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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.06.2 

A Gestora da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato vem apresentar suas 
considerações para a revogação do Processo em epígrafe, pelos motivos abaixo expostos: 

1-DOOBJETO 

Trata-se de justificativa de Revogação pertinente a Dispensa de Licitação Nº 
2023.01.06.2, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na digitalização de 
documentos fisicos para digitais, com fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para a prestação dos serviços, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Quixelô/CE. 

II- DA SÍNTESE DOS FATOS 

Fora publicada a Dispensa de Licitação com fundamento no Art. 75, inciso II, 
da Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021. Tal publicação se deu no Site Oficial do 
Município em www.quixelo.ce.gov .br, bem como no diário Oficial dos Municípios da APRECE, 
cuja circulação ocorreu no dia 09/01/2023. 

Ocorre que após minuciosa análise junto ao Termo de Referência do referido 
processo de Dispensa, sobretudo observações feitas pelos próprios participantes ao enviarem suas 
propostas junto ao e - mail, foi constatado uma divergência na data limite para entrega das 
Propostas na seguinte forma: no aviso cuja circulação se deu no dia 09/01/2023 a data limite para 
apresentação das Propostas de Preços, está correta respeitando o que preconiza o § 3° do Art. 75 
da Lei Federal nº 14.133/2021, isto é, prazo mínimo de 3 (três) dias úteis (12/01/2023) para 
apresentação/recebimento das mesmas. Porém a data informada no item 7.2.1 do Termo de 
Referência (10/01/2023), que se encontra disponível no Site Oficial do Município e pode também 
ser solicitado através do E - mail da Comissão de Licitação, não condiz com o prazo mencionado 
no dispositivo legal. 

Dessa forma, entende a gestora que embora não tenha ocorrido de maneira 
proposital tal divergência, podendo ser considerado até uma atecnia, todavia, cabe aqui a 
observação dos princípios que regem a aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, dentre eles: do 
interesse público, da igualdade, da transparência, da razoabilidade, da competitividade e da 
vinculação ao edital. Sendo que a duplicidade na data limite para apresentação das propostas, 
inferiu diretamente ou indiretamente na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, 
bem como a economicidade a ela vinculada, ao passo que, não revogar para futuramente 
republicar o processo com as devidas retificações, abre margem para que a própria Administração 
esteja indo na contramão dos princípios que lhe orienta. 

Nessas condições, cabe ressaltar que mesmo diante de uma atecnia de modo 
involuntário, a continuidade do processo na fase em que está, seria prejudicial tanto para a 
Administração que estaria ela mesmo desrespeitando os princípios que a rege, sobretudo o da 
Vinculação ao Edital, entendendo que o instrumento equivalente a este na Dispensa de Licitação, 
é o Termo de Referência, da Razoabilidade, Interesse Público e Igualdade, isto é, Administração 
tem o interesse da busca pela proposta mais vantajosa e não seria viável tal finalidade se não 
fizesse garantindo a igualdade entre os participantes, o que nos leva a crer que nas condições q 
se deu a referida publicação do processo bem como a continuidade do mesmo, fere tais princí · · 
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Assim como prejudicaria os participantes que poderão e podem alegar que a duplicidade nas datas 
fora nociva, impossibilitando a participação destes. 

Portanto, diante de todo exposto, em respeito aos princípios gerais de direito 
público aqui já elencados, entende - se justificada a revogação do processo de Dispensa de 
Licitação nº 2023.01.06.2, com intuito de não prejudicar nenhum participante, assim como a 
Administração na busca da proposta mais vantajosa, haja vista que, na fase em que se encontra 
não houve nenhum julgamento seja ele de propostas de preços ou habilitações. 

Ili-DA FUNDAMENTAÇÃO 

O ato de revogação do referido processo encontra - se fundamento no que 
dispõe o art. 71 inciso II da Lei Federal de Licitações nº 14.133/2021 que prevê o que segue: 

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e 
habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade 
superior, que poderá: 

I-(..) 

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e 
oportunidade 

Ao analisar as condições em que o processo se encontra, cujo VICIO ou 
ilegalidade verificada, o mesmo versa pelas retificações necessárias. Todavia cabe uma 
observação quanto a disciplina legal acima que fundamenta tal decisão. Quando se menciona 
"Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos", é 
interessante pontuar que tais fases não foram encerradas, isto é, o processo encontra - se em fase 
de recebimento de propostas via e - mail ou protocoladas/entregues no setor de licitações, que 
segundo o aviso publicado no Diário Oficial do Municípios da APRECE, teria como prazo final 
até OOhOOmin do dia 12/01/2023, e no Termo de Referência item 7. 2.1 até OOhOOmin do dia 
10/01/2023, ou seja, já teria se encerrado. Por conseguinte a duplicidade das datas inviabiliza a 
continuidade do processo para as demais fases, pois estaria desrespeitando os princípios listados 
no Art. 5º da Lei 14.133/2021, visto que, não se tem um parâmetro "correto" ao qual deveria se 
vincular. Veja, se considerar a data final do dia 10/01/2023 conforme está no Termo de 
Referência, o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis não estaria sendo respeitado, logo estaria 
infringindo o Art. 75 parágrafo 3° da Lei nº 14.133: 

"§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II 
do caput deste artigo serão preferencialmente 
precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico 
oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 
especificação do objeto pretendido e com 
manifestação de interesse da Administração em obt 
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propostas de eventuais interessados, 
devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa" 

E se considerar o prazo final para o dia 12/01/2023, os demais participantes 
que já fizeram envio da Proposta posterior ao dia 10/01/2023, estariam impossibilitados de 
participar, como também aqueles que não tiveram conhecimento do aviso e tão somente do Temo 
de Referência deixaram de enviar suas propostas devido a data. 

Em vista disso, a finalidade não é "Abortar a licitação" no seu último estágio, é 
justamente por não ter uma base legal e fundamentada para se chegar a esse último estágio, isto é, 
o encerramento das fases de julgamento e habilitação, conforme preconiza o Art. 71, que é 
necessário a Revogação do certame, para não ensejar violação dos princípios da legalidade, da 
impessoalidade e da igualdade do artigo 37 da Constituição Federal. Logo, diante do fato de não 
ter ocorrido esse julgamento das fases, os "direitos ou interesses" dos participantes possam ser 
afetados pela decisão de revogar o referido certame, uma vez que, já fora demonstrado os aspectos 
que tomam impossível aproveitar/continuar o processo, pois é justamente tal conduta que 
prejudicaria os direitos e interesses destes. 

Destarte, por essa disciplina legal e pelas razões efetivas restam demonstradas a 
conveniência e oportunidade para REVOGAR O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2023.01.06.2, respeitando os princípios legais da Lei Federal nº 14.133/2021. 

IV - DA CONCLUSÃO 

Desta forma, em outro momento a Administração Pública providenciará o 
Novo Processo para contratação do objeto em questão com as retificações necessárias 

Não há prejuízo para o erário público. 

Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros. 

Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público. 

Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse 
público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar o 
processo. Portanto, DECIDO pela REVOGAÇÃO com fulcro no art. 71 inciso II da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 

Quixelô/CE, 12 de Janeiro de 2023. 

Pra Cuidar 

};8/ 
Vi/iana Bezerra Gomes 
Ordenadora de Despesas 

Secretaria Municipal de Saúde 
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Fora publicada a Dispensa de Licitação com fundamento no Art. 75, 
inciso II, da Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021. Tal 
publicação se deu no Site Oficial do Município em 
www.quixelo.ce.gov.br, bem como no diário Oficial dos Municípios 
da APRECE, cuja circulação ocorreu no dia 09/01/2023. 
Ocorre que após minuciosa análise junto ao Termo de Referência do 
referido processo de Dispensa, sobretudo observações feitas pelos 
próprios participantes ao enviarem suas propostas junto ao e - mail, 
foi constatado uma divergência na data limite para entrega das 
Propostas na seguinte forma: no aviso cuja circulação se deu no dia 
09/01/2023 a data limite para apresentação das Propostas de Preços, 
está correta respeitando o que preconiza o § 3° do Art. 75 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, isto é, prazo mínimo de 3 (três) dias úteis 
(12/01/2023) para apresentação/recebimento das mesmas. Porém a 
data informada no item 7.2.1 do Termo de Referência (10/01/2023), 
que se encontra disponível no Site Oficial do Município e pode 
também ser solicitado através do E - mail da Comissão de Licitação, 
não condiz com o prazo mencionado no dispositivo legal. 
Dessa forma, entende o gestor que embora não tenha ocorrido de 
maneira proposital tal divergência, podendo ser considerado até uma 
atecnia, todavia, cabe aqui a observação dos princípios que regem a 
aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, dentre eles: do interesse 
público, da igualdade, da transparência, da razoabilidade, da 
competitividade e da vinculação ao edital. Sendo que a duplicidade na 
data limite para apresentação das propostas, inferiu diretamente ou 
indiretamente na busca da proposta mais vantajosa para a 
Administração, bem como a economicidade a ela vinculada, ao passo 
que, não revogar para futuramente republicar o processo com as 
devidas retificações, abre margem para que a própria Administração 
esteja indo na contramão dos princípios que lhe orienta. 

Nessas condições, cabe ressaltar que mesmo diante de uma atecnia de 
modo involuntário, a continuidade do processo na fase em que está, 
seria prejudicial tanto para a Administração que estaria ela mesmo 
desrespeitando os princípios que a rege, sobretudo o da Vinculação ao 
Edital, entendendo que o instrumento equivalente a este na Dispensa 
de Licitação, é o Termo de Referência, da Razoabilidade, Interesse 
Público e Igualdade, isto é, Administração tem o interesse da busca 
pela proposta mais vantajosa e não seria viável tal finalidade se não a 
fizesse garantindo a igualdade entre os participantes, o que nos leva a 
crer que nas condições que se deu a referida publicação do processo 
bem como a continuidade do mesmo, fere tais princípios. Assim como 
prejudicaria os participantes que poderão e podem alegar que a 
duplicidade nas datas fora nociva, impossibilitando a participação 
destes. 

Portanto, diante de todo exposto, em respeito aos princípios gerais de 
direito público aqui já elencados, entende - se justificada a revogação 
do processo de Dispensa de Licitação nº 2023.01.06.l, com intuito de 
não prejudicar nenhum participante, assim como a Administração na 
busca da proposta mais vantajosa, haja vista que, na fase em que se 
encontra não houve nenhum julgamento seja ele de propostas de 
preços ou habilitações. 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O ato de revogação do referido processo encontra - se fundamento no 
que dispõe o art. 71 inciso II da Lei Federal de Licitações nº 
14.133/2021 que prevê o que segue: 

Art. 7 J, Encerradas as fases de julgamento e habilitação. e exauridos 
os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado 
à autoridade superior, que poderá: 

I- (..) 

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade 

Ao analisar as condições em que o processo se encontra, cujo vicio ou 
ilegalidade verificada, o mesmo versa pelas retificações necessárias. 
Todavia cabe uma observação quanto a disciplina legal acima que 
fundamenta tal decisão. Quando se menciona "Encerradas as fases de 
julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos", é 
interessante pontuar que tais fases não foram encerradas, isto é, o 

,, 

processo encontra - se em fase de recebimento de p'ro , ', tas:y,il:e~··-· 
mail ou protocoladas/entregues no setor de licitações, · l,lé 'St!giiRdtr 6"' 
aviso publicado no Diário Oficial do Municípios da PRECE, ... tefiá'' 
como prazo final até OOhOOmin do dia 12/01/2023, e' no Termo de 
Referência item 7. 2.1 até OOhOOmin do dia 10/01/2023, ou seja, já 
teria se encerrado. Por conseguinte a duplicidade das datas inviabiliza 
a continuidade do processo para as demais fases, pois estaria 
desrespeitando os princípios listados no Art. 5° da Lei 14.133/2021, 
visto que, não se tem um parâmetro "correto" ao qual deveria se 
vincular. Veja, se considerar a data final do dia 10/01/2023 conforme 
está no Termo de Referência, o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis 
não estaria sendo respeitado, logo estaria infringindo o Art. 75 
parágrafo 3° da Lei nº 14.133: 

"§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II docaputdeste 
artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em 
sítio eletrônico oficial. pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 
especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse 
da Administração em obter propostas adicionais de eventuais 
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa" 

E se considerar o prazo final para o dia 12/01/2023, os demais 
participantes que já fizeram envio da Proposta posterior ao dia 
10/01/2023, estariam impossibilitados de participar, como também 
aqueles que não tiveram conhecimento do aviso e tão somente do 
Temo de Referência deixaram de enviar suas propostas devido a data. 

Em vista disso, a finalidade não é "Abortar a licitação" no seu último 
estágio, é justamente por não ter uma base legal e fundamentada para 
se chegar a esse último estágio, isto é, o encerramento das fases de 
julgamento e habilitação, conforme preconiza o Art. 71, que é 
necessário a Revogação do certame, para não ensejar violação dos 
princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdadedo artigo 37 
da Constituição Federal. Logo, diante do fato de não ter ocorrido esse 
julgamento das fases, os "direitos ou interesses" dos participantes 
possam ser afetados pela decisão de revogar o referido certame, uma 
vez que, já fora demonstrado os aspectos que tomam impossível 
aproveitar/continuar o processo, pois é justamente tal conduta que 
prejudicaria os direitos e interesses destes. 
Destarte, por essa disciplina legal e pelas razões efetivas restam 
demonstradas a conveniência e oportunidade para REVOGAR O 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.06.1, 
respeitando os princípios legais da Lei Federal nº 14.133/2021. 

IV - DA CONCLUSÃO 

Desta forma, em outro momento a Administração Pública 
providenciará o Novo Processo para contratação do objeto em questão 
com as retificações necessárias 

Não há prejuízo para o erário público. 

Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros. 

Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público. 

Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o 
interesse público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, 
incumbe ao órgão licitante revogar o processo. Portanto, DECIDO 
pela REVOGAÇÃO com fulcro no art. 71 inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

Quixelô/CE, 12 de Janeiro de 2023. 

ANTÔNIO VICENTE DA SILVA FILHO 
Ordenador de Despesas 
Fundo Geral 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:64A4 7202 
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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.06.2 

A Gestora da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato vem apresentar 
suas considerações para a revogação do Processo em epígrafe, pelos 
motivos abaixo expostos: 

1-DOOBJETO 

Trata-se de justificativa de Revogação pertinente a Dispensa de 
Licitação Nº 2023.01.06.2, cujo objeto é a Contratação de serviços a 
serem prestados na digitalização de documentos fisicos para digitais, 
com fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a 
prestação dos serviços, em atendimento as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Quixelô/CE. 

II - DA SÍNTESE DOS FATOS 

Fora publicada a Dispensa de Licitação com fundamento no Art. 75, 
inciso II, da Lei Federal nº. 14.133, de OI de abril de 2021. Tal 
publicação se deu no Site Oficial do Município em 
www.quixelo.ce.gov.br, bem como no diário Oficial dos Municípios 
da APRECE, cuja circulação ocorreu no dia 09/01/2023. 
Ocorre que após minuciosa análise junto ao Termo de Referência do 
referido processo de Dispensa, sobretudo observações feitas pelos 
próprios participantes ao enviarem suas propostas junto ao e - mail, 
foi constatado uma divergência na data limite para entrega das 
Propostas na seguinte forma: no aviso cuja circulação se deu no dia 
09/01/2023 a data limite para apresentação das Propostas de Preços, 
está correta respeitando o que preconiza o § 3º do Art. 75 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, isto é, prazo mínimo de 3 (três) dias úteis 
(12/01/2023) para apresentação/recebimento das mesmas. Porém a 
data informada no item 7.2.1 do Termo de Referência (10/01/2023), 
que se encontra disponível no Site Oficial do Município e pode 
também ser solicitado através do E - mail da Comissão de Licitação, 
não condiz com o prazo mencionado no dispositivo legal. 
Dessa forma, entende a gestora que embora não tenha ocorrido de 
maneira proposital tal divergência, podendo ser considerado até uma 
atecnia, todavia, cabe aqui a observação dos princípios que regem a 
aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, dentre eles: do interesse 
público, da igualdade, da transparência, da razoabilidade, da 
competitividade e da vinculação ao edital. Sendo que a duplicidade na 
data limite para apresentação das propostas, inferiu diretamente ou 
indiretamente na busca da proposta mais vantajosa para a 
Administração, bem como a economicidade a ela vinculada, ao passo 
que, não revogar para futuramente republicar o processo com as 
devidas retificações, abre margem para que a própria Administração 
esteja indo na contramão dos princípios que lhe orienta. 

Nessas condições, cabe ressaltar que mesmo diante de uma atecnia de 
modo involuntário, a continuidade do processo na fase em que está, 
seria prejudicial tanto para a Administração que estaria ela mesmo 
desrespeitando os princípios que a rege, sobretudo o da Vinculação ao 
Edital, entendendo que o instrumento equivalente a este na Dispensa 
de Licitação, é o Termo de Referência, da Razoabilidade, Interesse 
Público e Igualdade, isto é, Administração tem o interesse da busca 
pela proposta mais vantajosa e não seria viável tal finalidade se não a 
fizesse garantindo a igualdade entre os participantes, o que nos leva a 
crer que nas condições que se deu a referida publicação do processo 
bem como a continuidade do mesmo, fere tais princípios. Assim como 
prejudicaria os participantes que poderão e podem alegar que a 
duplicidade nas datas fora nociva, impossibilitando a participação 
destes. 

Portanto, diante de todo exposto, em respeito aos princípios gerais de 
direito público aqui já elencados, entende - se justificada a revogação 
do processo de Dispensa de Licitação nº 2023.01.06.2, com intuito de 
não prejudicar nenhum participante, assim como a Administração na 
busca da proposta mais vantajosa, haja vista que, na fase em que se 
encontra não houve nenhum julgamento seja ele de propostas de 
preços ou habilitações. 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO 

O ato de revogação do referido processo encontra - se 
que dispõe o art. 71 inciso II da Lei Federal de 
14.133/2021 que prevê o que segue: 

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos 
os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado 
à autoridade superior, que poderá: 

/-(...) 

li - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade 

Ao analisar as condições em que o processo se encontra, cujo vicio ou 
ilegalidade verificada, o mesmo versa pelas retificações necessárias. 
Todavia cabe uma observação quanto a disciplina legal acima que 
fundamenta tal decisão. Quando se menciona "Encerradas as fases de 
julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos", é 
interessante pontuar que tais fases não foram encerradas, isto é, o 
processo encontra - se em fase de recebimento de propostas via e -
mail ou protocoladas/entregues no setor de licitações, que segundo o 
aviso publicado no Diário Oficial do Municípios da APRECE, teria 
como prazo final até OOhOOmin do dia 12/01/2023, e no Termo de 
Referência item 7. 2.1 até OOhOOmin do dia 10/01/2023, ou seja, já 
teria se encerrado. Por conseguinte a duplicidade das datas inviabiliza 
a continuidade do processo para as demais fases, pois estaria 
desrespeitando os princípios listados no Art. 5° da Lei 14.133/2021, 
visto que, não se tem um parâmetro "correto" ao qual deveria se 
vincular. Veja, se considerar a data final do dia 10/01/2023 conforme 
está no Termo de Referência, o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis 
não estaria sendo respeitado, logo estaria infringindo o Art. 75 
parágrafo 3° da Lei nº 14.133: 

"§ 3º As contratações de que tratam os incisos l e II docaputdeste 
artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em 
sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 
especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse 
da Administração em obter propostas adicionais de eventuais 
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa" 

E se considerar o prazo final para o dia 12/01/2023, os demais 
participantes que já fizeram envio da Proposta posterior ao dia 
10/01/2023, estariam impossibilitados de participar, como também 
aqueles que não tiveram conhecimento do aviso e tão somente do 
Temo de Referência deixaram de enviar suas propostas devido a data. 

Em vista disso, a finalidade não é "Abortar a licitação" no seu último 
estágio, é justamente por não ter uma base legal e fundamentada para 
se chegar a esse último estágio, isto é, o encerramento das fases de 
julgamento e habilitação, conforme preconiza o Art. 71, que é 
necessário a Revogação do certame, para não ensejar violação dos 
princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdadedo artigo 37 
da Constituição Federal. Logo, diante do fato de não ter ocorrido esse 
julgamento das fases, os "direitos ou interesses" dos participantes 
possam ser afetados pela decisão de revogar o referido certame, uma 
vez que, já fora demonstrado os aspectos que tomam impossível 
aproveitar/continuar o processo, pois é justamente tal conduta que 
prejudicaria os direitos e interesses destes. 
Destarte, por essa disciplina legal e pelas razões efetivas restam 
demonstradas a conveniência e oportunidade para REVOGAR O 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.06.2, 
respeitando os princípios legais da Lei Federal nº 14.133/2021. 

IV - DA CONCLUSÃO 

Desta forma, em outro momento a Administração Pública 
providenciará o Novo Processo para contratação do objeto em questão 
com as retificações necessárias 

Não há prejuízo para o erário público. 

Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros. 

Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público. 
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Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o 
interesse público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, 
incumbe ao órgão licitante revogar o processo. Portanto, DECIDO 
pela REVOGAÇÃO com fulcro no art. 71 inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

Quixelô/CE, 12 de Janeiro de 2023. 

V/VIANA BEZERRA GOMES 
Ordenadora de Despesas 
Secretaria Municipal de Saúde 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador: 1B95D6DD 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE torna 
público o extrato dos Contratos, decorrente da Dispensa de Licitação 
Nº 0501.01/2023, a saber: 

ÓRGÃO CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, 
ESPORTE E JUVENTUDE. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901.12.122.1306.2.072 
Gerenciamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, 
ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS 
CULTURAIS E ESPORTIVOS E PARA A ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A 
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE 

VIGÊNCIA DO CONTRA TO: até 31 de dezembro de 2023 

CONTRATADO VALOR GLOBAL 

48.886.505 ANA PATRICIA RODRIGUES DE 21.600,00 (vinte e um mil e seissentos reais) 
OLIVEIRA 

J 6. 700.253 SUSY LARA SANTIAGO LIMA 21.600,00 (vinte e um mil e seissentos reais) 

ASSINA PELA CONTRATADA: ANA PATRÍCIA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA e SUSY LARA SANTIAGO LIMA 

ASSINA PELA CONTRATANTE: JOAO DE ARAÚJO COSTA 

Quixeré-Ce, 06 de janeiro de 2023. 

JOAO DE ARAÚJO COSTA 
Secretário de Cultura, Esporte e Juventude 

Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código Identificador:3895454A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL do município de Quixeré, torna público o extrato do 
INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0301.33/2023 resultante de 
contratação direta, a saber: 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DO TRABALHO 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.08.122.0801.2.057 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULu,,'\.1..1:t~\J 
ASSUNTOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE 
DESTINADAS A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕ 
POPULAÇÃO RELATIVAS A SECRETARIA DO TRABAL () E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

VALOR GLOBAL: R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta 
reais). 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 de janeiro de 2023 a 31 de 
dezembro de 2023. 

CONTRATADO(A): JOSÉ ARI SILVA SOUSA 02296321305 

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): JOSÉ ARI SILVA 
SOUSA 02296321305. 

ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: MARIA ELIETE 
FERNANDES OLIVEIRA. 

Quixeré - CE, 03 de janeiro de 2023. 

MARIA ELIETE FERNANDES OLIVEIRA 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 

Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código Identificador:26558A9A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS 
HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL do município de 
Quixeré, torna público o extrato do INSTRUMENTO 
CONTRATUAL Nº 0301.34/2023 resultante de contratação direta, a 
saber: 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801.20.122.2001.2.066 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 
ASSUNTOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA SEAGRI 
DESTINADAS A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES A 
POPULAÇÃO RELATIVAS A SECRETARIA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

VALOR GLOBAL: R$ 8.520,00 (oito mil quinhentos e vinte reais). 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 de janeiro de 2023 a 31 de 
dezembro de 2023. 

CONTRA TADO(A): JOSÉ ARI SILVA SOUSA 02296321305 

ASSINA PELO(A) CONTRA T ADO(A): Jose Ari Silva Sousa. 

ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: OTACÍLIO RODRIGUES 
DE LIMA. 

Quixeré - CE, 03 de janeiro de 2023. 

OTACÍLIO RODRIGUES DE LIMA 
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Rural 

Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código Identificador:2270DD8E 


