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Obama enaltece 
papel da imprensa 
nos Estados Unidos

A apenas dois dias de dei
xar o cargo, o presidente dos 
Estados Unidos, Barack Oba
ma, concedeu hoje (18) sua 
última entrevista coletiva à 
imprensa, quando frisou que 
o trabalho dos jornalistas 
que cobrem os acontecimen
tos da Casa Branca constitui 
uma faceta essencial da de
mocracia. “Vocês não devem 
scr aduladores, vocês devem 
ser céticos”, disse.

Na oportunidade, Obama 
falou sobre última medida 
adotada pelo seu seu gover
no, e que Vem provocando 

_ u m  Grande debate dentro e

ficar a medida. Segundo ele, 
Manning “cumpriu uma dura 
sentença de prisão”. A defesa 
da analista divulgou um co
municado em que relata que 
ela passou por sofrimentos 
como “longos trechos de 
confinamento solitário e ten
tativas de suicídio”.

Tempo
Sobre os seus planos para 

o futuro, Obama disse que 
quer ficado parado um tem
po, para se dedicar a escre
ver e “para passar um tempo 
precioso com minhas meni
nas. essas são minhas prjori-

Hstado do Ceprá - Prefeitura M unicipal de Itaiçaba - A viso de R evo gação - To m a da  d «  
Preços 0C3/2Q16-TP. Fica revogada et licrtaçúc supracitado, referente no proceseo rí* 08.28- 

001/2016 Objeto: Contratação de empresa aapecialkadà no ramo da  ongonhana. para 
execução, mediante regime de empreitada por preço global, de serviços de reforma da Escola 
Padte Abílio Monteiro Neto, no Município de Itaiçaba. Estado do Ceará. Itaiçaba -  C E , 17 de 
janeiro de 2017. Marcilla G aldino de Sousa  -  Secretária M unicipal de Ed u cação , Cultura, 
Desporto, C iência  eTecno lo gia  (Autoridade Com petente). ______________ ■

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE
Torna públtoo que requereu à Autarquia Municipal de M eio Ambiente -  A M M A  a Licença 
Ambiental (L A ), Licença Prévia (L P ), Licença de instalação (L i) e  Licença de  O peração (L O ) 
para Construção do Centro de Referência da  Assistência Social -  C R A S  Mangaheira, 
localizado na Av. Luis Pio, S/N, no bairro Precabura, Eusábfo/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Norm as e Instruções de Licenciamento da 
A M M A  no Qual esta publicação é parte integrante.

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA M ONTEIRO
To m a  público que recebeu da Superintendência Estadual do M eio Am biente - SEMACE a 
R eno vação da Licença de O peração para extração de argila, localizada no M unicípio do 
Itarema, n a  F aze n d a  Pedra Arrancada, s/n, km -05, Zona Rural, co m  validade de 4 anos 
Foi determ inado o cum pnm ento das exigências contidas nas N o rm as e Instruções de 

Licenciam ento da SEMACE.

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA MONTEIRO
To m a  público que recebeu da Superintendência Estadual do M aio Am biente -  S E M A C E  a 
R eno vação da Licença de O peração pare produção de telhas e tijolos, focalizada no 
M unicípio de  Itarema. na Fazenda Pedra Arrancada, s/n, k m -0 5 , Z ona  R ural, com  

validade de 4  anos. Foi determ inado o cum prim ento das exigências contidas nas Norm as 
e ln slru çõ es de Licenciamento da S E M A C E .

Estado do Ceará -  Câm ara M unicipal de Fortim - Term o de Ratificação O  Presidente da 
Câm ara Municipal de Fortim/CE. o Sr. Orlando da Costa Oliveira, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o  que determina a Lei n® 8.666/93 e alterações posteriores, 
considerando o que consta do presente processo administrativo de Dispensa da Licitação r í  
7/20174)0001. Ratifica a Declaração de Dispensa de Licitação para a Locação de um imóvel 
situado i  Rua Francisco Adriana de Moura, ne 134. no Centro da Cidade de Fortim, para servir 
de s m  o do Poder legislativo Municipal, de propriedade d a Associação Cultural a Recreativa do 
Fortim - A C R cF , inscrita ro  C N P j sob o riT 06.253.325/0001-55. pelo valor mensal dê R$ 
1.500.00 (hum mit e quinhentos reais), durante o período de 12 (do ze) meses, determinando 
que se proceda a publicação do devido extrato. Fortim , 10 de janeiro de 2017. O rlando da 
Costa Oliveira • Presidente da Câm ara Municipal de Fortim._________________

Estado tio Ceará - Prefeitura M unicipal de  M ilagres -  A v is o  d »  L icitação -  P ro ce sso  
Lkêtatária N* 2017.01.13.002 - Tom ada d s  P reço s N '  002/2017. O  Municfpio de Milagres, 
í  j ta d o d e  Ceará, atra vés da Comissão Permanente de Licitações, iocaiizada na rua Presidente 
Vargas, r í  200 -  Centro -  Milagres -  Ceará, torna público para conhecimento de todos que no 
dia 06 ce Fevereiro de 2017, às 09h:30min estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços 
e Habilitação para a licitação cujo objeto consiste na aquisição de oxigênio medicinei destinade 
ao hospital Municipal M3e Bela de Milagres. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal das 08h00min às 12h00min. Milagres/Ceará, 17 de Ja n e iro  de 2017 .  
Anoa Apo nisia  Fétlx d o s  S a n to » Ribeiro -  Presidente da C o m issão  ds Licitsções.

Estado do Ceará -  Pref9ítura M unicipal de Jati -  Extrato de A ditivo de Contrato - 
Concorrência Públics N° 2016.02.19.01 -  Secretaria M unicipal de Finanças. Objeto: O  
presenie aditivo tem coma objeto prorrogar a duração da execução dos serviços por 12 (doze) 
meses, modificando assim a Cláusula Quinta do contrato inicial da Concorrência  Pública n.® 
2016.02.19.01. Fundamentada no Arí. 57, Inciso II. § 1* da Lei r í  8.366/93 e suas alterações 
posteriores. Duração do aditivo do Contrato: Até 31 de Dezembro de 2017. Data de Assinatura do 
aditivo de Contrato: 30 de Dezembro de 2016 Jati/CE. 04 de  Janeiro  de 2017. E d son Vidal dos 
Santos -  Presidente da Com issão de Licitação. ______________________________________

Estado tia' C eará  • Prefeitura Municipal de Jati -  Extrato de A ditivo de Contrato - 
Concorrência Pública N® 2016.07.11.01 -  Secretaria Municipal de Finanças. Objeto: O  
presente aditivo tem como objeto prorrogar a duração da execução dos serviços por 12 (doze) 
meses, modificando assim a Ciáusula Sexta do contrato inicial da Concorrência  Pública n.® 
2016.07.11.01. Fundamentada no Ari. 57. Inciso II, § 1* do Lei r í  8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Duração do aditivo do Contraio: Até 31 de Dezembro de 2017. Data de Assinatura da 
aditivo de Contrato: 30 de Dezembro de 2016. Jati/CE, 04 de Janeiro de 2017. Edson Vidal dos 
Santos -  Presidente da Com issão de Licitação.

Estado do Ceará • Prafeltura Municipal de Jati -  Pregão Presencia! n° 2017.01.17.01. Objeto: 
Contratação de serviço do locação de som volante para atender as necessidades de divulgação 
das ações e atividades da Secretaria Municipal de Administração e Fundo Municipal de Saúde 
durante o corrente anc. Data e hora: 31 de Janeiro de 2017 às 10:00 horas, Editais Rua Carmelita 
Guimarães, 02 Centro -  Jati (C E ), no horário de 08:00 às 11:00h. Maiores informações pelo fone 
(88) 3575-1188. Jo sé  Lima da Silva -  Pregoelro. Jati -  C E . 18 da janeiro de 2017.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de E u s ib io  -A d e n d o  ao Edital do Pregão Eletrônico
n® 2017.01.09.0001, A  Senhora Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, designados pela Portaria n® 17/2017, de 01 de janeiro de 2017, torna público o 
seguinte adendo ao edital do certame Pregão Eletrônico n* 2017.01.09.0001. No item 3 .1 -s Da 
Proposta de Preços Eletrônica, suprimir o texto final 'conforme o Anexo V  deste edita!" No Item 5.7 
-  onde se lè. nêc caberá desistência da licitante classificada, estando a mesma obrigada a 
apresentar os documentos de habilitação e proposta escrita de todos os itens, os quais sagrou 
vencedor(a).,80b pena de desclassificação nos.rtemeís. lç ia -se: .Não çáberií q^#|ênd«> da 
licitante arrematante, estando a mesma obrigada a apresentar as emosvae (quarwo exigfdasj.-os 
documentos de habilitação c proposta escriia de todos os itans. os quais se sagrou arrematante, 
sob pena de desclassificação de todos os demais itens arrematados. Eusébio/CE, 18 de janeiro 
de 2017.Tânia  Cavalcante ds S ilv a - Pregoeira._________________________________ __________ _

i Cartório M artin» -  Eng. Antônio Ferreira Antero 470 -  32735566 -  Torno público que se encorrtram_em meu cartórto para protesto os seguintes j


