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TERÇA - FEIRA 
FORTALEZA - CEARÁ - 16 DE JUNHO DE 2020 

acto do Ceará - Prefeitura Municipal de Sito Gonçalo do Amaranto - Rasa 
rdnnclamento. O Pregoeiro da Prefeitura torna público o Resultado do Credencia
gão Presencia] N' 20Q.04.160idP Objettr RegIstro de Preços visando tutora e 
Isíçito de cadeiras de rodas, &teses, próteses e afins, destinados o doação e mar 
serviços ligados a Secretarie de Saúde, do Município de São Gonçalo do A 

pn3sas Credencladait: Oulmi(ort Comercio de Produtos Químicos e Laboratona 
PJ: 41.654.74010001-29 abtúcnica Produtos para Laboratório 6/RELI ME 
183.45010001-55; J$ Ind. e Com. de Produtos Ortapedlcos LiDA, CNPJ: 06.3048 
e Distrimeclica Corri, de Produtos Medicas e Odontoloeicos  LiDA, CNPJ: 18.902.6 
Fita desde jã marcado a reabertura da sessão para o dia 24 de junho de 2020, 
c horas) oara dsrcortünuidade ao certame. São Gonçalo doAmarante-CE. 15 de  

ia do Município de Santa Quitaria. O edital poderá 
úteis, das 8h00 às 14h00, e no alta www.tce.ce.go. 

h> do Ceará- PrefeItura Municlpalde Santa Quitérla -Aviso daTorneda de Pr.ço 
2:0-SOU. APrefditurã Municipal de Santa Quitaria comunica aos Interessados que est 
esrrioaté do O9hO0mbsdodta0l dejulho de 2020, ria salada Conrissàode Licitação, ali 
'roto. Ernestina Catunda. a' 50, Piracicaba, propostas tio preços e documentação 
lição para a Tornada de Preços n' 0412020-SOU, ea4o o objeto é a execução 
rnmntaçaoempedratoscae,ndiversas RuasdoMunlctinode SanlaQultéda, O edl(aIPOd 
rticojunto a Comissão, no endereço  supracitado nos dias úteis, das ShOOmin dsl4hOCr 
*awwwtcocegov.br. Santa Qultôrla-CE, ISdejunho de 2020. Prealdented CPL 

Ira do Ceará - Prefeitura MUflIcIpal de Maujlti -Aviso de Julgamento. O Municilpio 
ti/CE, através do Pregoeiro Oficial, toma público que fiara conciutdo o julgamento 
to EletrÕnico rim  2020.06.03.2. sendo o seguinterA empresa Sinergia Médica Comércio 
a. Médicos e Ortopédicos LIDA, sagras-se vencedora junto ao lote único, por 
entàdo o melhor preço na etapa de lentes, sendo a mesma declarada habilitada  
ri"mo integrei às exigências do Edital Convocalórlo. Maiores informações nasede 
ou pelo teL (88) 3552-1552 ou ainda através da plataforma eletrônica: bll:org 

312020. A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú te 
o que ás 10:00 (dez) horas do dia 17 de julho de 2020, nasela da Comissão Centra 
i°, localizada na Avenida II, n° M. Conjunto -lereissati l, nesta Cidade, receber/ 
opes de habilitação pare a realização de licitação na modalidade Chamada Púbi 
ela sol, o a' 14:00312020, que versa acerca do oredenciamento para contratação 
moa visando a execução doa serviços de diegnosttOopôr Imagem, compreende 
sri de ressonáncia magnõlica pare complementar e Rede Assistencial de Saúde 
aataú, tudo conforme especiticações contidaa noAsexo ao Edital, podendo saro mar 
irão junto ó Comissão Central <te Licitação no endereço já citado, a partir da publica, 
Aviso, no horário de 08:00 às 14:00/roma. Maiores tnlormáçõea na dedada Comiesâr 
etefone (85) 3521.5168. Janalna de Deus Pires Telxelra - Presidente da Comia 
srI de Lícitacilo, Maracansú.Ceará. eml5de!unho  de 2020. 

Propos ias de Preços -Tomada de Preço it' 2020.02.04.1 - TP.ACOIISSS8O Permanente 
LicitaçãO do Munlclplo de ltapajd torna público o resultado do julgamento dafase de Proposta 
Preços da ibntada de Preço N' 2020.02.04.1 - TP. A$ã análise das propostas de preços 
empresa habilitada, foi declarada vencedora a seguinte empresa: 01°C Construções e Seryl 
EIRÉLt.EPP, com o valor global de R$ 128.536,01 (cento e vinte nove mil  quinhentos e trinl 
seis reais e sete centavos). Portanto llca aberto o prazo rectirsal. conforme preceitua o ad 
109, inciso 1, letra b, da Lei Federal N ° 8.866/93 José Mac Dowel Teixeira Azevedo Nu 

atado do Ceafá - Prefeitura Municipal de Campos Salas -Aviso de Licitação - Preg, 
ltrôn tco ft' 0112020-FG. Pelo presente aviso, e em Cumprimento a Lei 10.52012002 e eu 
teraçtléa e ao Decreto 10.02412019.a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Carnp 
alas, comunica aos ínleress~ que realizará Pregão EtetrônlçoN'O1/2020-FG. aujoobjeu 
aquisição da material rIa expediente para atender a diversas Secretarias do Municlpio 
ampor; Sales-CE, será realizado licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sendo 
adestramento das Propostas a partir do dia 1710612020 até 29/06/2020 As 1h00min (horá 

Brasilia) no alta bll.grg.br. Abertura das propostas 29106/2020 ás 14h0OmIn (horário 
'asilia), e o trrne riem disputa da lance no dia 22106/2020 lis 15lt00min (horário de Bresilie). 
lilal completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação 
mrárit de 08'00 às 1200h, no endereço da Comissão de Licitação na Travessa Vlcer 
ecand.rirlu Abocar, 1' andar. a/ri, Centro, Campos Salas, a ate: www.tcrn.ce.ov.br/tc  
unlcip/Os nora Portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BIt) no si 
.org.b'r, para verificação de in(orrraç5o e ulteraçites posteriores. Campos Seles, lSdejunl 

altera Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, comunica aos lrrteressadr 
a licitação, na modalidade de Pregão Presencial, autuada sob o n° 2020.03,30.0I8TD 
o como objeto a aquisição de material de expediente, ládico e esportivo pare suprir'; 
moldados do Indico de Gestão Descentralizada (100)- PBF -Cadastro único, índice  
Ião Oraecenlralizado (100)- SUAS - Secretaria de Proteção Social e Direitas Humanos 
1, Canos de Referência e Assistência Social ' CR.AS/Lsgoa dos Crioulos e Centro 
rêncla e Assistência Social- CRAS/Sede, do Município de SalIire10E, tipo menor pmç 
imarcada a datada abertura do referido certame para odia 26 de junho cio 2020, às 08 
a, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Sl 
claro, e/ri. Os interazaadoa poderão obter informações detalhadas no setor daConrisel 
citação. em dias deaçiedientenoimal,  do, afravãsdotelefone (88)3537-1082. Sãlftre/Cl 

do do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Julgamento - Preni 
rónlco is' 2020.03.03.1. O Pregoelio Oficial do Município de Jardim, Estado do Ceará, 
da suas atribuições legais, toma públIco, para conhecimento dos lirteressadias, que 
pdlmenio llcitslório na modalidade Pregào'rt' 2020.03.02.1 cuja datada abertura esta 
ardo pare o dia li de Março dó 2020 às 09/00 horas, tomou-se Fracassado. Maior 
mações na sede dacomlssito Permanente de Lldtação.sito naRitaLeonelAlencor, ri' 
ite,, Jardim/CE, rio trordriode0ã:OOàs 12:00 horas. Informações poderão ser obtidas atmu 
telefcl,e (88) 3555-1772, J*rdlm/CE, llde março dezô2ø.Alberto Pinheiro Tomes Me 

'aduba-CO torna público pera contrardruestto dos interessados que. no próximo dia 17 de), 
2020 às 10.00 horas, na sede da Comissão Pennenent8 de Licitação da Preleilisa 
atube, localizada na Rua Coro neiJoão Carlos, n°345, Pacatuba, Coará, estará realiza 
ação, na modalidade Concorrência, cujo objeto és execução de serviços deimplanlaçdc 
lmemttaçãoe revilistimento a safético do trecho: Distrito da Pavona - Distrito do Alto F5cha 
atube-CE. o qual se encontra dieponh'eI ora endereço acima, no horário de 08:00 às 14 

ao beara - arunicipmo os raraipaue - iwiso os .wpmioncaçao cc tjcrwç#u - 
to W. 013.2020 - SRR O Pregoeiro do Município de Parampaba/CE, toma público p 
riento dos interessados a sbertuts do Pregão Eletrônico W. 0112020 - SRP, cujo ohm 
de melhor proposta para registro de preços vIsando tutoras e eventuais aquisições 
apermanentea de Interessada Secretariada Saude do Mualdipia de Paralpsl,a/CE (á 
Lotes Exclusivos pena MEIEPP). Início do acolhimento das propostas de pieç 

EU às .t4høørrdn. Data de abertura das propostas de pretos: 29(09/2020 às OfIhOOrt 

os - Tomada ci. Preço N°2020.03.03.1- TP. ACornmasárs f°errnsnerite 
pio de Itapajétorrrapúiltcooresultado do julgamento da fase de Proposta 
de Preço ia5  2020.03.03.1 - TP, Após análise das propostas de preços 
ar foram declárades descteasjltcadaé as empresas: FCS Construçõel 
mnstruçõesSernlçoaeLocaçõesLTDMslE, Sã ConstrutoraeSendçoaLT( 
Servtcos Eventos e Locações EIREL1.EPP. Forem declaradas daitslitcae 

apránas: leoaS Construções e Serviços EIRELI-ME e Vetor Obras de Engenharia 6/RELI. 
i critério da desempate, foi declarada vencedora a seguinte empresa: Vetor Obras de 
mharia El RELI, com o valorgiobal de R$ 1.636.139.71 (hum milhão e seiscentos  trinta e 
mil e cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos). Portanto fIca aberto o prazo 
ràel,'córl(onne preceitua o arligg 109. Inciso 1. letra b, da Lei Federal N ° 8.666(93 José Mac 

loCeará-Prefeitura MUfllclpstdaJardim -ErctratodoConiratõ referent,à Licitação na 
ad. Conconéncla ri' 2008.08.25.1. Partes: o Município de Jardim, através do Serviço 
o de Água e EsquIo da Jardim - SMEJ e a empresa Branca hifraeslnatura.. 0*401 
çãr, de serviços de engénhallsa serem prestrelós na esecuç5o das obras de rorrstruç5Oda 
de abastecimento de égua em diversas localidades do Município de Jardim/CE, por 
to do Serviço Autônomo de Àgue e Esgoto do Jardim - SASEJ, cem uittraçáo de recursos 
do Fundação tiactonal de Saúde- FUNASA, conforme especifIcações constantes rio Edital 
torta. Valor Totat R$*2.257,58468  (dois milhões duzentos e cinquenta e seta mtqunllentos 
e quatro reais e sessenta e oito omtama). Prazo de Ertecuçãlx 180 (cento e oltentadlas 
do Contrato: abrI 3006/2021. Signatários: JosenóbioAtnes do Andrade e Francisco Emanuel 
datenbó. Jardim/OS, IS á. Junho da 2020. 

apar De viçosa ao s.eara - 
comunica a Revogação do 1 
to Presencial ir' PP 02/202 

as municipais ativos, inativos, pensionislas, comissionados e contra 
rola do Murliciplo de Viçosa do Ceará. Motivo: razões de Interesse 
Legal: el 49 da Lei 8.686/93. Eurico José Carneiro Fonteriele; 

7 
06.10.1. O Pregoeilo Otcial do Municiplo de Sambasse, Estado do Ceard. no  uso de a 
ições legais, teniapúblos, pare cunhei' ilnt000ahtareasadõs, queaslarAreatlzando, na as 
datara, através da platalrxnaa eletrônica wwWblIorBtir, por intermédio da Bolsado LIcltaÇõe 
edo Brsi (8LL), certame ticllatdrio. na mottatidadá PregãO ri' 2020.06. 10.1, do tleo Elatrôni 
abjeto é a aquisição de fraldas gerililrlcas descartáveis destinadas ao etándlrrxedo 
maldades do Secretaria de Saúde do Munlciplú da BartialhafCE, itcrmfomre especlticaçt 
antadas junto ao Edital Corivracatórto a seria anexos, com abertura marcada para adia 29 
de 2020, a partirdes 09,00 horas. O Inlctode ao~ das prepostas osmrrerrials ocorrer 
de dia 17 de junho de 2020, és 08.00 horas. Maiores Infonriaçôxis e entrega de editais 
aço eletr01Mu: wwnrbbcompran.conn, por Ini séd da Bctlba de LIcItações e 1~ do Se 
• lnfómraçõas poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459. Barbaih&CE. 10 
ide 2020. RxilmundoEmerioat BeaMedoCMdaaitlevàÍ-PregeeiroOflclaido Mui rilçtple 

ações, o Pregoeiro OtIcilil dá Pléfelture Municipal de Potengi, comunica aos 
realizarA Pregão Eletrônico ri 04,2))2I)-SEs& cujia objeto é aquIsição 
adamésticos pare melhoramento das urdds,des de aa/mde da Prefeitura 

postas a pórtir do dia 18/08/2020 até 22/08/020 85 08:00h (1 
omg.br,Aber(ura das propostà622lO6/2020 lis D8/00h'(horárlodet 
bares rio dia 22/06/20208s09/0Olj (itoráriode Bratililis), Ouditai or 

'mteress dos nos dia úteis após esta publicação no horário 
lereço da Pretçilure na Rua José Eciltillson Rodo, 135, Cen 
)sJJticltacOes.tce,ce,tmOv.brl ano P/ttal de LIciIecõeada Bolse 

pio de Mucanibo comunica aos intereápadde que no dia 18 de junho de 2020, 
esràrã abrindo as PropostasdePreçoda Tomada de Preços N 5  170401/2t)20, o 

oontrataçao da empresa pais roço baleraidas estradas vIcinaIs, picrturade rneip 5 
s manual jeab ao Munielpio de Mucembo-CE. Local: Cenho Educacional 5.1 
Manoel Rod4res.  itndereçer Av. Agrõnon,o José Pdves,n° 90. Centm.Mucambo, 

OOrnln, estará abri  rido as Propostas de Preço ria Totriada rlel'reços ia5  2704.1 
a contratação de empresa para construção de quadra descobertaeurban'c 

,de quadra no Distrito de Poço Vendo- Mucambo - Ceará. Local: Centro 8/tu 
Deputado Menoet Rodrigues. Endereço: Av. Agrônomo José N'me, a' 90, 

n*spal dehsveI/C pormeioda Comissão Permanente de I,icilaçãO, torna públicora 
jtdqemmsnlo da fase de habililação da licitação na modalidade Tomaria de Preços n 
- TP, cujo objeto é a Contratação de empresa parp prestação dos serviços de pode. 
e irecomposição de panimentaçao.em pedra tosca de diversas ruas do município do 

de lirterene da Secretaria Municipal de Irifreestiutura e Oesermvolvhaento Urbano, 
Tianaz Construções EIREU. Sertão Conasuções Serviços e Locações LTDA. FJ  de 

ME, ROM Pensos EIREIJ. CMGGON Cnstnabira e Serviços 6/RELI - EM', UMM'X 
E serviços LTDA. IS Serviços de Construções EIRELLI- ME e O. Machado de Agràar-
lo, Moraes E Souza Serviços LlOA por dascun,pmlr citem 3.3.4 do edltl, Fica aberto o 
ai, previstoajio art109. inciso 1, atines "e' da Lei de Lidações. Maiores Informações na 
imito de LicilaçÕes, Iscalizada ria RuaTen. Manoel Olimçdo, SIM, Centro. ChavatfCE 15 

eu m,eama - rressmswa munirarpa, es Dera m,rsar 
.

1W150 De riaurnmçao - fuma«

fé'. 01/2020-018. A~~Peisnanentede Liciláçãodo MUtaICÍPiO de Beta Cruz. atraia 
frealderite, tendo em vista acontinmuidadeda Odtaçãosupramencionada, torna públicope 
irento dos inteíassados o. resultado de julgamento dos documentos de hatailitaçi 
lados para a licitação acima referida, cujo objeto é a contratação de empresa Pa 
o da obra da raqueliltcação do colçadão do Mercado Público do Município de Bela Cru 
HabiItiada por cumprirem com todos os requlsltoe do Edital: 1. .14. Locações 
çssae EIRELI-ME; 2. Secuifus Serviços e Locações EIREIJ-ME: 1 Loltun Engenharia 
Aos EIRELI-ME 4. WU Corrstniçóes e Serviços EIREIJ-EPP; S. Sanhas Constniçõr 
ME6.Afrav Construções Serviços Eveitosa Locações EIRELlEPP: 1. VI( Construçõm 
eerdmentos LIDA; 8. Sertão Construções Serviços e Locações LIDA: 9. Prás 
çrôes e Locação EIRELI elO. Mandscanm Construções & Empreendimentos LIDA. Apar 
ibliccição llcarrt franqueadas vistas aos interessados e iniciado o prazo recursal (ari. 10 
6/93). Coso n8o ocorra recurso administrativo loa marcado abertura dos envelopes 
ide Preços para o dia 24 de junho de 2020 és Oeitsna Sede da Corrrissito de Licitsçã 
Is na Ruo 07 de Setembro, 34, Cenho, Bela Cniz, Estado do Ceará. Manoal Roberto e 

nr-m ,Jf.o'rfO .1 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento. O Município de Mauriti/CE, através do Pregoeiro Oficial, toma público -que 
fora concluído ojulgamento do Pregão Eletrônico n'2020.06.03.2, sendo o seguinte: A empresa Sinergia Médica Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 
LTDA, sagrou-se veneedorajunto ao lote único, por ter apresentado o melhor preço na etapa de lances, sendo a mesma declarada habilitada por cumprimento 
integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da CPL ou pelo tel. (88) 3552-1552 ou ainda através da plataforma eletrônica: 
bll .org.br. Mauriti/CE, 15 de junho de 2020. Osvaldo Sabino de Sousa - Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará —Prefeitura Municipal de Mauriti - 1° (Primeiro) Aditivo - Dispensa de Licitação N°2020.04.23.1. Objeto: Contratação de serviços de 
mão de obra temporária (Profissionais de Saúde) a serem prestados nas demandas do Hospital Municipal e Maternidade São José, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde de Mauriti/CE. Valor aditivado: R$ 40.520,85. Fundamento Legal: Art. 65, § 10, da Lei Federal n°8.666/93 c/c o art. 4°-I, da Lei Federal 
n° 13.979/2020. Francisca Elônia Moura Teixeira - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Carlos Kleber Bezerra Campos - Empresa 
COOPERVIDA - Cooperativa de Trabalho e Assistência a Saúde & a Vida LTDA. Mauriti/CE, 04 de maio de 2020. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Mucambo comunica aos interessados 
que no dia 18 de junho de 2020, às lOhOOmin, estará abrindo as Propostas de Preço da Tomada de Preços N° 2704.02/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa para construção de quadra descoberta e urbanização do entorno da quadra no Distrito de Poço Verde - Mucambo - Ceará. Local: Centro Educacional 
E.E F Deputado Manoel Rodrigues. Endereço: Av. Agrônomo José Alves, n° 90, Centro. Mucambo, 15 de Junho de 2020. Francisco Orecio de Almeida 
Aguiar - Presidente. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo. O Presidente da Comissão de licitação do Município de Mucambo comunica aos interessados 
que no dia 18 de junho de 2020, às 14h00min, estará abrindo as Propostas de Preço da Tomada de Preços N° 1704.01/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa para roço lateral das estradas vicinais, pintura de meio fio e capinagem manual junto ao Município de Mucambo-CE. Local: Centro Educacional 
E.E.F Deputado Manoel Rodrigues. Endereço: Av. Agrônomo José Alves, n° 90, Centro. Mucambo, 15 de Junho de 2020. Francisco Orecio de Almeida 
Aguiar - Presidente. 

*** *** *** 
. 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

Torna-se público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - 
LAC Pavimentação em Pedra Tosca do trecho Canadá ao Lagoa Bar nos trechos 01, 02, 03 e 04 no Centro do Município de Redenção-CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE. 

*5* *5* *5* 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

Torna-se público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - 
LAC Pavimentação em Pedra Tosca do trecho Praça do Susto à Igreja de Currais nos trechos 01,02,03 e 04 no Centro do Município de Redenção-CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE. 

FSC 	 *** *5* *** 

MISTO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
- 

1 	Torna-se publico que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LICENÇA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO 
- LAC Para Recuperação do acesso do trecho Outeiro a Canadá no (trecho 01 ao 019) do Município de Redenção-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE. 

*** *** *** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

Torna-se público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO-
LA C) para Pavimentação em pedra tosca no trecho Barra Nova a Piroás nos trechos 01,02,03,04,05,06 E 07 no Centro do Município de Redenção-CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santa Quiténa - Aviso de Pregão Presencial N° 0112020-SOU. A Prefeitura Municipal de Santa Quitéria 
comunica aos interessados que estará recebendo até às 09h00min do dia 26/06/2020, na sala da Comissão de Licitação, sito à Rua Profa. Emestina Catunda, 
n°50, Piracicaba, as propostas de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial n°01/2020-SOU, cujo objeto é a aquisição de luminárias 
lcd com fotocélula para iluminação pública do Município de Santa Quitéria. O edital poderá ser obtido no endereço supracitado nos dias úteis, das 8h00 às 
14h00, e no site www.tce.ce.gov.br . Santa Quitéria-CE, 15 de junho de 2020. Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - Aviso de Tomada de Preços N°04/2020-SOU. A Prefeitura Municipal de Santa Quitéria 
comunica aos interessados que estará recebendo até às 09h00min do dia 01 de julho de 2020, na sala da Comissão de Licitação, sito à Rua Profa. Emestina 
Catunda, n° 50, Piracicaba, propostas de preços e documentação de habilitação para a Tomada de Preços n° 04/2020-SOU, cujo o objeto é a execução de 
pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas do Município de Santa Quitéria. O edital poderá ser obtido junto a Comissão, no endereço supracitado nos 
dias úteis, das 8h00min às 14h00min, e no site www.tce.ce.gov.br . Santa Quitéria - CE, 15 de junho de 2020. Presidente da CPL. 

*** *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Revogação de Licitação. A Secretaria de Finanças, comunica a Revogação do 
Processo Administrativo n° 02/2020-SEFIN na modalidade Pregão Presencial n° PP 02/2020-SEFIN, cujo objeto é a contratação de serviços bancários de 
gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas, comissionados e contratados da 
administração direta do Município de Viçosa do Ceará. Motivo: razões de interesse público. Fundamentação Legal: art. 49 da Lei 8.666/93. Eurico José 
Carneiro Footenele Arruda - Secretário de Finanças. Viçosa do Ceará/CE, em 15 de junho de 2020. 

*5* *** *** 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT 

EXTRATO DE CONTRATO N° 08/2020 - CONTRATANTE: 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT, CNPJ 
N'02.533.538/0001-97. CONTRATADA: BRASILSEG COMPANHIA 
DE SEGUROS, CNPJ N° 28.196.889/0001-43. OBJETO. Seguro de Vida 
para colaboradores. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação 
n° 02/2020, Lei Federal n° 8.666/93. FORO: Fortaleza/CE. VIGENCIA: 
12 meses. VALOR: R$ 8.275,92. Fortaleza, 04/06/2020. SIGNATARIOS: 
Antônio Gilvan Mendes de Oliveira, Presidente do IDT e Sérgio Dias 
Pestana, Representante Legal. 

Prefeitura Municipal de Parambu - Secretaria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico. O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada a Travessa Tiradentes N° 30, Centro, toma público 
aos interessados que no dia 02/07/2020, às 09h, realizará licitação de 
Tomada de Preços N°2020.06.16.00 1-SEINFRA cujo objeto: Contratação 
de empresa para construção de ponte e pergolado na praça Enenas de Castro, 
no município, conforme projeto em anexo. Referido EDITAL poderá ser 
adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário 
de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www. 
tcm.ce.gov.br/lieitacoes . Artur ValIe Pereira. 
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