa* de Licitação,  

tido do Cearà-Consórco Púbticod SaCde da Microrregião de Crato . CPSMC .Avtsade 	Regras itação O ConsÕrco Púbto de Saúde da Microrregíéo de Crato CPSMC. por moio da 
mssào da Licitação. torna púbtico aos interessados, a rea&açào do Pregão Presencial e' Cada brasileiro tem o direito de 161221020 - CPSMC Objeto:- Contratação de empresa para prestação 	serviços seços de 
boração e emisàõ de folha de pagamento e céJcuos de obdgações tmbaUstas para o 	trazer, sem cobrança de impos- 
nsôrcio Púb lico de Saúde da Microrreguo de Crato - CPSMC. Exercicio fWanceiro de 2017. 	tos, bem do exterior no valor de Ital dsponive a partir de 02/01/2017 no site: wcegovbr. bem como no endereço: Rua 
ptào Joaquim José de Macêdo, 8ã0, Bairm SãoMtguel, Crato-CE. Data de abertura marcada até US$ 500 (via marítima ou.1.— .ra o da 17 de Janeirode 2017 és 09:00 horas. na saa da COmissão de Uctação. Crsto-C. 03 
Janeirode20ll. FtsvIanadesousa Gome. s -PregcekadoCPSMc. 	 comercial) ou US$ 300 (via ter- 

Mais informações 
Acartilha elaborada peta 
Receita Federalpara orientar 
os brasileiros que viajam ao 
exterior esta , disponívelolink 
http.//bit.lylcartilhareceita 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso 
de Licitação - Pregão n° 2017.01.03.1. 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°. 2017.01.03.1 5  cujo objeto é a aquisição 
de armações e lentes corretivas visuais (óculos) destinadas à doações 
para pessoas em vulnerabilidade social no Município de Farias Brito/CE, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, 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 17 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, 03 de Janeiro de 2017. Luclessian 
Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso 
de Licitação - Pregão n° 2017.01.03.2. 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° 2017.01.03.2, cujo objeto é aquisição de 
oxigênio gás medicinal destinado ao atendimento das necessidades do 
Hospital Geral 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 17 de Janeiro de 2017, às 11:00 (onze) 
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, 03 de Janeiro de 2017. Luclessian 
Calixto da Silva Alves - Pregoeira Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião 
de Camocim - CPSMCAM. A Equipe de Pregoeiro do Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de Camocim - CPSMCAM, localizado 
na Rua Paissandu, s/n°, Centro, Camocim/CE, torna público que no dia 
18 de janeiro de 2017 (18/0112017) às 08:30 horas, estará abrindo 
licitação na modalidade Pregão Presencial N° 017/2017-PP, cujo 
objeto é a contratação de empresa para fornecimento de água mineral, 
para suprir as necessidades da Policlínica Cel. Liborio Gomes da Silva, do 
CEO-R Jose Hindenburg Sabino Aguiar e das Unidades de Pronto 
Atendimento de Camocim e Granja, gerenciados pelo Consórcio Público 
de Saúde da Microrregião de Camocim - CPSMCAM, conforme 
especificações constantes do edital. Referido edital poderá ser adquirido 
no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de 
expediente ao público. CamocimlCE, 03 de janeiro de 2017. Gílvan 
Lima da Silva - Pregoeiro. 

*** *** *** 

QõE 

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPL DE ARNEIOZ. 
:LC 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Câmara Municipal de Arneiroz, atr és da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que se enco a a 

DIVERSAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO 

disposição dos interessados, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 
2017.01.03.1, cujo objeto é a CONTRATAÇAO DE PRESTAÇÃO DE 

DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, com 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS 

o  

data de abertura para o dia 16 DE JANEIRO de 2017, às 14:00 Horas, na 
sala de licitações, localizada na Travessa Dona Mozinha, N° 10- Centro, 
Arneiroz -CE. Arneiroz -CE, 03 DE JANEIRO DE 2017. MARIA 
IRISNALDA DE ARAÚJO. PREGOEIRA. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Aviso 
de Convocação. A Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, por 
intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento 
ao que dispõe o Art. 34, §lO  da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores vêm através desta, convocar todos os interessados em 
contratar com este Município para requerer o CRC - Certificado de 
Registro Cadastral ou atualização deste, referente ao exercício de 2017, 
que será realizado na Sede da Prefeitura, situada na Rua José Matias 
Sampaio, n°. 234, centro, Brejo Santo, Ceará. Maiores informações no 
endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, de segunda - feira 
à sexta feira, das 08h:00m. às 12h:00m. Eriton George Sales 
Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - 

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Aviso de 
Cancelamento. Processo Administrativo: Tomada de Preços N°. TP 
12.01.001/20l6-SEINFRA. Objeto: Contratação de obras e serviços de 
engenharia para executar a perfuração e instalação de poços profundos 
em diversas localidades da sede e Zona Rural do Município de Brejo 
Santo-Ce, conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. A Comissão Permanente de Licitação da PMBS toma público 
o Cancelamento do Processo Administrativo de Licitação acima 
numerado. Maiores informações através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m. às 12h:00m. Eriton George Sales Bernardo - Presidente 
da CPL/PMBS. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - 

Secretaria de Educação Básica - Aviso de Cancelamento. Processo 
Administrativo: Concorrência Pública N°. CP-12.01.002/2016-SEDUC. 
Objeto: Contratação de obras e serviços de engenharia para executar as 
metas de 01 a 32, referente à reforma e melhorias de diversas escolas de 
ensino fundamental e reforma e melhorias de diversos CEI - (Centro de 
Educação Infantil) no Município de Brejo Santo-Ce, conforme projetos, 
planilhas orçamentárias e cronogramas fisico-financeiro. A Comissão 
Permanente de Licitação da PMBS toma público o Cancelamento do 
Processo Administrativo de Licitação acima numerado. Maiores 
informações através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. 
Ériton George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim. A Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 
17 de Janeiro de 2017, às 09h00min, estará abrindo Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial N° 0301.0112017 - PMF, cujo objeto 
é aquisição de combustíveis e derivados do petróleo destinados a atender 
as necessidades das unidades administrativas componentes do Governo 
Municipal de Fortim - CE. O edital completo estará à disposição nos 
dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min às 12h00min no 
endereço da Prefeitura, bem como nos sites www.fortim.ce.gov.br  e 
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes . Fortim - CE, 03 de Janeiro de 2017. 
Everardo Paula da Silva - Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus - Extrato de 
/-..' 

Rescisão Contratual. A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, através 
da Secretaria de Infraestrutura, toma público o Extrato de Publicação de 
Rescisão Contratual Unilateral do Contrato n° 011 
2016.01.06.002-CP, da Concorrência n° 2016.01.06.002-CP. Objeto: 
contratação de serviços especializados para limpeza pública e manejo 
dos resíduos sólidos urbanos no Município de Pacajus/Ce. Contratada: 
Gold Serviços e Construções EIRELI - EPP. Fundamento Legal: Princípio 
da supremacia do interesse público, artigo 79, inciso 1 da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, além do acordado na cláusula 12.1, 12.2, 1, III, 
V e 12.3, 1, do Contrato n.° 01/2016.01.06.002-CP. Ficando, desde 
logo, notificada, nos termos da alínea e, inciso 1 do artigo 109 da Lei de 
Licitações e Contratos Públicos. Dê -se ciência. Pacajus—CE, 04 de 
janeiro de 2017. Joab Bezerra de Almeida - Presidente da 
Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
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Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião 
de Crato - CPSMC - Aviso de Licitação. O Consórcio Público de 
Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC, por meio da Comissão de 
Licitação, torna público aos interessados, a realização do Pregão 
Presencial no 2016.12.21.020 - CPSMC. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de elaboração e emissão de folha de pagamento 
e cálculos de obrigações trabalhistas para o Consórcio Público de Saúde 
da Microrregião de Crato - CPSMC. Exercício financeiro de 2017. 
Edital disponível a partir de 02/01/2017 no site: www.tcm.ce.gov.br , 
bem como no endereço: Rua Capitão Joaquim José de Macêdo, 680, 
Bairro São Miguel, Crato - CE. Data de abertura marcada para o dia 17 
de Janeiro de 2017 às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação. 
Crato-CE, 03 de Janeiro de 2017. Flaviana de Sousa Gomes - 

Pregoeira do CPSMC. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Aviso de 
Revogação de Licitação - Pregão Presencial a° 2012.0112016 - 

SRP. Objeto: seleção de melhor proposta para Registro de Preços, 
visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos (com instalação), 
e material permanente para atender as necessidades das Unidades Básicas 
de Saúde do Município de Fortim - CE, toma público para conhecimento 
dos interessados, nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93 que REVOGA, 
por interesse público decorrente de fato superveniente a licitação em 
epigrafe, consoante decisão da autoridade competente. Fortim - CE, 
03 de Janeiro de 2017. Everardo Paula da Silva - Pregoeiro 
Oficial. 
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