
BIANO DE OL"!EI LOPES RAI 

PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 	
ilít'1 

O Sr. Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, RAIMUNDO FABIANO D.. 

OLIVEIRA LOPES, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determinaS  

o artigo 26 da Lei nQ 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta do 

presente processo administrativo de Inexigibilidade n° 2022.10.10.01 - SEDET, para 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA 

"TATY GIRL", NO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DE 152 ANOS DE 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CEARÁ, vem RATIFICAR 

a declaração de Inexigibilidade de Licitação para. Em favor de: 

TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o n° 23.268.243/0001-00, situada na Av. Heráclito Graça, 300 - Centro, 

Fortaleza/CE, que detém exclusividade da Cantora TATY GIRL. 

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL 

REAIS) 

QUIXADÁ - CE, 17 DE OUTUBRO DE 2022. 

SECRETÁRIO DE DE ENVOLVIMENTO ECO ÔMICO E TURISMO. 

Tabelião Enéas, 649 Altos - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n2  23.444.748/0001-89 
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https:'/Iicitacoes.tce.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso, no 
horario de 08:00h às 17:30h. 

EDMILSON MOTA NETO, 
Presidente da CPL 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Ldentificador:F 1 B6B 1 7C 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TURISMO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Sr. Secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, RAIMUNDO FABIANO 
DE OLIVEIRA LOPES, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o que determina o artigo 26 da Lei flQ 8.666/93 e alterações 
posteriores, considerando o que consta do presente processo 
administrativo de Inexigibilidade no 2022.10.10.01 - SEDET, para 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO 

ARTISTICA DA CANTORA "TATY GIRL", NO EVENTO 
ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DE 152 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - 
CEARÁ. vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de 
Licitação para. Em favor de: TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES 

MUSICAIS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
23.268.243/0001-00, situada na Av.: Heráclito Graça, 300 - Centro, 

ileza/CE, que detém exclusividade da Cantora TATY GIRL. 

jr estimado para a contrataçào: R.$ 130.000,00. 17 de outubro de 
2022. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:D345941F 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

e

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 

disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 2022.09.30.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 

objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
permanentes e instintos de informática para atender as necessidades da 

Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. 
Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
17/10/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
01/11/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das O8hsOlmin 
às 08h59min do dia 01/11/2022; 4. Início da sessão de disputa de 
preços: às 09hs00min do dia 01/11/2022, maiores informações na sala 
da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, l 

r. Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no 

.IIIw.tce.ce.gov.br. 

iosÊ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código ldentificador:BC04407C 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
Quixadá através da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e 
Cidadania declara revogado o processo licitatório derivado do certame 

originado no Edital de Pregão Eletrônico n° 2022.09.15.01 - PE, que 
tem por objeto a contratação de serviços de locação, implantação, 
operação e manutenção dos serviços de monitoramento eletrônico e 
fiscalização automática de trânsito, por intermédio de equipamentos e 
sistemas, junto à Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e 
Cidadania do município de Quixadã-CE, com base no caput do art. 49 
da Lei Federal n° 8.666/93 e Termo de REVOGAÇÃO constante aos 
autos do processo licitatório revogado. 

ARMSTRONG BRAGA FERREIRA, 
Secretário de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania 

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QIJIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE PROSSEGUIMENTO PE Y2022.09.26.1 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
2022.09.26.I.A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de 

QuixelôCE. toma público que fora concluído a análise e julgamento 
da propostas, realizado pelo Engenheiro Civil do Município da 
seguinte forma: a Proposta da empresa DANIEL COMES FELIPE 
encontra - se classificada para os lotes 01, 02 e 03, por atender a todas 
as exigências do Edital Convocatório. Dessa forma, estaremos dando 
prosseguimento ao Certame Licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO.Obieto:Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos 
(permanentes e consumo) a serem utilizados na ampliação e 
recuperação dos sistemas de abastecimento de água de diversas 
localidades da Zona Rural do Município de Quixelô - CE. por 

intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura.Estará dando 
prosseguimento ao certame, com designação de início às Q.hQQ horas 
do dia 18 de outubro de 2022 para conclusão dos atos inerentes ao 

citado processo e avançarmos para as demais fases. A sessão pública 

em continuação de processamento do pregão será realizada no 
endereço 	eletrônico 	www.comprasuuixelo.com.br. 
Informaeões:Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Quixcló. sito na 

Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n°, Centro, Cidade de Quixelô - 
Ceará. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3579-
1210. 

Quixelô'CE, 14 de Outubro de 2022. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Pregoeira Oficial. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentificador:CF427F52 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de Homologação e adjudicação. Pregão Eletrônico n° 
2022.09.23.1. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), junto a Secretaria de Saúde do Município de Quixelô/CE., 
conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. 

Licitante Vencedor: a licitante ANTONIA DANIELLY SANTOS 
LIMA - ME inscrito no CNPJ n° 25.100.276/0001-72 classificada no 

Lote : 01 - Agua Mineral, no valor global de R$ 1.692.75 (um mil 
seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). Lote 02 

- Gêneros Alimentícios 1 (diversos), no valor global de RS 43.952.00 
(quarenta e três mil novecentos e cinqüenta e dois reais), Lote : 03 - 
Gêneros Alimentícios 11 (diversos), no valor global de R$ 47.807.50 
(quarenta e sete mil oitocentos e sete reais e cinqüenta centavos). Lote 

04 - Gêneros Alimentícios (hort frut), no valor global de RS 

32.167.88 (trinta e dois mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e 

oito centavos), Lote : 05 - Gêneros Alimentícios (frios), no valor 
global de RS 126.250,00 (cento e vinte e seis mil duzentos e cinqüenta 
reais). de conformidade com Atas do Processo anexado aos autos. 

Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei n° 

8.666/93 - Viviana Bezerra Gomes - Ordenadora de Despesas da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Data da Homoloeação: 14 de Outubro de 2022. 
Publicado por: 

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
Código ldentificador:41`071`1`213 

Publcdo por: 	 1 '  

Francisco Thiago Pessoa 

Código Identificador:RB.'EEB 
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Tropeço 
O índice dc Atividade 

Económica, do Banco 
Central (IBC-Br(, conside-
rado uma prévia informal 
do produto interno bruto 
(PIB). caiu 1.13% em agos-
to sobrc julho. É a maior 
queda mensal d0 nível de 
atividade desde março de 
2021 quando houve retra-
ção de 1,59%. Na compa-
ração com agosto de 2021. 
o lltC-ttr registrou avanço 
do 4,86%, Em 12 meses, o 
indicador subiu 2,08% e, 
no acumulado do ano (de 
tanciro a agosto), cresceu 
2,769b. Em julho. o IBC 
-lia surpreendeu após alta 
de 1.17%. 

Menos por mais 
lenõmeno cm modo 

nos supermercados a redu-
fiação segue a todo o vapor, 
sempre com a máxima 
pague mais e leve menos, 
sem alarde aos despercebi. 
dos. E ninguém faz nada. 
Afinal, segundo os órgãos 
de defesa do consumidor, 
tal prática é legal. Nem o 
refresco em pó ficou de 
fora, uma conhecida 
marca resolveu encolher, 
desde agosto, a embala. 
gem do suco de 25g para 
18g ou 28% a menos. A 
marca garante o mesmo 
rendimento 0 litro), 
justificando a redução do 
pacote com nova receita. 

Energia: Mais um aumento pode estar por vir 
Eum Custo adicional de R$ 30 bilhões na coo- 

az, oque impediria um aumento de 36% na 
la, a de energia nas próximos três anos, és que 
esta em jogo numa decisão pendente na Aveel, ne-
gando projeção da Frente Nacional dos Consumi-
dores de Energia. A agência avalia se vai entender 
o prazo previsto para a entrada em funcionamento 
de um grupo de nove térmicas o gás que foram 
contratadas de forma emergeocial, com alto custo 
de energia, e deveriam já estar operando. A proje-
ção da entidade considera nove empreendimentos 
ainda não avaliados pela Aneel. 

Juros 
o mercado financeira 

manteve o cenano para a 
laos Selic neste e nos pró-
ximos anos por maio ama 
semana, em tinha com as 
sinalizações do BC. A pro-
teçav para o fim deste ano 
continuou em 13,75% pela 
17' semana consecutiva. 
Já a estimativa de 11,25% 
para o término de 2023 
foi renovada pela sexta 
semana seguida. Para e fim 
de 2024, continuou em 8%, 
igual percentual de um 
mês atrás. Já a mediana 
para o fim de 2025 perma-
neceu em 7,75%, de 7,5% 
quatro semanal antes. 

PIB 
Ainda segundo o BC, 

houve melhora marginal do 
estimativa de crescimento 
do P18 em 2022.A preleção 
para a alta do P18 em 
2022 passou de 2,1% para 
2,71%, contra 2,65% há 
um mês. Já a estimativa 
para a expansão do PIB 
em 2023 cresceu de 0,54% 
para 0,59%, ante 0,5% um 
mês antes. O Boletim Fncus 
ainda mostrou manuten-
ção na projeção para o 
crescimento do P16 um 
2024, em 1,70%. Para 2025, 
a mediana foi mantida em 
2%. Quatro semanas atrás, 
as taxas eram ao mesmas. 
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Fortaleza, Ceará, Bresila Terça-feira, 18 de outubro de 2022 O ESTADO 

ECONOMIA 
Auxilio. O governo federal antecipou o calentiotio de pagamentos do auxilio emergencial para 
caininhoeteiros autônomos e laxistas. Os dois grupos receberam a parcela do beneficio hoje (18). 
O crorograrna inical preo'a oi.e os depósitos ocorreriam aparas se dia 22 do Outub'o. 

'3.  ECONOMIA 

 

Combustíveis: A bomba-relógio 
Que a Petrobras está segurando os preços, isso não é no-

vidade 
o.

eidade - enquanto dura o embate eleitoral, claro Prova dis-
to é a que refinaria Mataripe. na  Bahia - entregue à inicia-
tiva privada pelo governo Bolsonaro, não custa lembrar - ti 
realustou seus preços. A maior refinaria privada brasileira, 
aumentou seus preços de venda da gasolina e do diesel no 
último sábado (15). Foi o segundo aumento após o corte de 
produção da Opep+, que pressionou as cotações interna-
cionais No modelo Petrobras, principal relinadora do Pais, 
os repasses estão represados, embora as defasagens sigam 
em patamares elevados desde o inicio do mês. Fontes da 
alta administração da empresa relatam pressão do governo 
pala evitar noticias negativas até o fim da eleição. 

A Refinaria de Mataxipe, controlada pelo fundo árabe 
Mul,adala. elevou o preço da gasolina em 2%. O do diesel- 
•SlO foi aumentado cm 8.9%. No sábado anterior, a empre-
sa lá havia aumentado os preços em 9.7% e 11.3%. respecti. 
vamente, seguindo o livre mercado. A Accien, empresa do 
Mubadala que gere a refluiria, diz que os reajustes refletem 
os preços das variáveis de mercado relacionadas ao diesel 
e à e 	na, "que se mantiveram em patamares elevados 
no 	o internacional, em função da queda de estoques 
no t 	A Petrobras também diz seguir as cotações In- 
ternacionais, mas defende que não repassa ao consumidor 
volatilidades pontuais' nos preços. Para especialistas, po- 
rem.- 

o- 
rem. o corte de produção na Opcp já elevou as cotações do 
petróleo a rim novo patamar Depois do segundo turno. 

Pio torna bolota uma espécie em extinção 
Segundo o Estudo de Paga-
mentos GMattos, em apenas 
dois anos após seu lançamento. 
o Pio ii divide o segundo lugar 
nas formas de pagamento, ao 
lado dos boletos. A aceitação 

do Pia tem potencial para chegar, a 92% nos próximos 
anos. Em iazseiro de 2021.0 Pix apresentava 16.9% de 
aceitação entre os comércios virtuais do Brasil; em julho 
deste ano, alcançou 76.3%. No Mercado Livre, a adoção 

A Caixa Econômica Fe-
deral liberou R$ 1,8 bilhão 
em empréstimos consigna-
dos para 700 mil benefici á. 
rios do Auxilio Brasil e do 
BPC (Beneficio de Prestação 
Continuada) em três dias de 
operação na última semana. 
O valor médio do em-

préstimo ficou em torno de 
ES 2.600. segundo Daniel - 
la Marques, 
presidente 
da Caixa, na 
entrevista co 
letiva do las 
çamento da 
ação Caixa 
Pra Elas Em-
preendedoras 
ontem (17). 
Marques 

disse 	que 
houve "mui-
ta tentativa 
de fraude no 
programa" nos primeiros 
dias de operação. sem dar 
detalhes sobre o tema, e res-
saltou que o banco leva 48 
horas para creditar os recur-
sos na conta do beneficiário. 

A Caixa começou a ofere-
cer o novo empréstimo na cl-
Uma terça-feira (51). A taxa 
de juros é de 3.45% ao mês 
-uns pouco abaixo do teto de 
3,5% ao mis fixado pelo Mi-
nistério da Cidadania. 0cm-
préstimo poderá ser feito em 
até dois anos, em 24 parcelas 
mensais e sucessivas. 

As vésperas do segundo 
turno das eleições, a Caixa 
anunciou que irá liberar ES 
1 bilhão cm crédito para lan- 

pulsionar a formalização de 
mulheres empreendedoras 
que hoje atuam no mercado 
sem CNPJ. 

Aquelas que estejam oe-
gativadaa também poderão 
ter acesso ao crédito de até 
ES 1.000. a unta taxa de ju-
ros de 34% ao mês, desde 
que passem pelo processo 
de formalização como MEIs 

(microem-
preendedorao 
individuais). 
O valor pode 
ser solicitado 
até 19 de no-
vembro, Dia 
Mundial do 
Empreende-
dor ismo Fe-
minino. 
Com a 

nova ação, a 
Caixa tem a 
expectativa 

de formalizar um milhão de 
mulheres. Ao todo, são 30 
milhões de empreendedoras 
no Brasil hoje, incluindo be-
neficiárias do Auxilio Brasil, 
autónomas e informais. 

Segundo Marques, pes-
quisas qualitativas mostra-
ram que cerca de 70% dos 
beneficiários do Auxilio 
Brasil têm algum tipo de ati-
vidade informal ou autôno-
ma. O programa atenderá, 
até o fim de outubro. 21,13 
milhões de famílias, senda 
mais de 80% chefiadas por 
mulheres. 
"Ela [empreendedora) 

abre uma MEl, realiza o cur-
so no .Scbrae gratuito, adap- 

lado para essa ação, também 
terá meio remoto por celular 
ou WhatsApp e ações locais 
por todo o Brasil. Quando 
ela se formalira, abre a MEl, 
for o curso e ia sai ter o aces-
so, mesmo se estiver nega-
tivada, de crédito de até ES 
1.000 para dar rase primeiro 
passo' disse Marques. 

As mulheres que rece-
bem o Auxilio Brasil podem 
formalizar seus empreendi-
mentos sem perder direito 
ao beneficio, afirmou a pre-
sidente da Caixa, reforçando 
que as duas iniciativas de 
crédito oferecidas pelo ban-
co podem ser conjugadas e 
não são cxcludentea. 
'São complementares. 

quem está acossando o con-
signado do Auxilio (Brasil). 
e a demanda é enorme, a 
gente quer usar essa ação 
para apoiar a formalização 
entendendo que boa parte 
desses recursos tem como 
destino comprar mercadoria 
hoje, mau o negócio é infor' 
mal' disse. 
'Isso é uma rampa de 

apoio para formalizar e, uma 
vez formalizado, ali na fren-
te, vai ter acesso a crédito 
mais barato e vai dar fólego 
para o negócio': acrescentou. 

De acordo com a Caixa, a 
nova iniciativa em parceria 
com o Sebrae tem também 
como objetivos a promoção 
da capacitação e o ofereci-
mento de soluções de crédi-
to. 
A população feminina 

representa uma parcela do  

eleitorado na qual o presi-
dente laje Bolsonaro (PL) 
encontra resistência. Bolso-
naro terminou o primeiro 
turno atrás de Luiz Inicio 
Lula da Silva (PT( e tem 
usado o Auxilio Brasil como 
trunfo em sua campanha de 
reeleição. Questionada sobre 
a nova liberação de crédito a 
menos de duas semanas do 
segundo turno eleitoral, que 
será no dia 30, Marques afir-
mou ter 'autonomia técnica 
pira exercer a presidência 
do banco". 

A nova iniciativa faz parte 
de uma série de ações volta-
das para mulheres anuncia 
das por Marques desde sua 
posse, no inicio de julho. 
depois que Pedro Guimarães 
pediu demissão sob acusa-
ções de assédio sexual con-
tra empregadas do banco. 

Em agosto. o banco lançou 
o programa Caixa Pra Elas. 
com  a promessa de ações 
de acolhimento, orientação 
financeira e atendimento 
exclusivo para o público fe-
minino em agências e outros 
canais do banco. Até o fim 
do ano, a expectativa é de 
que 4.000 agências da Caixa 
contem com esse espaço. 

A Caixa anunciou, em 
setembro, a ampliação de 
medidas destinadas para 
mulheres, incluindo taxas de 
crédito mais baixas, pausa 
nos pagamentos de presta-
ções em caso de maternida-
de ou adoção e isenção de 
parte das tarifas de produtos 
do banco público. 

Caixa liberou R$ 1,8 bilhão em 
três dias em crédito consignado 
A Caixa Econômica Federal liberou R$ 1,8 bilhão nos primeiros três dias 
em crédito consignado para Auxílio Brasil e BPC para 700 mil pessoas 

O valor médio do 
empréstimo ficou 
em torno de R$ 
2.6001  segundo 

Damelia Marques, 
presidente 
da Caixa 



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIV N°209 1 FORTALEZA, 18 DE OUTUBRO DE 202' ' / : 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Licitação. O Município de Jijoca de Jericoacoara, por interme 
Presidente da CPLP. torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço W. 2022.10.11 .OITP, tipo menor preço Global, para contr4ao, 
de empresa especializada para construção de 02 estaleiros na Vila Jericoacoara visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de AquicuItkfre 
Pesca do Município de Jijoca de Jericoacoara/CE, com data de abertura em 03/11/2022, às 09:00h. O Edital está à disposição dos interessados na saía Na 
C.P.L.P, situada á Rua Minas Gerais. 420 —Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará - Brasil. Jijoca de Jericoacoara (CE), 17 de outubro de 2022. Fraacis'e& ;' 
Leandro Silva Sales - Presidente da CPLP. 

a. as 5... 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Concorrência Pública N° 2022.I0.03.1. Abertura: 18 de Novembro de 
2022, às 09h00min. Julgamento: Menor Preço Global. Objeto: seleção de empresa para Registro de Preços consignado em ata, para futuras e eventuais 
contratações de serviços técnicos de elaboração de projetos e serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo, fiscalização de obras, consultoria e assessoria 
técnica, sob demanda, no âmbito da Administração Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações no Projeto Básico. Informações: Av. Presidente 
Castelo Branco, N° 5100, Centro, Horizonte/CE ou pelo fone: (85) 3222.0583. Horizonte/CE, 17 de outubro de 2022. Rosilândia Ribeiro da Silva - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Barbalha -Aviso de Licitação—Tomada de Preços no 2022.10.17.1. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, toma público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços n° 2022.10.17.1. cujo objeto 
é a contratação de serviços especializados de gerenciamento de resíduos de saúde (coleta, transporte e incineração) do Município de Barbalha/CE, conforme 
especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes marcado para o dia 04 de Novembro de 2022, 
a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 17 de outubro de 2022. Moises Souza 
Domingos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *5* *5* 

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Sra. Antõnia Ironeide Vidal Pinheiro 
Bezerra, Secretária. Extrato do Aditivo ao Contrato n5  SE-PEOOI/2022-03-SECD. Valor Acrescido: RS 10.995,00 (dez mil novecentos e noventa e cinco 
reais), caracterizado pela necessidade do acréscimo nas quantidades de equipamentos permanentes para escolas municipais. item: 6 - que era 20 unidades 
passando para 25 unidades, decorrente do Pregão Eletrônico n° St-PE00I2022, cujo objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as 
necessidades das escolas da rede pública de ensino municipal, conforme Convênio N° 047/2021. Contratada: VM Net Comercio e Serviço de Informática 
Lida. Assina pela contratada: Sr. José Américo Barbosa Júnior. Data da Assinatura do Aditivo: 15/07/2022, com vigência até 31112/2022. 

*** *** *5* ,refeittira Municipal de Senador Pompeu - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Sra. Antônia Ironeide Vidal Pinheiro 
e/erra, secretária. Extrato do Aditivo ao Contrato n° SE-PEOOI/2022-04-SECD. Valor Acrescido: R$ 5.952,00 (cinco mil novecentos e cinquenta e dois 

reais), caracterizado pela necessidade do acréscimo nas quantidades de equipamentos permanentes para escolas municipais. item: 3 - que era lO unidades 
passando para 12 unidades, decorrente do Pregão Eletrônico n° SE-PE00I/2022. cujo objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as 
necessidades das escolas da rede pública de ensino municipal, conforme Convênio N° 047/2021. Contratada: F. Denilson F. de oliveira Eireli. Assina pela 
contratada: Sr. Francisco Denilson Freitas de Oliveira. Data da Assinatura do Aditivo: 14/072022, com vigénciu até 31 12.2022. 

*5* *5* 5*5 

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Contratante e signatário: Secretaria de Educaç ão, Cultura e Desporto, Sra. Antônia Ironeide Vidal Pinheiro 
Bezerra, Secretária. Extrato do Aditivo ao Contrato n° SE-PEOOI/2022-0l-SECD. Valor Acrescido: R 3.885,00 (três mil oitocentos e Oitenta C cinco 
reais), caracterizado pela necessidade do acréscimo nas quantidades de equipamentos permanentes para escolas municipais. item: 5 - que era 16 unidades 
passando para 19 unidades, decorrente do Pregão Eletrônico n° SE-PEOOI/2t)22, cujo objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as 
necessidades das escolas da rede pública de ensino municipal, conforme Convênio N°047/2021. Contratada: Ri Informática Ltda. Assina pela contratada: 
Sr. Reiny Bilk. Data da Assinatura do Aditivo: 13/07/2022, com vigência até 31/12/2022. 

*5* 5*5 5*5 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 1309280122- PERP. O Pregoeiro toma público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 31/10/2022. às 15h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de pneus e câmaras de ar, para manutenção dos veículos da frota, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na integra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br  -"Acesso Identificado no link - acesso público" e wwW. 
tce.ce.gov.br. - Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 07h às 11h. Max Ronny Pinheiro. 

*** *5* *5* 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 1310030122- PE. O Pregoeiro torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 31/10/2022, às 10h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de preços visando futura 
e eventual contratação de serviço de locação de concentradores de oxigênio - 5 LT, para uso domiciliar, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, tudo 
conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na integra na sede da comissão de licitação, 
situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br  -"Acesso Identificado no link - acesso 

•
úblico" e www.tce.ce.gov.br. Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 07h às 11h. Max Ronny Pinheiro. 

*5* 5*5 *5* 

Prefeitura Municipal de lcó - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 19.005/2022 - PE. O Pregoeiro da Comissão de Licitações, toma público que se 
encontra à disposição dos interessados, a licitação do tipo menor preço por Lote, cujo objeto: Aquisição de veículos automotores de interesse da Secretaria 
do Trabalho e Assistência Social do município. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 18/10/2022; 2. Fim do recebimento 
de propostas: is 08h do dia 04/11/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 04/11/2022; 4. Início da sessão de disputa de 
preços: às 09h do dia 04/11/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 10 andar. Gerência, 
lcó/CE. das 07:30h às 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima. 

*5* *5* *5* 

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Sr. Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raimundo Fabiano de Oliveira Lopes, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei n5  8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente processo 
administrativo de Inexigibilidade n° 2022.10.10.01 - SEDET, para contratação de serviços de apresentação artística da cantora "TATY GIRL", no evento 
alusivo a comemoração de 152 anos de emancipação política do município, vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade de Licitação para. Em favor 
de: Taty GirI Gravações, Edições Musicais e Eventos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°23.268.243/0001-00, situada na Av.: Heráclito Graça, 300 - Centro, 
Fortaleza/CE. que detém exclusividade da Cantora. Valor estimado para a contratação: RI 130.000,00. 17/10/2022. 

*5* *** *5* 

Prefeitura Municipal de Beberibe - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Ana Cristina Lopes da Silva, secretária. Extrato da Ata de Registro de 
Preços N°. 2022.08.25.0l4-SRP-SME. Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais destinados à premiação. Fundamentação 
Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global: R$ 239.979,80(duzentos e trinta e 
nove mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: órgão Requisitante, Projeto/Atividade: 0801.12.122.0002.2.014; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.31.00; Fonte de Recursos: 1500100100. Vigência: 14110/2023. Contratada: tnforaistem Comercio e Serviços Lida, inscrita no 
CNPJ N°00.563.949/0001-OS, vencedora do certame no lote único. Assina pela contratada: Maria José Dias de Almeida. 

*5* *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ubajara - Aviso de Publicação. O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Ubajara toma público para conhecimento dos interessados no Aviso de Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 01.082/2022-CP, 
a RETIFICAÇÃO do aviso anteriormente publicado, onde lê-s{:  01.082/2022-CP; Leia-se:  01.083/2022-CP. Desta forma, ficam mantidas as demais 
informações anteriormente publicadas. Ubajara/CE, 17 de Outubro de 2022. João Paulo Miranda Albuquerque - Presidente da CPL. 
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