
PREFEITURA DE 

QUIXADA 

TERMO DE REVOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS no 00.008/2021 - TP 

   

A Secretaria de Educação do Município de Quixadá/Ce, neste ato representada pela 
Ordenadora de Despesas, a Sra. Veruzia Jardim de Queiroz, no uso de suas 
atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, e CONSIDERANDO a documentação 
contida no Processo Administrativo n° 00.008/2021 - TP, que origina o certame 
licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 00.00812021 - TP, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, JUNTO AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

RESOLVE: 

REVOGAR, o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 
00.008/2021 - TP, à luz do Art. 49, "caput, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, considerando que o mesmo perdeu o objeto. 

Proceda as devidas publicações legais para o conhecimento dos interessados. 

Quixadá-Ce, 10 de janeiro de 2022. 

VERUZIA J &IROZ 
Secretaria de Educação 
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CERTIDÃO  DE DIVULGAÇÃO DA REVOGAÇÃO 

Certificamos que a Revogação da Tomada de Preços n° 00.008/2021 - TP, cujo objeto 
é a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, JUNTO AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁJCE, foi afixado no dia 10 
de janeiro de 2022, no flanelógrafo desta Prefeitura conforme estabelece a legislação 
em vigor. 

Quixadá/Ce, 10 de janeiro de 2022. 

VERUZIK3ÇRTMD50UEIROZ 
Secretaria de Educação 
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A Secretaria de Planejamento e Finanças do Município de Quixadá/Ce, neste ato 
representada pelo Ordenador de Despesas, o Sr. José Erismá Nobre da Silveira Filho, 
no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e CONSIDERANDO a 
documentação contida no Processo Administrativo n° 00.00812021 - TP, que origina o 
certame licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 00.008/2021 - TP, que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, JUNTO AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE. 

RESOLVE: 

REVOGAR, o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 
00.008/2021 - TP, á luz do AI. 49, "capur, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, considerando que o mesmo perdeu o objeto. 

Proceda as devidas publicações legais para o conhecimento dos interessados. 

Quixadá-Ce, 10 de janeiro de 2022. 

JOSÉ ERIS A Nr.BRE 'A SILVEIRA FILHO 

Ø
Secretaria de Pia ejamento e Finanças 

TERMO DE REVOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS no 00.00812021 - TP 
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QUIXADÁ 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DA REVOGAÇÃO 

Certificamos que a Revogação da Tomada de Preços no 00.00812021 - TP, cujo objeto 
é a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, JUNTO AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE, foi afixado no dia 10 
de janeiro de 2022, no flanelógrafo desta Prefeitura conforme estabelece a legislação 
em vigor. 

Quixadá/Ce, 10 de janeiro de 2022. 

-a.. 
JOSE ERIS 	•BE DASILVEIRA FILHO 

Secretaria de Planejamento e Finanças 

o 
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Ceará, 13 de Janeiro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XII 1 N°2869 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, 
Raimundo Nonalo Nunes da Silva, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e seu Regimento 
Intento, 

CONSIDERANDO que o prédio da Câmara Municipal de Quixadá 
se encontra em reforma em sua sede por todo o período de janeiro de 
2022. impossibilitando o atendimento e o uso de suas dependências 
pelos servidores e a comunidade quiradaense em geral: 

CONSIDERANDO as ações de protocolos de combate a 
problemática do COVIO-19 e suas variantes, grípes virais e outras 
doenças transmissíveis de caráter coletivo ocasionadas pelo inicio 
das chuvas em todo o município de Quixadá; 

CONSIDERANDO que os parlamentares que compõe o Poder 
Legislativo Municipal se encontram em Recesso Regimental até o dia 
02 de fevereiro de 2022. 

RESOLVE: 
Ais. 10  - Visando garantir a manutenção das atividades que 
assegurem a continuidade da prestação dos serviços públicos pelo 
Poder Legislativo do Município de Quixadá. o Procon. Balcão do 
Empreendedor e a Ouvidoria deste Poder Legislativo, terão seu 
recesso prolungado até o dia 02 de fevereiro de 2022. funcionando 
em caráter de plantão e na modalidade remoto; 

Ais. 2°- Os servidores efetivos, comissionados. assessores e 
contratados temporariamente, retomarão as suas atividades 
presenciais a partir de 02 de fevereiro de 2022, funcionando apenas 
em caráter de plantão os servidores lotados nas repartições 
essenciais ao funcionamento do Poder legislativo, tais como 
Tesouraria e Secretaria: 

Ais. 3•-Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Quixadá. aos 10 de janeiro de 2022. 

RAIMUNDO NONA TO NUNES DA SILVA 
Presidente 

Publicado por: 
Abinadabe Gomes da Silva 

Código Identlficador:B82C802D 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
PORTARIA tr 12.01.01/2021 

O VEREADOR RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

RESOLVE: 

Art. lo - Nos termos do Art. 83 da Lei Complementar n°001. de 23 
de novembro de 2007, conceder a servidora MARIA DAS DORS DA 
SILVA, 30(trinta) dias de férias regulamentares referente ao exercício 
2020/2021, a ser gozada no período de 13 JANEIRO A II DE 
FEVEREIRO DE 2022. 

Are. 2 - A presente Poilana entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

Câmara Municipal de Quixadá-Ce.. 12 de JANEIRO de 2022. 

RAIMUNDO NONA TO NUNES DA SILVA 
Presidente 

Publicado por: 
Abinadabe Gomes da Silva 

Código identiflcador:313C54CCB 

GABINETE DO PREFEITO 
OFICIO 11.01.005/2022 

OFICIO - 11.01.005/2022 

Quixadá - CE. Ii de Janeiro de 2022. 

À Sua Senhoria o Senhor 
Daniel de Castro Marinho 
Gerente do Banco do Brasil SA 
Agência de Quixadá 

Assunto; Movimentação de Contas, 

Senhor Gerente. 

A Prefeitura Municipal de Quixadá, neste ato representado pelo Sr. 
Ricardo José Araújo Silveira, vem respeitosamente a Vossa Senhoria 
informar que as contas vinculadas ao CNPJ 10.652.2621000144 
Fundo Municipal de Saúde, serão movimentadas pela Senhora, Lady 
Diana Anuda Mota CPF: 966.443.703-49 Secretária Municipal de 
Saúde nomeada pelo Aio n°06.01 .003'2022 e pela Senhora. Isabel de 
Meio Barbosa, CPF: 034.089.673-69 Coordenadora Financeira, que 
terão os seguintes poderes: 
- Abrir contas de Depósito 
- Solicitar Saldos e Extratos 
- Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras 
- Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas 
- Efetuar Pagamentos Por Meio Eletrônico 
- Efetuar Transferências Por Meio Eletrônico 
- Consultar ContasiAplic.Programas Repasse Recursos - RPG 
- Liberar Arquivos de Pagamentos no Ger. FinanceirofAASP 
- Solicitar Saldos/Extratos de investimentos 
- Emitir Comprovantes 
- Efetuar Transferência p'Mesma Titularidade - Meio Eletrônico 
- Assinar instrumentos de convênios e contratos de prestação de 
serviços 

Atenciosamente, 

RICARDO JOSÉ ARA 00 SILVEM 
Prefeito Municipal de Quixadá 

Publicado por: 
Nayane Gracc Fernandcs 

Código ldentlflcador: I0F8EA44 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
TERMO DE REVOGAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ. torna público que a TOMADA DE PREÇOS N 
00.008/2021 - TP. cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA 
DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, JUNTO AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. foi 
REVOGADA, na forma do Art. 49, "capu!' da Lei N 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

Secretários Municipais: 

JOSÉ EPJSMA NOBRE DA SIL VEIRA FILHO 
Secretário de Planejamento e Finanças e 

VERÚZIA JARDIM DE QUEIROZ 
Secretária de Educação. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identiflcador:$FCE47E3 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÕ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE JULGAMENTO - FASE HABILITAÇÃO 

69 www.diariomunicipal.combr/aprece 
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Governo ágil contra a covid-19 
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Cepal: América Latina e Carib 
devem crescer 23 1% em 2022 
Relatório aponta como as estimativas de indicadores económicos refletem 

o impacto sofrido pelos países da região em decorrência da covid'19 
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do Ceará - Prefeitura Municipal de Matirita - Aviso de Licitação - Pregão Eletrkke N°  2022.01.12.0IFPE/SRP. Objeto: Registro de Preços para 
cElglRat 	e Eventual aquisição de Material Didático, para atender alunos da Rede Municipal de Ensino no Programa de Educação de Jovens e Adultos (EiA). 

W1* 	°. ucação Infantil e no suporte as avaliações externas junto a Secretina de Educação do Município de Maunti/CE. Entregadas Propostas: a partir desta data 
e abertura das propostas: 26101/2022 às 09h00tnin (horânode Brasilia) no sitio n.blIcompracozn. ln(onnaçàcs gerais: O Edital poderá ser obtido através 
do sitio referido acima ou https:!flicitacoes.tcc.ce.gov.br/, www.maunticc.gov.br. ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito à Av. Senhor Mastins. 
5W - Bairro Bela Vista. Mauriti/CE, 12 de janeiro de 2022. José WiIliaaa Cruz flguelr&do - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo-Aviao de Licitação.O Preguearia deste municipio torna público que no dia 26dejaneiro de 2022 
às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N 110l.Ol'2022 no portal htip:www.bbmnctlicitacoes.combr' cujo objeto é O 
Registro de Preços visando a aquisição de géneros alimenticios para atender as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Mueambo. O Edital 
estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h ás 12:00h e também nos sues http:.Umunieipios.tcc.ce.gov.br/Iicitacoes' e http:"ww. 
mucambo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: 0°188 - 3654 1133. ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vida], siri. Centro. Mucambo - Ce. 12 de 
janeiro de 2022. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°2022.01.11.01 - 
O Municipio de Granja-CE. através de sua Comissão Permanente de Licitação toma público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na 
Modalidade Pregão Presencial No 2022.01.11.01. sessão pública marcada pano dia 26 de Janeiro de 2022, às lOb, cujoObjctoà a Aquisição de ldti bebê, 
para atender as famílias com vulnerabilidade social assistidas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Granja/CE. O 
retendo Edital poderá ser adquirido no Site: bttp/'municipio' ;ce.ce tios,  brtticisaco&conforme 1N414/2015 e na Saia da Comissão de Licitação, localizada 
na Praça da Matriz, SJN'. Centro. Granja-CE. no horário de OSh ás 12h. Graiaja-CE, 13 de Janeiro de 2022. Wililam Rocha Costa - Presidente da CPL.. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021 - PP 
- SRP - A Comissão de Licitação, localizada na Rua Santos Dumont, N° 913X Centro, toma público aos interessados o Edital de Pregão Presencial N° 
041/2021 - PP .SRI'. cujo Objeto Registro de Preço Objetivando a AquLslçio de pneus para manutenção da Frota de veículos das diversas Secretarias 
do Município de Redenção/CE, de acordo com as especificações contidas cm seus anexos, que se realizará no dia 27 de Janeiro de 2022. is 10h. O 
Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir desta publicação, no horário de 08h a 16h. Redenção-CE, II de Janeiro 2022. Márjorle 
Braga Moreira - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação. A CPL comunica aos interessados que próximo dia 26 de janeiro de 
2022, às 09hs. estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 12.01.02/2022. tipo Menor Preço Global, cujo objeto ê a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. PARA FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO 
DO JAGUARIBE. O edital completo estará á disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de 07 h is 13h. no endereço da 
Prefeitura tia Rita C6.aego Climirio Chaves. 307- Centro - Sala de Licitações e no portal de licitações: httpjmunkipios.tce,ce.gov.brilkitacoes.  São João 
do Jaguaribe . CE. 12 de janeiro de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da CPL 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de SaboeIro - Aviso. Por meio da Comissão Permanente de Licitação, toma público para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços P4°. 011201.2022 TP, cujo objeto é Serviço Locação de 01 (hum 1, veiculo tipo 
camionete fechada capacidade 07 sete, lugares, turbo dicscl, automática, tração 4x4, a ficar a disposição do Poder Legislativo, do Municipio de Saboeiro' 
CE. A realização está prevista para o dia 28 de Janeiro de 2022. ás 1 lh3ømin. O Edital completo está à dispotiçio dos interessados, na Câmara Municipal 
de Sabociro/CE - Setor de Licitações, nos dias úteis das OSh às 12:00h. Rua Edite Olinda Cavalcante. 44. Centro. Saboeiro - CE. ou acossando o site: http'J' 
www.tee.ee.gov.br/Iieitaeocs. SaboeLro/CE, 12 de Janeiro de 2022. Francisco Lucas Candido Rodrigues - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Consórcio Intermunicipal de Governança Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios do Semiárido 
Cearense - CONSIG. O Consórcio lntennunicipal de Govetnança Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável dos Municipios do Semiárido Cearense. 
com  sede no Municipio de Iguatu a Rua Quinze de Novembro C 353. Centro. Estado do Ceará. inscrito no CNPJ n43.298.8950001 '03. toma público que 
os Municipios de Acaraú, Brejo Santo, Iguatu, Itarema. Jijoca de Jericoacoasa, Orõs. Quixadã, Quixeramobim. Tauá, Tianguá. Umari e Solonópolc assinaram 
e ratificaram através de Lei Municipal o Protocolo de Intenções, aprovaram e assinaram a Aia n°01/2021. n°02/2021 e o Estatuto do Consórcio. Todos esses 
documentos podem ser acossados em sua integra atra' és do sitc https'J/consig.cc.;ov.br/. 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrreglio de Russas - CPSMR. O Consórcio Público de Saúde da Microrregiào de Russas - 
CPSMR. através da Comissão de Pregão comunica aos interessados que no dia 25 de janeiro & 2022. ás 09:00 horas, citará recebendo os envelopes de 
propostas de preços e habilitação. para a licitação do objeto: contratação de prestação dc serviço para confecção de grade metálica para Próteses Parcial 
Removive) (PPR). sob medidas e modelos conforme pedidos, destinadas a atender a demanda do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, junto ao 
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas -CPSMR. da modalidade Pregão Presencial N° PP.0106o12022-CPSMR. do tipo. menor preço por 
lote. Maiores informações através do fone (88) 3411 -0797, das 08:00 ás 12:00 horas. A Comissão. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Mualelpal de Salitre - Extrato Contratual. A Prefeitura Municipal de Salitre torna público, o Extrato do Primeiro Termo 
de Aditivo ao Contrato N.° 2021082501F0 decorrente da Tomada de Preços N°2021.08.25.0 IFG. Objeto: prorrogação de pra,» de vigincia do contrato. 
cujo contrato tem por objeto a contratação de empresa para recomposição de estradas vicinais nos trechos sede à localidade de Roncador e sede ã localidade 
de Coqueiro, no munieipiode SaIitrclCE - PT N° 1071089-99. Contratante: FundoGeral. Contratada: Roma Construtora EIRELI - ME. Prazo de Vigência: 
03 (três) meses, a partir 22112/2021 até 22/03/2022. podendo ser prorrogado Assina pela Contratada: Robeno Antonio de Castro Macedo. Assina pelo 
Contratante: Dorgian Pereira da Silva. Sailtre/CE, 22 de dezembro de 2021. Thamlris Pereira Silva - Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal deAratuba -Aviso de Licitação -Chamada Pública N°00l/2022-CHP. Objeto: Aquisição de Gêneros 
Alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Famwar Rural. destinado ao Atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, para o Ano de 2022, de responsabilidade da Secretaria de Educação Básica do Município de AratubiiCE. Data de Abertura: 
28/01/2022. flora: I0:00bs.0 Edital encontra-seá disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações localizada à Rua Júlio Pereira. 
304. CEP 62.762.000. Aratuba - CE. Aratuba/CE, 12 de Janeiro de 2022. Raquel Ferreira de Paiva - Presidente de Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacujá - O Pregoeiro do Município de Pacujá comunica aos interessados que no próximo dia 27 dejaneiro de 
2022. ás lOhOOmin, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 0701.0212022. cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE LX) MUNICIPIO 
DE PACUIACE. O edital completo estará à disposição nos duas úteis após esta publicação no horário de OShOOmin às 12h00min no endereço da Prefeitura 
à Rua 22 de setembro. n°325 - Centro. Pacujã - Cli. 12 de janeiro de 2022. Francisco Sousa de Mendonça Junaor - Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Quixa& torna público que a Tomada de Preços N° 00.008/2021 . TP. cujo objeto: Contratação de empresa para executar serviços de 
consultoria na arca deplane;amento financeiro, junto as diversas secretarias do municipio. foi REVOGADA, na forma doArt 49. 'capta"  da Lei P4° 8.666i93 

e suas alterações posteriores. Secretários Municipais: José Ensina Nobre da Silveira Filho - Secretario de Planejamento e Finanças e Venizia Jardim de 
Queiroz - Secretária de Educação. 


