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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO • CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2020.03.04.1. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, tendo em vista a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do carona vírus (COVID-19) e para evitar situações 
de potencial exposição ao risco de transmissão, tanto para seus membros quanto para o público que 
se faria presente na sessão pública prevista para o dia 07 de Abril de 2020 às 09:00 horas, torna 
pública, para conhecimento dos interessados, a decisão de SUSPENDER por tempo indeterminado a 
licitação na modalidade Concorrência Pública n° 2020.03.04.1, que tem por objeto a contratação de 
Instituição Financeira, Pública ou Privada, através de permissão onerosa de uso, para operar os 
serviços e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos da 
Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE, com exclusividade, sem ônus para a contratante, pelo prazo 
de 60 (sessenta) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Maiores informações: (88) 3544-1569. 

Farias Brito/CE, 27 de Março de 2020. 

~ 
Tiago de Araújo Leite 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ N° 07.595.572/ 0001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000- Tel: (88) 3544 1223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO· AVISO DE SUSPENSÃO DE 
LICITAÇÃO 

Concorrência Pública n° 2020.03.04.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria 

desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o AVISO DE SUSPENSÃO DE 

LI ClT AÇÃO referente a Concorrência Pública n° 2020.03.04.1. 

Farias Brito/CE, 27 de Março de 2020. 

~ 
Tiago de Araújo Leite 

Responsável pela Publicação 

CNPJ NO 07.595.572/ 0001-00 
Rua José Alves Pim entel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I StRJE J I A 'O XII N°064 I FORTALEZA, 30 DE 1ARÇO DE 2020 

aneamenlo Ceará .A. 
~~~ 

___ ll.;.;•;.;.l•;..;n....;ços P11nmonials • (lm milhares de rea1s • _RS....;)_--:-

,\II\0 3111219 Jlrl218 Passn oe Parrim6u10 31/ 12/1~ Jl/12/18 ~luxode Caluda 
Circulante - I.J24 877 l iquido i\lnldlldU Opuatlooal 
Car'<a e cqu1\"nlentes de ca1xa - ~ -- l Circulante 571 500 PrcJufzo do cxcrcfclo 6 
Contas a receber 1 213 823 Fornecedores -;rr S ---n-2 Aj ustu para reconciliar o prej ulzo 
Imposto:; a recupcrDr 70 40 ObngaçOes lnbutAnas 13 13 do uerclclo com o uln liquido 
Despesas Antecipadas I I Debnos cfEmpresas Relacionadas 131 238 gerndo pelas ahv1dades opemc1ona1s 
:\lo Ci rculante 7.915 8.285 OutraS contas a pagar 12 17 DepreciCÇões e amortizações 370 
Imobilizado 7':VTS- 828.5 Palrlm6nlo Liquido 8.668 8.662 (.\umtnto) rtduçlo dos alhos 

aldos em Jl de Otnmbro de 2017 
Prejulzo do exercic1o 
aldo tm Jl dt Dtumbro de 2018 

PreJulzo do c"erciCIO 
alllo1 em Jl dr Deumbro de 201? 

Capn>~l soc1nl --1 Oõõ ---rõõõ optnclonais: 
Reser\aJ de capital 7 995 7 995 Contas a receber 
PreJulzos acumulados (327) (333) Impostos 1 recuperar 
Total do Pas h o t Pnrtes relnc1onadns 

(390) 
(30) 

(107) 
11 do ParrlmGnio Liquido Despesa:; antecipadas 

\umento (reduçlo) no; pu h os 
optnclona11: 

loial do Fornecedores 
PreJuizos patrimOoio Obngaçõcs prev1denc1nrtlb c 

acumulados liquido tnbutánas 

183 
Rtlti"\ IJ 

de capital 
7.995 (l l4) --V8T Outras contas o pagllf ..Ql 

__ (nlrrln9) (i 19) Caiu aerado pela ativlllallu 
7.995 (JJJ} 8.662 oprracionaiJ 

6 6 Papmento de JUros o;obrc 
38 

- [omJ 7.995' --rm emprtsumos e financ1nmentos 

( 119) 

370 

(694) 
3 

228 
( 11) 

202 

7 
7 

(7) 

Oemonstraçlle' do Reiultado • (l:.m m1lhDres de 
re:us- RS._ exceto o _prc:.1_uizo ~~ao) 

J 1/12119 31/12118 

OtmonMrlç6u do Resultado A rugtnlt Caiu liquido &trtllos ptlas 

(Em m1lhnres de real!- RS) F~~~;!11:cd~a~!:~•.:io\nl~:~dad~8 __ QJ 
Jl7l2li9 117i17il de ln-rstimrnlo 

Rece1ta Liqu1da de Vcndnl 
e Ser\IÇOS 
usto dos Produtos VendidO) 

741 615 
PrrjufLo Lfctuldo do Exercfc~ 6 -----cTI'9) Aqu1s1ç!o de 1mob1h7.:1do 
Outros Resultados Abrangentes • Caiu liquido aplicado nu 

(0) (0) 

Resultado \bnn&tnte fotal a Ih idadu dt in\ ullmento 
do f.xercldo ~ ----rrrJ) FIUJO de Caiu das \tivldade~ dt e Semços Prestndos (725) __j715) 

Lucro Bruto ----rl ~tmij 
Despesas Operacionais 
Gera1s c admrmstrouvns 
Prrjulzo Operacional Antu 
do Ruullado Financeiro 

Resultado Frnance1ro 
Prrjul7o Oprradonal e \nti\ 
do lmposlo llt Renda e da 
Contnbulçlo Social 

Prrjufzo I iquido do EnrcfrTo 

_16) 

lO 
(4) 

6 
~ 

\manda \he 

DrmonJtraç6u Contibtb 
Exrrclclos lindos em 

31 dt Dezembro de 2019 t 2018 
(11 6) (Emm1lhnresdcRears) 

(4) A Saneamento CearaS A. fot errada em WIS. tem 
como obJeiO coleto e trotnmento dos esgotos sam
tános. possu1 como cliente as un1dadcs usuanns do 
empreendimento Aphav11le (comerc1n1s e residen
CiaiS) 

A Diretoria 
Ftrrtlra- CRC ISP29482Si0-3 

Flnanciamenlo 
Aumento de Cap1tal 
Caiu liquido aerallo pdu 
llhld1du de lln1ndamento 

-\umtnto {Rtduçlo) no lialdo de 
Caiu e Equlvalenlu dt CaliiJS --J.Zl 

Caru e equivalentes de c:a1xa ;;;--
mie lO do exerctc1o 3 I O 

Ca1xa e equ1vtllentu de ca1xa no 
fim do exerc1cto 41 3 

,\umtnlo (Rrduçlo) no aldo dt 
Caiu t t.qulva ltnlts de Cliil--38 171 

CF~It.C-CO'i iTRl ÇOE . FLETRO\IEC,\ ' 'C \Co; .,\ . CI\PJ: 63.564.389/0001-18 ·'IRE: 23.3.0001?07-5- " Ú'\'CIO DE OISPO,IBILIDADE 
DE OO(l '-1F''I'1 O - Encontram-!lt a d1spos1çDo dos senhores nc1omstas, no sede SOCHll dn Companh1a, locaJ1zoda na Avemda fenente L1sbo1. n• I 000. 
Alvnro Weyne. Fort>~ltzn. Ccanl, CI-P 60 010-340, as DcmonstmçOes Fmnncc1ras e o Relntóno de Adm1mstroçio relnuvo ao exerc1c1o soc1nl encerrado em 
31 de dezembro de 2019 UJITAL Ol CO~VOCAÇ,\0 P\RA A SEMBLEIA CFRALOROINÁRI-\ • Flcnm convocndos os senhores nc1onrstns desta 
Compnnh1a pBnl rcun1rem-~e em Assemble1a Gemi Ordmâna. a reahzar-se no d1a 29 de nbnl de 2020, u li horas. na ..:de SOCial. ac1ma rdenuficada. a lim de 
dchbcror o;obrc a segumte ordem do d1a (a) exnmc, ll1scussâo c votnç!o das Demonstrações F1nonce1ras e do Rclatono de Adm1mstraçâo reloU\"O ao exerclc1o 
socull encerrado em J I de dezembro de 2019, ambos 6 d1spos1çao na sede da Compnnh11 1 partir da presente data. conforme tratado nesta publicação, (b) 
deliberar robre a destmaçâo dos resultndos do rcfendo excrtiCIO. (c) elc1çao dos membros da D1rctona, (d) fixaçlo da remuncmçao dos adm1mstradorcs. e 
(c) outros assuntos de mtcresse da Companh1n. ulus1vos 6 ordem do d1a AMARILIO PROEI"ÇA DE MA C!~ DO- D1retor Presidente 

ESf\00 00 CI:ARA - PRFHITt ~\ \1l11,fCIP \L DE CROAT - VI O DE I ICIT\ÇÃO-CO, CORRt:'\CIA P('BUCA \ • OOI/2020 -A 
Com1ssJo Permanente de LtcltnçAo d3 Prefeitura !'vlumc1pal de Croalá toma pubhco para conhecimento dos mteressados que renhzanl L1c1mçlo na Modnl1dade 
Concorrêr11:1a Publica. tombado rob o N 00 I '2020. cnt~no de Julgamento Menor Preço Global tendo como Objeto a Contrataçlo de empresa 1!5p«ialluda 
para uecuçlo do nniço de amphaçlo do aiJltma de abulrtimento dt 6&u• da ndt t d1versu loulldadu do \luniclp1o de Croai6-CE. A essâo 
será rcahzad11 A 09h do dia 30 de \brll dr 2020. no Sala d3 Com1s.sâo Situada a Ru3 Manoel Braga, N' 573, CDroba. Croalá-CE A documentnçao do Ed1tal 
no lntegru podere ser adqu1ndo no endereço nc1ma menc1onodo, no homno de 08h às 12h e no segumtc Sluo V1rtutll www tem ce goy br/ltcnncocs Mn1s 
rnformnçOes no endereço c1tado ou pelo Telefone (88) 3659 1164 Croat6-CE, 27 dt Muço de 2020. Francisca llva de Abreu - Pruidentt da CPl 
d1 Prtftilun \luoitipal de (roa"ICE. ......... 
Estado do Cnr6- Prefeitura \lunic1pal llr hrias Brito· A' i o dt Llcltaçlo • Preglo ;-.• 2020.03.27. 1. A Pregoe1ra Ofic1nl do Mun1c1p10 de Farras 
BntOICI· toma pubhco que o;erá realizado Ccrtnme LICitntóno na modalidade Pregao Presenc1nl Objeto Aqu151çdo de combusttvers (Penmetro Foruleza) 
destmados oo otendtmento daJ nccess1do.dn da frotn de \ e1culos pertencente ao Mun1c1p10 de Farras Bnto/CE Datn c llonlno da Abertura 13 de Abnl de 
2020, as 09 00 horas Os rnteressados podcn1o ler e obter o texto rntegral do edital e todas as rnformnçOes sobre a hc1t11ç!o no sede do CPL. suo 4 Rua José 
Alvc. P1mentel, n• 87_ Centro, Fnrtns BntOICL, em horàno normnl de cxped1cnte. ou através dos endereços eletrõmcos wv.w fnrtasbnto ce gov br e"~ tcc 

· br Ma1ores lnformaçOes pelo fone (88) 3544-1569 J.-arlu Brito/C E, 27 dt \larço dt 2020. Luclessian C1lla.to d1 ih 1 i\ h u - Pre&orira Ollcial. 

......... ~ o do Cu r'- Prtftitura \1uniclpal dt hriu Brito - \\l~o dt usptnslo de I irlt•rlo • Concorrfntla Publica,. 2020.03.04.1. O Prcs1dcntc 
da Com•s•.lo Pcrm1111c:nlc de l.ICitllçAo CPL tendo em Vl$ta a emcra~ncra de ~ude publica de 1mponàncra rntcmac1onal decorrente do corona vtrus 
(COVID-19) c pnru c\ 1tnr su®çOcs de potcnc1tll e~posrçllo 110 nsco de trllllSmlssfto, tnnto pnru seus membros quanto para o pubhco que se fonn presente 
na ~essâo pubhca prenstll para o d1a 07 de Abnl de 2020 às 09 00 horas. toma publico. pDra conhec1mcnto dos 1n1cressados. a llec1sOo de Suspender por 
tempo rndeterm1nado a hcrtaçao na modalidade Concorrêncra Pubhca n• 2020 03 04 I, que tem por objeto a contrat.açllo de tnsunnçdo Frnnnce1ra_ PUblica 
ou Pnvada. através de pcrm1ssâo onerosa de uso, p3t1 opcror os serv1ços e aercnc1amento de c:rc:duos provenrcnu:s da folha de pagamento dos serv1dores 
ouvos da Prctertura Mun1c1pal de Farras Bntll CE. com exclusiVIdade. sem Onus pnra a contratnntc, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. conforme cond1çOes 
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e ex1génc11b estabelecidas no lodual e seus anexos Ma10rC$ rntormaçOes (88) 3S44-IS69 Farias Brlto/CE,l7 de \larço de 1020. Tla&o de Araujo l tl~ _/ 
- Presidente da Comi slo Permantntt de llcllaçlo. -V' ......... 
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METRO 
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PílULAS 
VO<:liOOAOOR Di: 
•"rwl\.'""., !ir,,tm. \:jub.•nuT"•\AOt
""'c..n~.-irt '-'lrd'"<"M' v•u 
fi'Wr.,.lnntflf IJÇ:«'~ ~JurAt'lt•cut t1J;., 

Mr fl\l·"""n'"""~'~~ ()C'"nhn df' 

t<~ol\lllok>o"' r 1-!etn<lte<oPI• <10 
<"~•r.I(H.,.,ocu), na •od• 
iP"rN;e;..dcC~•,noOC\Ct~oõlll"'-l. 

MUf\liNI n,_ hnrM·•o4 dft 

"l,.t'ldlmentq ~~ po.._tG'IOf' 

rt'lrl~th~ MnUt'" tt'tt un'd"dfU. 
~f:.(\TL'tftn 

CO!oiTVOO, PI'RA IVITAR 
o~lo!\mtfdÇI'Jes. ~kjlendomnnlo 

P<Kfr" ~,.r ftlto vh1uttln'W'o1e pelo 
•llf'hem<><:t! .... $1:rvk>.c:om. 
•\.."-tlm1 ,. pou•wl ~sco~her'di.P ~ 

!><><Me>" loql "",.. • dollçao. 
FH!UO •lrtolol 

comuna~ llfl\....,;:ctr .. ,'} 

#Coronavtrus 

CUTDt\DOS P.'\RA O 
TRANSPORTI: COLJ :TNO 

orenn dl'hnlbus na Gaplml cearense tem sido avalia· 
d~ rod111< o.~diM pela l!.mpt'esa de Trnnsporre Urb.1· 
no de F'ormle7.a (15tufor), eom o objeti-..o de arendcr 
a demanda garandndo que a recomcndaçao de dls· 
l.llldameniD entre <X passageiros seja cumprida. 
Contudo, ainda M red~maço'IQ entre quem necessf· 
lll udH?.ar o transpone pllblleo em F'onnleza e, para 
responder a Isso, alguma.~ medld:as têm sido adota· 
das pelo Poder Público. Velcul01 extra~ es~o posl· 
cionados nos terrrunJts de lnt~oe podem ser 

utlliUdos par;Jasltnha:sque apreientam maiores demandas. 
!'la l~m de Mcn~ osônlbtl~ P5ll'lo realizando em bar· 
que e desembarqur de passageiros a pena.• noubngosjunto 
nocmtciTO central c nfto maiS n;r.<esr.ações d~c:orredorex • 
pres..<o. AIM! disso, a t>rd't~tur• t•mbém reforçou a 
hlglenu;açJo,lllllto para os usuánO$ quanto no rran.~portc, 
lncluln!loa llmpezadiària dos v~forlos nas JÇ!r.tgl?l\5 d:IS em· 
prcsasa."SSC!adas ao Slndlõnlbub. Se!!Undo a Erufor, n de· 
mand.1 transj'Klrtad~ dlan~momt~ lt'ITI cheg.1dn n ~proxirrnt· 
d:uncnte ~'l'll\. OI tcrminai.~ eom maior Rtll!O de pnssageoro$ 
rêm ~Ido o• do.• bairros 11arangabo eSrqoorn. 

11 rrcfeltur• de Fllrtale7.a abnu novn cmral para o cadastro de 
vadn<~Sdegrlpe = dorrudloopar.lldnsosrom mais de80 
3n05 ou para aqueles que esreJam aamados. No cndcl'llÇO 
clea1lnioo ~v~dneJf•" (! possiv~l 1o0llcllllr a V<~cma domiciliar 
c consultar as rot;l.~ di.1ruts ~equipes d.1 Prefeitura. com· 
posta~ por cnrermerro t letntcodecnfermagem. Quem j~ 
realizou o cada.<tr\1 pelo aplicatiVo Whatr.App nAo pri'CIS<I"' 
cada50'3r novam~nte. 

l)rNÚNC!J\ VIR111 \L 

Medida necessàrfll p;trolconttr o;w.~nçodocoronnv1n.tS, o 
f5()1amemo50Cial também t~m alguma.çdesvantaJ:!!IlS Causa· 
das n3o pela medida. mas por quem se ;~provelta d.1 penna· 
nena:t em casa para p!!!p<!ntar a violênoadomésdca ror 
l<-<0, a Policia c;,,ofl amplinu a ahrnng~nci.1 de crimes que po
dem ~er regl~rrados por melo de holetlns de ocorrénda ele
trllnfa:r&. AJror.~, :;eis das 18 dprflcJçóe$ penais dtsponivels no 
mt'IO eletrOnico podem ser registrada• n••2mb•to da vtcolên· 
ci.1 rlomesrlca e familiar. ~o os crimes de ame.tca. vkllaçao 
de dom1Cl1Jn, callinln, dlfama~o.ln]úna c dano. O!!llunde! 

AI v \lt\s 

11 Ordem dOiõ lldvogados do Rra.<il· Sccç:lo Cc-drn (QA!Ia) 
in\ dtsponlbllll'Air a panirdesta wmana urn.1 Cenrral de Alv.r· 
1'116 DIRítal~. Oobjcdvnéqru:n lermmenta pos.o;,1 aJudar Jdvo
fllldOS, quf' r~m encomrddo uma dificuldade dul'ilmC ~'lile 
r>ertodode pL1nt'ln dojudld.\rfO Jl(ITt'OOIRikl novo l'orona· 
vlnr~: n paj!llmento dt ah·ar<1.çe lll'QUtSiçOe$ de Pt'Cjucno Va 
lor (lUlVs). Na Cl'n~rnl. advogados poderno efctu.1r t>lecronf· 
camcnt:l! todo o rroc-essamemoprévlo de libernçAn dn ;ilva· 
ri\ ou RPV u Cllx~ l'cnnt\mlca ftdcr3trará n clepósito~m 
coma, "'!m 11 necessidade dn ldn a uma agencia bancánn. 

ALi\' lO P·\lt\ F:STUO.\Nn:" 

Bom lembrar que a OAJI.CErambém emitiu um ofldoan Ml· 
nimndn F.ducaç;1o,l\braham Welntraub,sohdrando a su.<· 
pensão da cobrança d.'IS parcelas dos prtlxlmo6 quarro me
ses do Fies ou Dt~ que nCIV35 medidas de contenç;1o do coro
navlrussejam Informadas pelasaurorldadcs.Se o pletto for 
atendido. SI' li um aiMn para multa; esrudantes. 
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Ceará, 30 de Março de 2020 • Diário Oficial dos Municipaos do Estado do Ccwi • ANO X IN" 24 17 --------
O PIU.FI'.ITO \ll '\I( II'Al DE FARIA BRITO, E 1 \00 00 
CEARA, ~O l O DE. t \ S ATRJBliÇOE. U .. GAI , Qt t.. 
1..111-.. CO'\FERE\1 O \RT. 69, DA U. l ORG,\ '\ICA DO 
~ll ~ICIPIO. 

CO:-.~ IDEil-\:-.DO que o Congresso Nacional no daa 20-03-2020, 
ro.:conheccu o Esmdo de Calamadade Publica pnra os fms do artigo 65 
do Lca Complementar l·cdcral n• I O I, de 04-05-2000; 
CO'\ IOEIU '\DO a Lei Federal n• 13.979, de 06-02-2020, dispõe 
sobre mcdadas para o enfi'cntamcnto da emergência em saúde publica 
de amportà.ncia antemacaonal; 
( 0:\MDERA '\'DO que com a decrclllçllo de estado de calamidade 
púbhco UJuda ao executavo a trabalhar moas no sentado de conter os 
rascos, danos e agna\OS à saúde púbhca decorrente da COVID- 19. 
('0'1 IDE R,\ 'IDO que cumprar metas fiscais gerará "nsco de 
parulisaç11o da mdquana pubhca" em um momento que mais se pode 
precisar do Poder Público para conter o avanço da pandemaa no nosso 
munacipao de raraas Bnto-CI 
C O'\ li) ER \'\DO a necessidade de ações emcrgcncaaas necessárias 
ao enfrcntamcnto da pandcmaa do COVID-1 9 que poderllo 
comprometer gra\ emcntc as finanças publicas c as metas fiscais 
estabelecidas puro o pre~entc exercacao, bem como as metas de 
arrecadação de tributos po.:la redução da atavidade econômaco 
ObC'IU .. IO: 

\rt. I" Fica declarado estado de calamidade público para todos os 
fins de direito no \1umcipao de Fanas Brito-CE 

\rt. 2". Faca reconhecida, cxclusa\amcntc paro os Iins do nn. 65 da 
L. c a Complementar n• I O I, de 4 de maao de 2000, notadamente paro as 
daspcnsas do aungimento dos resultados fiscaas. c da hmitoçllo de 
empenho de que trata o art. 9• da Lea Complementar n• I O I, de 4 de 
maio de 2000, n ocorrcncan do esmdo de calamidade publico, com 
efeito~ até 31 de dezembro de 2020. 

Art . 3". E:.ste Decreto entra em vigor na dota de sua pubhcaçâo, 
revogadas ns dasposaçóes contrárias. 

PllBLIQllf - Cil 

PAÇO OI LGÁRIO Pl R! IRA DA SILVA, GABINETr DO 
PRLHJTO, EM 27 Dl MARÇO DI 2020 

JOSÉ MARIA GO\IES PEREIRA 
J>rcfcato Munacapal 

Publicado por: 
Mana Jo>e: Be1erru da alva 

Códi~o ldcn tificador:4 l~6LEA6A 

PROC'l R \DOR I\ 
A \ ' I O DE St iSPE SÃO DE LICITAÇÃO 

A\ I ' O I>F: tl. PE,SÃO I) E LI ClT \CÃO - CO, CORRI!:"íCii\ 
Pl RLI C.\ "i" 2020.03.04.1, O Presidente dn Comissão Permanente 
de l.actlllçdo - CPL. tendo em \ asta a cmergêncaa de saúde público de 
amportàncaa mtemacaonal decorrente do corona 'aru · (COVID-19) e 
para C\ atar siruações de potencial exposiçdo ao risco de trunsmassllo. 
tanto paru seus membros quanto paro o público que se fariu presente 
nn sessão pública pre\ asta paro o da a 07 de Abnl de 2020 às 09:00 
horos. toma pública, puro conhccamcnto dos interessados, u decisão 
de t lSPE"íDERpor tempo indeterminado o hcataçilo na modalidade 
C.oncorrcncia Pública n• 2020.03.0-l I, que tem por objeto a 
contratação de lnstaruiçâo I munceara., Púbhca ou Privada, através de 
permissão onerosa de uso. para operar os ser\ tços e gcrencaomento de 
crédatos pro,cnaentes da tolha de pagamento dos ~er\adores anvos da 
J>rcfcituru !\1unicipal de Furios Brito CL, com cxclusavadudc, ·em ônus 
puro a contratante, pelo pra7o de 60 (se<;senta) meses, confom1e 
condaçõcs e ex agencias estabelecidas no Edatal e seus anexos \laio res 
inromu•çõc): (88) 3544-1569 

l·:mas Brno CF, 27 de Março de 2020 

Tl·tGO DE ARAÚJO LEITE 
Presidente da Comissão l'ermuncnto.: de LacatJção 

Publicado por: 
Maria Jose Bezerra da Silva 

Código ldentificador:B98856C7 

PROCURADORIA 
A VI O DE LICITAÇÃO 

A\ I O DE LICITAC.\0- PRI-.GÀO 'li" 2020.03.27.1. A J>regoeara 
Oficial do Munacapio de Fanas Brito.CE toma público que será 
reohzado Certame Lacatatóno na modalidade Pregão Presencaal 
Objeto: Aquisaçdo de combusthcis (Perímetro Fortalc7.n) destanados 
ao atendimento das necessadodes da frota de \Ciculos pertencente ao 
Município de Farias Bnto.CE:. Data e JtorArlo du Abertura : 13 de 
Abril de 2020, às 09 00 horas. Os interessados poderdo ler e obter o 
texto antegrol do edatol e todas ns informações sobre o licitação na 
sede da CPL, sito à Rua José Alves Pimentel, n 87, Centro, Farias 
Brito C I:.. em hordno normal de expcdaente. ou através dos endereços 
eletrônacos~ www fariasbrito.cc.go\ .br e ww" tce.ce.gov.br. lliore 
lnformaçõr: (88)3544-1 569 

F ano~ Brato. CE. 27 de Março de 2020. 

LUCLESSIAN CAL/.YTO DA S IL VA ALI1ES 
Pregoeira Oficial 

Publicado por: 
Morao Jose Bezerra da alvo 

Código ldentifiudor:2717CFF2 

PROCl RADORJA 
EXTRA TO DE CONTRATO 

EX1 RATO DO C'O'IffRATO "'I " 2020.03.27-0001 Tomado de 
Preços n• 2020.0 I 07 I f..!!.!!..tl;, o Municlpio de Farias Brito. através 
do(a) ·ecrelllrin Municapal de Infraestrutura c a empresa 
CONSTRv TORA TOMA/ SANTO E I RELI - Ml Objeto; 
Contratnção de sen aços de cngenhona para execução das obras de 
construçtlo de praças públicas no 1\.tunicapao de l·anas Brito CF. nos 
moldes do Convênio n· OS9/CIDADLS 2019, celebrado com o f:stado 
Ceara. através da ecrctarao das Cadades. conforme espccaficações 
constantes no l:.daml Com ocatório \'alo r fotal : R$ 41 4.032,34 
(quatrocentos c quatol7e mil trinta e dois reais e trinta e quatro 
centavos). Prazo de ~;ucuçllo; 06 (seis) meses. igfncin do 
Contrato: até 31 12.2020. SignatArio~: Ygor de Mene1.es e Bc1errn e 

111mon Toma.t Santos de Jesus. 

Farias Brito·CE, 27 de Março de 2020. 
J>ublicado por: 

Mona Jose Bezerra do ~llva 
Código ldentificudor: Ali6ADDC 

ESTADO 00 CEARÁ 
I'REI'EITt.:RA !\IUNICIPAL DE GROAÍR\S 

GAB I'\ ETE DO PREF EITO 
LEI \H'l\TCIP\L 'i" 795/2020, DE 27 DE \1-\RÇO DE 2020. 

MODII ICA A LCI ML'NICIPAL N 386'2001. A 
fORMA Qt..E INDICA E DÁ OUTRAS 
PROV!Dl'NCIAS. 

O PREFEITO IUNICIPAL DE GROAfRAS, E TADO DO 
CEARA, no uso c gozo de suas atribuições legais, F Z SABER que 
a Cdmarn Municipal apro .. ou e ele sancaona e promulga a seguante lea 

rt. 1". Fica modaficnda a Lei Municapal n• 38612001. alterando a 
nomenclatura do cargo TRATORISTA, cargo de pro\imento efeta\O 
já constante do quadro de ser\adores do Munacipao. paro figurar nos 
sash:mas de conrrolc do Munacapao com a nomenclatura que segue 
OPI RADOR DP MÁQUINAS. 

Art. 2". Fica alterado o vcncamento básaco do cargo especificado no 
arllgo anterior, cquaparundo-~ no disposto referente ao mesmo cargo 
constante na Lei Munacapal n• 78312019. conforme andacndo no anexo 
único desta Lei. 

\\'Ww,dianomunicJpal.com.br/nprecc 4 


