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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 201 7.01 .03.2 

Objeto da Licitação: Aquisição de oxigênio gás medicinal destinado ao atendimento das 
necessidades do Hospital Geral 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 17 de Janeiro de 2017 às 11:00 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 C 	Silva Alves 
Pregoeiro(a) Oficial do Município 

CNP] N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO • AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 2017.01.03.2 

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° 8.666193, e 

suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITACÃO na modalidade 
Pregão N° 2017.01.03.2, cuja abertura está prevista para o dia 17 de Janeiro de 2017 às 
11:00  horas, para o Objeto: Aquisição de oxigênio gás medicinal destinado ao atendimento 
das necessidades do Hospital Geral do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 03 de Janeiro de 2017. 
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Luciessian C 	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 



DIÁRIO OFECIALDOESTABO SERIE 3 ANO IX N°003 FORTALEZA 04 DE JANEIRO DE 20174°  

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, 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 (18/01/2017) às 08:30 horas, estará abrindo 
licitação na modalidade Pregão Presencial N° 01712017-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. Camocim/CE, 03 de janeiro de 2017. Gilvan 
Lima da Silva - Pregoeiro. 

*** *** *** 

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, §1" 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:OOm. 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 
12.01.001/2016-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 torna 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 torna 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° 0301.01/2017 - 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. 

, 	 !&FL'_ 
ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPL DE ARNEROZ - ----- 
AVISO DE LICITAÇÃO - A Câmara Municipal de Arneiroz, atr vés da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que se enco a a 
disposição dos interessados, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL .° 
2017.01.011, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS 
DIVERSAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO 
DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, com 
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 Pacajus - Extrato de 
Rescisão Contratual. A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, através 
da Secretaria de Infraestrutura, torna 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 n° 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 Sonsa Gomes - 
Pregoeira do CPSMC. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Aviso de 
Revogação de Licitação - Pregão Presencial n° 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, torna 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. 

*** *** *** 	 1 	 *** *** *** 
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