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TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.25.01 - SDS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PDLS - PLANO
DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ NA REDE, NAS
LOCALIDADES DO BAIRRO RESIDENCIAL RAQUEL DE QUEIROZ E NO BAIRRO CAMPO
NOVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.
RELATÓRIO
1.CONSIDERANDO a necessidade de readequação do Edital e obediência aos
prazos legais, com vistas a uma aquisição satisfatória e para melhor atender ao interesse da
administração;
2. CONSIDERANDO que a continuação do procedimento tornou-se inconveniente
e inoportuno para a Administração enquanto que a anulação do certame torna-se a melhor
opção, haja vista a clara redação contida no artigo 49, § 1°, da Lei Federal 8.666/93, no momento
em que dispõe que: Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
§ 1 1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não
gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 desta Lei."
3.CONSIDERANDO a colação dos termos da Súmula 473/STF, in verbis: "A
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tomam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.
4.CONSIDERANDO que no entendimento desta Administração Pública há
ocorrência de um conjunto fático superveniente, exigido por Lei, para que a referida licitação
possa ser revogada, à luz das circunstâncias especiais expostas anteriormente;
5.CONSIDERANDO que a sessão de abertura de propostas de preços marcada
para o dia 12 de setembro de 2022 às 14:00 horas, porém a publicação datada em 08 de
setembro de 2022, inobservando os prazos requeridos na legislação, culminando em prejuízo
aos participantes;
6.CONSIDERANDO que o procedimento licitatório não originou direitos ou
obrigações junto a terceiros haja vista que se quer foi realizada a fase de homologação e
adjudicação, fase de extrema importância para a conclusão do procedimento licitatório.
CONCLUI-SE
Diante do exposto e em cumprimento ao disposto no Art. 49, § 11 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVO:
ANULAR O PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N°
2022.07.25.01 — SDS, por motivo d:eresse público e conveniência, em atendimento aos
princípios licitatórios e constit . sai
OUIXADÁJCE, 13 de Setembro de 2022.

NTO DE OLIVEIRA
IZAURA G.T DG
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / QuixadáCNPJ n2 23.444.748/0001-89
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AVISO DE ANULAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N2 2022.07.25.01 - SDS
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N2
2022.07.25.01 - SDS - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORAÇÃO DO PDLS - PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ NA REDE, NAS LOCALIDADES DO BAIRRO
RESIDENCIAL RAQUEL DE QUEIROZ E NO BAIRRO CAMPO NOVO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. TIPO: do tipo menor preço global. A comissão de
licitação comunica aos interessados que o certame acima citado foi ANULADO,
condicionada ao atendimento do interesse público, bem como a observância dos prazos
legais com vistas a uma contratação de serviços que atenda as precípuas necessidades
do Município de Quixadá. Edmilson Mota Neto - Presidente da CPL/PMQ. 13 de
Setembro de 2022.

Trav. José Jorge Matias, S/N - Campo Velho / Quixadá- CE

Ceará, 14 de Setembro de 2022 • L)iano OtwiaI dos Municiptos do hstado do Ceara • ANO Xlii 1 N 3040
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, 12 de Setembro de
2022.
RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Nayane Grace Fernandes
Código Identificador:1 AB 1 E708

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, CONFORME TERMO DE
CONVÊNIO DE No 10/2022 - ADECE, DE ACORDO COM
PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. TIPO: menor preço
global, empreitada no regime de execução indireta. A comissã
licitação comunica aos interessados que a abertura dos enveloptç
propostas do processo acima citado dar-se-á no dia 15 de sgtíê
de 2022 às 10:00 horas, na sala da comissão de licitação. ('
EDMILSON MOTA NETO Presidente da CPL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇOS N° 2022.07.25.01 - SDS - OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO
PDLS - PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ NA REDE, NAS
LOCALIDADES DO BAIRRO RESIDENCIAL RAQUEL DE
QUEIROZ E NO BAIRRO CAMPO NOVO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
QUIXADÁ/CE. TIPO: do tipo menor preço global. A comissão de
licitação comunica aos interessados que o certame acima citado foi
LADO, condicionada ao atendimento do interesse público, bem
o a observância dos prazos legais com vistas a uma contratação de
serviços que atenda as precípuas necessidades do Município de
Quixadá.
Quixadá, 13 de setembro de 2022.
EDMILSON MOTA NETO Presidente da CPL
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador: 15CD2471

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 2022.09.05.01-PE, do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é Contratação de serviço de locação de veículo tipo ônibus
destinado ao transporte de alunos do Ensino Técnico e Universitário
da Rede Federal de Ensino - Campus Quixadá, de responsabilidade da
Secretaria da Educação do município de Quixadá/Ce. Datas e
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do
dia 14/09/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do
dia 27/09/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das
08hs01min às 08h59min do dia 27/09/2022; 4. Início da sessão de
disputa de preços: ás 09hs00min do dia 27/09/2022, maiores
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José
Jorge, s/n, l andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 às 11:30 e
no site:www.tce.ce.gov.br.
iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR
Pregoeiro
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código ldentificador:F 1 E162E6

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Dispensa de Licitação
n° 2022.08.23.01-SDS. Contratante: Secretaria de Desenvolvimento
Social, torna público o extrato do contrato resultante da Dispensa de
Licitação n° 2022.08.23.01-SDS: n° 2022.08.23.01.1-SDS - Valor
global: R$ 10.000,00 - Contratada: Willimis Araujo Costa, através
de seu representante legal, o Sr. Willimis Araujo Costa. Unidade
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Social. Objeto:
atação de empresa especializada para realização de reparo e
utenção preventiva e corretiva de instrumentos musicais dos
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, junto a
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Prazo de vigência:
Até 31 de dezembro de 2022, a partir da data de assinatura. Assina
pela contratante: Secretária, Izaura Gomes do Nascimento de
Oliveira. Data da assinatura do contrato: 26 de agosto de 2022
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:C6A40C89
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE
PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.24.01 - SEDIJMASP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL COM ÁREA
DE 1.500M2, LOCALIZADO NO BAIRRO CURICACA NO

\
Publicad
Francisco Thiago Pessoa de Queir.—
Código Identificador:FOE18EB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CIDADANIA,
SEGURANÇA E SERVIÇOS PUBLICOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 2022.09.08.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender
as necessidades das secretarias do município de Quixadá-Ce. Datas e
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do
dia 14/09/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do
dia 28/09/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das
08hs01min às 08h59min do dia 28/09/2022; 4. Início da sessão de
disputa de preços: às 09hs00min do dia 28/09/2022, maiores
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José
Jorge Matias, s/n, l andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às
11:30 e no site: www.tce.ce.gov.br.
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR,
Pregoeiro
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:ED544ABD
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA,
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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Ppouni. O Ministério da Educação prorrogou até sexta-feira 6)0 prazo para a comprovação de
informações para os candidatos pré-seflcstoaãos na segunda chamada do Programa (lerversi- ,dade para Todos roun). O calendário com rases prazos to- publicado no Dêrio Oltoal da
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Se reeleito, Bolsonaro só terá rivais chefiando o STF
O Ff000,15
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. R.pitit.a demanda

r.rsnu'vs,

e br r~ ousas pres& o preaibt*
jair Bolsonaio (PL) não tora vala fácil
,no Supremo Tribunal Federal(mi). Os
problemas seguirão acesos com a torso
presidente. Rosa Weber, mas ainda malotes após
sua aposcntadona. dentro de um ano Se a anuaçio do es.peestdmtc Luiz )5O incomodou. Rol
sonoro nàos,u nada, c~ com SCUS maiores
advemanou chefiando o STE Após Weben. será a
so de o ministtst L.aoís Roberto Barroso prestdsr
aCorte. jáapaztir de outubro do prõarnio ano

r.sa
A em LIJA.
a.
Os resultados recentes da economia têm mostrado Que O
Brami fez o dever de casa e
virou modelo a ser seguido palai
maiores potências econômicas:
EUA e China. Enquanto o Brasil
segue surpreendendo com noticias positivas a cada semana,
americanos acumulam inflação
superior à nossa, este ano, e o
'crescimento chinês", segundo o
ministro Adolfo Sachsida (Minas
e Energia), devo ser superado
pelo brasileiro,

Mandato curto
Rosa Wcber terá de deixar o cargo em outubro
de 2023. ao conspictar a alado-limite de 75 anos
para permanecer na ativo

Depois, Fachin
Barroso presidira .STF are cititiálim de 2025.
quando sena subsstwdo por mnguem menos
que o ministro Edson Fadsin. ele mesmo

recente

mais
Para melhorar. o crescimento do setor da ser.
viços foi de 1.1% em julho. quase o dobro da
previsão do mercado, que era de alta de e.6%.

Esses ianques

Haveria reação
Bolsonarislas apostam que nada será
conto antes no STF. com eventual reeleição.
alterando-se a composição e fixando mandato para ministros.

centro e 26%, a esquerda. Ainda assim Bolso.
naco terá 3l%eIaila4ó°oscgundoapcsquisa
eleitoral do nsesmo instituto.

Lacração em Magoas

Virou pessoal?
Na posse do 51v, convidados perceberam
que Alexandre de Moram não falou com Au'
gosto Aias, nem na chegada nem no fim do
evento. Foi o mico a não cumprimentar o
chefe do Ministério Público após o discurso.

A ONG Transparência Eleitoral Brasil estará
nos Alagoas nesta quarta 1131 para a cerinsõnia
de laanções das urnas eletrônicas. Ana Claudia
Sanlanu. coordenadora da ONC5 diz que lacaio
mobilizados cem membros para percorrer nonas eleitorais de todo os Estados

Perderam as ruas

Vai que uma acerta

Ci tracasso dos comícios de Lula, após os
milhões de "cuscuz dais" bolsonaristas, cnn.
Cima a análise do cientista político Fernando
Schuller, para quem as esquerdas perderam as
ruas. E ganharão ai eleições'

Quase 1.6 mil pesquisas eleitorais já lotam
registradas no sistema do 150 para is eleições
2022. A maior pane delas (942) avalia dispotas pelos 27 governos estaduais e 635 são pes'
qmsau presidenciais.

Falta credibilidade

Interesse é outro

Wevcrton Rocha (PD f) foi à ferra com o
"falecido IbOpe. que hoje se chama Ipec, ao
divulgar a pesquisa para o Senado no Maca
shae em agosto de 2010. Ele aparecia cio M
com 11%. acabou eleito com 35%

A 19 dias das eleições, o Google Trendo
apontava ontem (II) que nem mesmo um dos
dez assuntos mais pesquisado do dia tinha a
ver cem a campanha, candidatos ou propos.
ias O futebol (internacional) dominou,

A inflação otccal americana no toásde agosto
fez caminho oposta A previsão do mercado era
deflação de 0.1% em preços subiram O,l%.

Lorota em números

Pensando bem...

O lpcc (rx-flsopvi esdicou que 3754 dos bessileiros se identificam cama direita. 35% coso o

...Se el080 estivesse resolvido, nem precisava ser jogado

Cruzamento a caminho

sri

?is previsões para o PIO da Brasil seguem
subindo cja se aproximam de 3%. Na China,
previsões seguem caindo, também para perto
de 3%.

Necrológio prematuro

Fortes emoções
Um Bolsonaro reeleito nó aio terá de encara, o xerife do STF, Alexandre de Moram,
que assumirá a presidência em 2027, quando ele já Cor cx.

do Democrático de Direito. E ainda lembrou a
aversão as despotismo proclamada no 1-tino da
Bahia. Com tiranos não combinam! Brasão,mi, brasileiros coraç0es

Não ao despotismo
O baiano Augusto Aras defendeu no dás.
corso da posse da ministra Rosa Weber os
direitos individuais indisponíveis" e o Esta'

PUDOR

O senador cearense Alinir Pinto (o: á
tribuna e lei um emocionado discurso em
homenagem ao desistia Pedro Barroso,
ex.reinor da IJE'CE. Só depois de mostos
telegramas de condolancias terem sido
enviados por parlamentarei de Brasilia

"família enlutada' soube-te que Barroso
permanecia vsvinho da silva, Todos quase
morreram de vergonha. Mas, quinze dias
depois, Barrosa faleceu mesmo. Reza a
lenda a maldade de que o senador teria
ficado aliviado.

em cada
Viajantes: Governo simplifica RJ: um adultos
não
medidas para entrada no paíISquatro
tomou terceira dose
Governo federal simplificou algumas medidas de controle adotadas em
decorrência da pandemia de covid- 19 para a entrada de estrangeiros no país
c000.sczvciaivxss.
O governo federal vmspliácou algumas medidas
de controle adotadas em
decorrência da pandemia
de covid'19 para a entrada
de estrangeiros no país. De
acordo com a Agéncia Na.
cional de Vigilãncia Sanitária (Anmia), a publicação
da Portaria Interministerial
n 678 no Diário Oficial da
União de segunda-feira (12).
o viajante não precisará mau
cuanprir uma sêne. mas ape.
nas alguns dos requisites
necessários ao ingresso em
território nacional.
Em nota. a Anvisa diz
que a medida simplifica os
controles hoje existentes.
pois permite a qualquer
viajante cumprir algum
dos requisitos necessários. Segundo a agência, o
visitante pede, por exemplo. optar por apresentar
apenas o comprovante de
vacinaçáo, ou um teste
com resultado negativo,
ao chagar ao Brasil.

Regras
.s novas regras já estão em vigor e devem ser
observadas por viaianres e
nprtadores de transporte
nos modais aérea, aqua.
viário e terrestre. A Anvisa acrescenta que a recomendação é reiterada por
posicionamento da Cega.
nizaçáa Mundial da Saúde
(OMS). que ressalta que
as "políticas para testes e
quarentena derem ser te
visadas regularmente", de
forma a garantir que se
Iam suspensas quando não
mais necessárias.
Referindo-se à alteração
promovida pela portaria
nas regras para a enleada
de vialonies no Brasil, a
Anvisa lembra o alerta da
OMS para a necessidade

Um quarto da população adulta do Rio de janeiro ainda não se vacinou
com a primeira dose de
reforço contra a covid- 19.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde ISMSI.
um ano após o inicio
da aplicação do reforço,
26,1% dos adultos ainda
não buscaram a terceiro
dose do imunirante.
Desde adia 20 de julho,
todo a população com maia
de III anos pode receber
a segunda dose de reforço. No entanto, apenas
31,3% da população adulta
recebeu as quatro doses do
imunizante Em agosto. a
cidade tinha 28 mil doses
de vacina preste, a vencer,
enquanto mais de 3 milhões de pessoas estavam
aptas a se vacinar.

Casos

o

por spr5580ue apeoat Cotogeovaste de vac6taç ou aos listO coei tasdtado
Otiolailte pode optar
de serem oferecidas aI'
ternativas de viagem para
indivíduos não vacinados,
como por meio do uso de
lestos de detocção

Sarampo
O Ministério da Saúde
promove ontem (13) um
dia de combate ao saram.
Po. o Dia S. com busco oliva a pessoas com suspeita
da doença. De acordo com
a pasta, a medida visa teforçar as ações contra o
sarampo em iodo o país
pira acabar com a Circulação do vírus.
A ação acorre em Los10010 com Os serviços de
saúde de estados e muni
cipios. A mobilização irá
reforçar a manutenção da

eliminação do vírus da sarampo e da rubéola, nos
locais onde não há confirmações de casos", iníot'
moa a pasta.
A busca ousa é fuiis
paro identificar e captar
casos suspeitos de saram'
p0 ou rubéola nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados, além
dos estabelecimentos comunitários. como resi
dências. creches, escolas.
instituições de curta e
longa permanência, ambiente de trabalho. entre
outros locais. Os casos
identificados na busca ativa devem ser notificados e
seguir com a investigação
e coleta de amostras clinicai. dentro do, critérios

negativo

recomendados, até sua
classificação e resultado
final.
Os profissionais ainda
seria orientados a risos.
inc os registros do atendimentos dos últimos 30
dias de cada serviço de
saúde, para identifica, se
algum caso cem os sinais
e sintomas da doença não
foi notificado.
A vigilância laborato
ria] também cotara mobilizada, fazendo o resgate
de amostras que foram
testadas paro as arboviro'
ses. como drogue, com cc'
saltados negativos. Essas
amostras serão testadas
novamente para sarampo
e rubéola. (todas as matérias alada Agência Brasti)

O número de casos
confirmados da doença
na cidade. por sua vez,
já é mais do que o dobro do total de casos de
2021 e quase trOa vetes
maior do que todos os de
2020 De acordo com a
SMS, até o dia de ontem
(13). foram confirmados
630.330 casos na cidade,
contra 300.603 do ano de
2021 0227.259 de 2020.
O número de óbitos, no
entanto. não acompanha
o aumento de casos. A
lana de letalidade no Rio
passou de 8.7% em 2020
para 5.6% em 2021 e agora é de 0,4%
A diminuição no numero de mortes e de casos
graves da doença pode ser
explicada justamente pelo
vacinação. De acordo com
mi5,.

sia,m

estudo da Fundação Oswoldo Cear (Fiocrur), a
incidência de casos graves
de covid- 19 é ires vezes
maior na população não
vacinada, em comparação
com a que completou o
esquema vacinal básico e
recebeu ao menos a primeira dose de reforço

Brasil
Em 24 horas, foram
registrados 5.332 novos
casos de covid- 1900 Brasil. No mesmo período.
houve 38 mortes provocadas pele vlzos, O Brasil
soma desde o inicio da
pandemia 684.898 mortes
por covid- 19. segundo o
boletim epidemiológico
divulgado na segunda-feira (12). em Brasilia,
pelo Ministério da Saúde.
O numera ioial de casos
confirmados da doença
de 34.333 W.
Ainda segundo o boletim, 33.651.011 pessoas
se recuperaram da doença
e 197.248 casos estão cm
acompanhamento. No levantamento de hoje, não
consta asualceação dos
dados de morte em hiato
Grosso do Sul
Ate bote, foram aplicadas 4011.3 milhões de
doses de vacinas contra
a eovid 19. sendo 179,52
milbáca com a primeira
dose e 560,85 milhões
com a segunda dose. A
dose única foi aplicada em 4,99 milhões de
peasoas Osiras 101,36
milhões já receberam a
primeiro dose de reforço,
e 28,73 milhões recebeiram a segunda dose de
reforço.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIV N°187 1 FORTALEZA, 15 DE SETEMBRO DE 2022
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°
07.002/2022-TP - A Comissão Permanente de Licitação torna público que no próximo dia 03 de Outubro de 2022, às 09h, estará abrindo Licitação niC
°
t
Modalidade Tomada de Preços N° 07.002/2022-TP, cujo Objeto é a Execução dos serviços remanescentes e complementares das instalações preven
de combate a incêndio e pânico no Hospital Francisquinha Farais Leitão no Município de Monsenhor Tabosa/CE. O Edital encontra-se a dispos
c - (
dos interessados no Endereço Eletrônico: www.monsenhortabosa.ce.gov.br e https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/ ou na Sala de Licitações â Praça O
Setembro, N° 15, CEP 63.780-000, Centro, Monsenhor Tabosa/CE. Tiago de Araújo Lima - Presidente da CPL.

*ubrk.a
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°2022.09.14.1.0 Presid C&NSS"Df.

da Comissão Permanente de Licitação - CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada so
2022.09.14.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades no Municp
de Várzea Alegre - CE. Data e horário da abertura: 03 de Outubro de 2022, às 09h00min. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas
as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: www.varzeaalegre.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações: (88) 9 9839 7074. Várzea Alegre/CE, 14 de Setembro de 2022. ícaro Bastos Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
*0* *** *0*

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Contratante e signatário: Secretaria de lnfraestrutura, Sr. Antônio Giovani Alves da Silva, Secretário. Extrato do
Instrumento Contratual n° SI-TP004/2022-0 1-INFRA, decorrente da Tomada de Preços N° SI-TP004/2022. que tem como objeto: Contratação de empresa
especializada para construção de rede de iluminação pública com tecnologia de Lcd na Avenida localizada no Bairro Caracara, no município. Contratada e
signatário: R. DA S. N. Lima Eireli - ME, Sr. Ricardo da Silveira Nogueira Lima, pelo valor global de R$ 114.154,58 (cento e quatorze mil cento e cinquenta
e quatro reais e cinquenta e Oito centavos). Data de Assinatura do Contrato: 12/09/2022. Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir da data da assinatura da ordem
de serviço.
0** *0* CCC

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Prosseguimento de Licitação Concorrência Pública N°2022.06.24.01 -SEDUMASP. O Presidente da Comissão
de Licitação comunica aos interessados que a abertura dos envelopes das propostas do processo acima marcado para dia 15/09/2022, às 10h, ocorrerá
dia 23/09/2022, às 10h na sala da comissão de licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para executar projeto de
construção de um galpão industrial com área de 1.500M2, localizado no Bairro Curicaca no município, conforme Termo de Convênio de n° 10/2022 ADECE, de acordo com Projeto Básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. TIPO: menor
preço global, empreitada no regime de execução indireta. Edmilson Mota Neto.
*0* *0* *0*

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Anulação de Licitação Tomada de Preços N°2022.07.25.01 - SDS. O Presidente da Comissão de Licitação
comunica aos interessados que o certame acima citado foi ANULADO, condicionada ao atendimento do interesse público, bem como a observância dos
prazos legais com vistas a uma contratação de serviços que atenda as precípuas necessidades do Município. Objeto: Contratação de empresa especializada
para elaboração do PDLS - Plano de Desenvolvimento Local Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas localidades do Bairro Residencial Raquel de Queiroz e
no Bairro Campo Novo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município. TIPO: do tipo menor preço global. Edmilson
Mota Neto.
*0* *0* *0*
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Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Cancelamento. O Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde Éder Lima Aureliano, toma público o
CANCELAMENTO do LOTE n° ai, da Ata de Registro de Preços N. 07/2022 - SRP -Pregão Eletrônico N° 07/2022-PERP, que trata do Objeto: Registro de
preço para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Detentor:
Francisco Henrique dos Anjos Silva - ME - inscrita no CNPJ sob o n°. 38.541.701/0001-00. Fundamentação: Art's. 20, II e 21, 1, Decreto Federal n°.
7.892/2013, as normas e condições previstas na Cláusula Nona, Décima Quarta e Décima Quinta da Ata de Registro de Preços n°. 07/2022 - SRP. Ato de
Cancelamento datado em: 04/07/2022.
0*0 *0* *0*

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 011/2022/SRP - PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2022 SESAISRP - O Município de Crateús-CE, através da Secretaria da Saúde,
para fins de atendimento ao disposto no § 2°, Art. 15 da Lei Federal N°8.666/93, toma público que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES e ficam
MANTIDOS os preços registrados na Ata de Registro de Preços N°01 1/2022/SRP, originária do Pregão Eletrônico N°004/2022 SESAJSRP, cujo OBJETO
é a Seleção de Melhor Proposta visando Futuras e Eventuais Aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do
Município de Crateús-CE. Crateús-CE, 13 de Setembro de 2022. Thiago Viana da Silva - Secretário da Saúde, Gestor do Registro de Preços.
*0* *0* *0*

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL -ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 010/2022/SRP - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022 SESA/SRP - O Município de Crateús-CE, através da Secretaria da Saúde,
para fins de atendimento ao disposto no § 2°, Art. 15 da Lei Federal N°8.666/93, torna público que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES e ficam
MANTIDOS os preços registrados na Ata de Registro de Preços N°0 10/2022/SRP, originária do Pregão Eletrônico N°004/2022 SESA/SRP, cujo OBJETO
é a Seleção de Melhor Proposta visando Futuras e Eventuais Aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do
Município de Crateús-CE. Crateús-CE, 13 de Setembro de 2022. Thiago Viana da Silva - Secretário da Saúde, Gestor do Registro de Preços.
*0* *0* *0*

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL -ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 012/2022/SRP - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022 SESA/SRP - O Município de Crateús-CE, através da Secretaria da Saúde,
para fins de atendimento ao disposto no § 21, Art. 15 da Lei Federal N°8.666/93. toma público que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES e ficam
MANTIDOS os preços registrados na Ata de Registro de Preços N° 012/2022/SRP, originária do Pregão Eletrônico N°004/2022 SESAJSRP, cujo OBJETO
é a Seleção de Melhor Proposta visando Futuras e Eventuais Aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do
Município de Crateús-CE. Crateús-CE, 13 de Setembro de 2022. Thiago Viana da Silva - Secretário da Saúde, Gestor do Registro de Preços.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Ratificação. Processo Administrativo de Adesão - Carona n° 004/2022-SME, em
decorrência da Adesão da Ata de Registro de Preços n° 13/2021, gerenciada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, oriunda do Pregão
Eletrônico n° 06/2021. Objeto: aquisição de veiculo para o transporte escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Mauriti/CE. Empresa Detentora:
Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos LTDA - CNPJ n° 06.020.318/0001-10. Valor aderido: (R$ 317.900,00). Ratifico a Adesão na
forma da Lei. MauritiJCE, 14 de Setembro de 2022. Francisco José Cavalcante Furtado - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação.
*0* *0* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que no próximo dia 27 de setembro de 2022 às 09h00m,
estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial N° GM-PP006/22-SRP. que objetiva o Registro de Preços para a prestação dos serviços de
hospedagens e fornecimento de alimentação para atender as diversas Secretarias do Município de Itaiçaba/CE. O edital completo encontra-se a disposição
dos interessados no horário de expediente na Sala de Licitações à Avenida Cel. João Correia, 298. Centro, ou pelos sitea: https:i/municipios-licitacoes.tce.
ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 14/09/2022.
*0* *0* *0*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Aviso de Notificação - Processo Administrativo N° 1808.01/2022 - Ref. Pregão Eletrônico
n° SS-PEO06/22-SRP. A Prefeitura Municipal de Independência, Estado do Ceará., declara a empresa Aunmar Barbosa Fernandes ME, inscrita no CNPJ n°
05.135.166/0001-39. impedida de licitar e contratar com o Município de Independência/CE pelo prazo de 05 (cinco) anos, devidamente prevista no artigo 7°
da Lei Federal n° 10.520/2002, sendo-lhe, ainda, aplicada multa no valor de R$ 1.246,77 (hum mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).
Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, 1, "f" da Lei Federal n° 8.666/93. Independência/CE, 14/09/2022.
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