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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Errata. A Prefeitura Municipal de 
Cariús torna público a Errata do Pregão Presencial N° 2022.03.11.01, Contratação de pessoa 
jurídica apta a prestar os serviços de locação de veículos tipo caçamba basculante para 
serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais em diversas localidades do 
Município, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme Edital e Anexos. 
Onde se lê: Contratação de pessoa jurídica apta a prestar os serviços de locação de veículos 
tipo caçamba basculante para serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais em 
diversas localidades do Município, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
conforme Edital e Anexos. Leia-se: Contratação de pessoa jurídica apta a prestar os serviços 
de locação de veículos tipo caçamba basculante e pá carregadeira para serviços 
emergenciais de recuperação de estradas vicinais em diversas localidades do Município, 
junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme Edital e Anexos. 
Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 16 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão Presencial 
N° 2022.03.14.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N.° 
2022.03.14.01, para a aquisição de medicamentos, material hospitalar, odontológico, soluções 
parenterais, teste rápido antígeno e fios de sutura destinados a suprir as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município De Cariús, com data de abertura para o dia 31 de março de 
2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, 
Esplanada. O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Cariús no horário das 07:30 às 11:30. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 
16 de março de 2022. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 2022.03.14.02, para Aquisição de 
materiais e equipamentos diversos, para atender serviços de conservação de vias e prédios 
públicos de responsabilidade das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Cariús, 
com data de abertura para o dia 31 de março de 2022, às 10:00h, na sede da Prefeitura 
Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. O Edital poderá ser adquirido junto 
à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30h às 11:30h. 
Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 16 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Assaré – Aviso de Licitação. A Câmara Municipal de 
Assaré, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de Preços, autuada sob o N° 
2022.03.07.001C, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados em Assessoria na área de Controle Interno, Digitalização de documentos 
diversos e assessoria Jurídica em licitações e contratos, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Assaré – CE. A abertura fica marcada para o dia 04 de abril de 2022, às 
09h. Os interessados poderão obter informações detalhadas na Sala da CPL, situada na Rua Dr. 
Paiva nº 86, bairro Centro, Assaré/CE, ou pelo telefone (88) 3535.1346. Assaré/CE, 11 de 
março de 2022. Francisco Aurio Gomes do Carmo - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira - Abertura das Propostas. A 
Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, comunica aos 
interessados que no próximo dia 21 de Março de 2022, às 11:00 horas (horário de Brasília), estará 
abrindo os envelopes propostas de preços referente ao Tomada de Preços N° 2022.02.16.01, cujo 
objeto é a contratação de pessoa jurídica de serviços de assessoria e execução contábil, 
assessoria e acompanhamento de recursos humanos envolvendo: processamento da folha de 
pagamento, geração e transmissão de arquivos, GFIP, RAIS e SIM, e assessoria no gerenciamento 
operacional do controle interno, compreendendo os controles de almoxarifado, patrimonial, 
combustível e controle de despesas, junto a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, 
conforme anexo I. Lavras da Mangabeira - CE, 16 de março de 2022. Raimundo Magalhães de 
Lima - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira - Extrato do Contrato. A 

Câmara Municipal do Município de Lavras da Mangabeira/Ce, torna público o Extrato do Contrato 

Nº 2022.02.23.01-01, resultante da resultante da Tomada de Preço Nº 2022.02.23.01: Órgão 

Licitante: Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira/CE. Dotação Orçamentária: 

0101.01.031.0001.2.001. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Objeto: contratação da prestação 

de serviços de publicidade institucional, com divulgação de atos e fatos do legislativo municipal, 

com prioridade à distribuição de conteúdo informativos, através de emissoras de rádio, site/blog via 

internet e outros meios de comunicação, junto a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, 

conforme anexo I. Vigência do Contrato: Até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos 

casos e formas previstos na Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Contratado(a): Ambiental Solucoes e Servicos EIRELI, inscrito no CNPJ n° 24.994.347/0001-65. 

Assina pelo(a) Contratado(a): Artur Gomes Moreira. Assina pelo(a) Contratante: Cícero Freire 

Lima. Valor Global: O valor global deste Contrato é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), nele 

estando incluídas todas as despesas e custos necessários à sua perfeita execução, sendo pago 

mensalmente o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Lavras da Mangabeira/CE, 15 de março de 

2022. Raimundo Magalhães de Lima - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 05.002/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na 
Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados, que dia 17 de março de 2022, estará recebendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 05.002/2022, tipo menor preço 
global, tendo como objeto a contratação de serviços fornecimento e instalação de subestação 
de energia elétrica, capacidade 150KVA, com interligação ao QGBT, para atender a creche de 
Pro Infância do Tipo I, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas 
acontecerá no dia 31 de março de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de 
disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 31 de março de 2022 (Horário de Brasília). O 
edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante 
o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento das 
Propostas de Preços da Concorrência Pública Nº 06.015/2021. A Prefeitura Municipal de 
Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública nº 06.015/2021, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da escola João de Freitas, 
localizada no Bairro Olho d´Água, no Município de Eusébio-CE, com o seguinte resultado: 
Classificar as seguintes empresas: 01 – Construtora Vetor LTDA CNPJ Nº 04.853.666.0001-43; 
02 – Clezinaldo S de Almeida Construções – ME CNPJ Nº 22.575.652/0001-97; 07 – AJ 
Construtora e Transporte CNPJ Nº 74.022.229/0001-63; 10 – Consórcio Athos Plenus 
Construções CNPJ Nº 08.237.585/0001-70; 11 – RPS Construções EIRELI CNPJ Nº 
32.788.026/0001-32; 08 – Trio Construções e Serviços EIRELI CNPJ Nº 23.946.516/0001-29. 
Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da 
Lei 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados 
na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio, 16 de março de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo 
Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e a Secretaria de Educação Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 002/22-PE-SEDUC. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de diversos bens móveis e bens de consumo para atender as necessidades das 
diversas Escolas do Município de Ipueiras, junto a Secretaria de Educação deste Município. 
Itens 04, 17 e 35 para a empresa EGR Comercio e  Serviços EIRELI, CNPJ: 24.083.452/0001-
42, com o valor global de R$ 60.275,00 (sessenta mil, duzentos e setenta e cinco reais); Itens 01, 
02, 06, 10, 18 e 24 para a empresa Argos LTDA , CNPJ: 42.262.411/0001-03 com o valor R$ 
223.013,65 (duzentos e vinte e três mil, treze reais e sessenta e cinco centavos); Itens 3,5,9,16 e 
37 para a empresa JB Atacadista LTDA ME, CNPJ: 40.214.434/0001-09 com o valor global de 
R$ 148.400,00 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais); Itens 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 
para a empresa AVL Serviços e Comercio EIRELI, CNPJ: 19.356.094/0001-64 com o valor 
global de R$ 84.298,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais); Itens 22 e 23 para 
a empresa Moveis JB IND e Comercio LTDA, CNPJ: 02.464.845/0001-63 com o valor global de 
R$ 794.950,00 (setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais);  Itens 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36 Fracassados; Itens 20 e 21 Cancelados. Ipueiras/CE, 08 de 
Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Propostas de Preços – Tomada de Preços Nº 002/22-TP-OBRAS. A Comissão Permanente 
de Licitação, vem informar aos interessados o resultado da Fase de Classificação de Propostas 
de Preços da licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 002/22-TP-OBRAS, cujo objeto são 
a pavimentação asfáltica em diversas ruas na sede do Município de Ipueiras – CE. Assim após 
análise minuciosa chegamos no seguinte resultado: Classificadas: 1º Copa Engenharia LTDA, 
CNPJ: 02.200.917/0001-65 com o valor de R$  1.431.755,63 (hum milhão, quatrocentos e trinta 
e hum mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos); 2º Construtora 
Moraes EIRELI,  CNPJ 33.278.617/0001-22, com o valor de R$ 1.440.126,87 (hum milhão, 
quatrocentos e quarenta mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos); 3º Dinâmica 
Empreendimentos e Soluções EIRELI, CNPJ: 25.025.604/0001-13, com o valor de R$ 
1.444.833,73 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e 
setenta e três centavos); 4º Eletrocampo Serviços e Contruções LTDA, CNPJ: 
63.551.378/0001-01, com o valor de R$ 1.595.233,97 (hum milhão, quinhentos e noventa e 
cinco mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) e 5º Araujo Batalha Serviços e 
Construções EIRELI ME, CNPJ: 17.874.427/0001-11, com o valor de R$ 1.596.778,90 (hum 
milhão, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos). 
Desta forma fica aberto o prazo para algum questionamento dos atos praticados ou alguma 
intenção ou manifestação contrária do resultado do julgamento, prazo previsto no art. 109, 
inciso I, alínea "a", Lei n° 8.666/93. Ipueiras/CE, 16 de Março de 2022. Cecília Gabriely 
Soares Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Retificação de Licitação – 
Pregão N° 020/22-PE-DIV. Faz saber a quem possa interessar que o edital do certame em epígrafe 
sofreu alteração no objeto: Onde se lê: aquisição de peças originais de reposição e contratação de 
serviços mecânicos destinados à manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas 
pesadas junto às diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Leia-se: aquisição de peças de 
reposição e contratação de serviços mecânicos destinados à manutenção preventiva e corretiva de 
veículos e máquinas pesadas junto às diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone 
para contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 
17hs00min. Ipueiras/CE, 16 de Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça 
Anastácio Maia, Nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 30 de marco 
de 2022, 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.03.16.01-
SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de filtros e lubrificantes, para veiculos e 
máquinas da frota municipal do Município de Orós-CE, tudo conforme anexo I. O edital completo 
estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de 
atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br ou pelo o Portal 
das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Orós/CE, 16 de março de 2022. 
José Kleriston Medeiros Monte Júnior – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº PP009/2022-FG. O Pregoeiro Oficial do Município de Penaforte, comunica aos 
interessados que no próximo dia 31 de março de 2022, às 09h:00min, estará abrindo Licitação 
na modalidade Pregão Presencial Nº PP009/2022-FG, cujo objeto é a aquisição de pneus para 
atendimento das necessidades das Unidades Administrativas do Município de Penaforte/CE. O 
Edital completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no 
horário de 08h às 12h, no endereço da Prefeitura a Av. Ana Tereza de Jesus nº 240 - Centro, 
Penaforte-CE e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. Penaforte/CE, 16 de março de 
2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu  - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 1503.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 31 de março de 2022, 
às 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a seleção de melhor proposra para 
registro de preços de futura e eventual contratação de serviços de reparo e manutenção predial em 
diversas Unidades Patrimoniais da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu – CE. Recebimento 
das propostas: 18.03.2022 às 17:30h à 31.03.2022 às 08:00h. Data da sessão: 31.03.2022, às 
09:00h. O edital poderá ser adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. 
São Luís do Curu, 17 de março de 2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº 
2022.03.14.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Itapajé/CE, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 01 de abril de 2022, às 08:30h, 
na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, localizada na Rua 
Dom Aureliano Matos, 1767, Centro, Itapajé/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de consultoria na área de 
contratações públicas, tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico constante do 
Anexo I do presente edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 
12h. Itapajé/CE, 16 de março de 2022. À Presidência da Comissão de Licitação.
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 1603.01/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do 
Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
06 de abril de 2022 às 9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, 
Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de 
julgamento menor preço global, tombado sob o nº 1603.01/2022, com o seguinte objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO 
A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, PROJETOS BÁSICOS, TERMOS 
DE REFERÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CON-
TRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, 
no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2010.01/2021/SRP - PE, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a em-
presa: ECOVIVA SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.296.020/0001-85, com 
o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AOS ITENS 01 A 08: R$ 1.821.343,50 (hum milhão 
oitocentos e vinte e um mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). MODA-
LIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2010.01/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
LIVROS PARADIDÁTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 
9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE 
ASSINATURA: 23/11/2021. VIGÊNCIA: de 23/11/2021 à 23/11/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fer-
nandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO - Gerenciador do Registro de Preços e pela a empresa: ECOVIVA SERVIÇO EMPRE-
SARIAL LTDA, o Sr. Francisco Delano Torres Pinheiro (Representante Legal). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1309.01/2021/SRP - PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLA-
NEJAMENTO, juntamente com a empresa: C M DIAS DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
30.894.103/0001-03, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO LOTE I: 1.715.569,40 (hum milhão 
setecentos e quinze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos); LOTE II: R$ 
722.587,97 (setecentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e sete 
centavos); LOTE III: R$ 313.191,50 (trezentos e treze mil cento e noventa e um reais e cinquenta 
centavos); LOTE IV: R$ 257.913,80 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e treze reais e 
oitenta centavos) e LOTE V: R$ 92.156,70 (noventa e dois mil cento e cinquenta e seis reais e 
setenta centavos). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2021/SRP - PE: OBJETO: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 altera-
do pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
DATA DE ASSINATURA: 23/11/2021. VIGÊNCIA: de 23/11/2021 à 23/11/2022. SIGNATÁRIO: Hébert 
Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Gerenciador do Registro de Preços e pelas 
empresas: C M DIAS DE SOUSA EIRELI, o Sr. Cícero Marcio Dias de Sousa (Sócio Administrador). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1503.01/2021 - SRP, firmado entre a Prefei-
tura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL, juntamente com a empresa: ALDENIZiA GOMES COELHO - ME, inscrita no CNPJ nº 
10.796.751/0001-10. VALOR TOTAL REGISTRADO DO LOTE ÚNICO: R$ 198.408,00 (cento 
e noventa e oito mil quatrocentos e oito reais). MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
1503.01/2021- SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COMPOSI-
ÇÃO DE KIT BEBÊ, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SÃO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO DESENVOL-
VIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, EM CONFORMIDADE 
COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO (LEI 1735/2017). FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 
23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 31/05/2021. VIGÊNCIA: de 31/05/2021 à 
31/05/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNI-
DADE GESTORA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - Ge-
renciador do Registro de Preços e pela a empresa: ALDENIZiA GOMES COELHO - ME, a Sra. 
Aldenizia Gomes Coelho (Sócia Administradora).

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 0504.01/2021 - SRP, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Baturité, através do GABINETE DO PREFEITO, juntamente com a empresa: CASA 
GRANDE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.128.463/0001-02, com o VALOR TOTAL REGISTRA-
DO: LOTE I: R$ 261.126,00 (duzentos e sessenta e um mil cento e vinte e seis reais); LOTE II: 
R$ 80.121,60 (oitenta mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos); LOTE III: R$ 14.760,00 
(quatorze mil setecentos e sessenta reais) e no LOTE IV: R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos 
e quarenta reais). MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0504.01/2021 - SRP: OBJETO: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS E RECIPIEN-
TES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE BATURITÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 
23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 07/06/2021. VIGÊNCIA: de 07/06/2021 à 07/06/2022. 
SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DO GABINETE DO PREFEITO - Gerenciador do Registro de Preços e pela a empresa: CASA 
GRANDE GLP LTDA, o Sr. Francisco Elano Rafael (Procurador). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2707.01/2021 - SRP, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Baturité, através do GABINETE DO PREFEITO, juntamente com a empresa: DR. 
SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.420.933/0001-26, com o VALOR TOTAL 
REGISTRADO: R$ 1.663.476,00 (hum milhão seiscentos e sessenta e três mil quatrocentos 
e setenta e seis reais) MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2707.01/2021 - SRP: OBJE-
TO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SU-
PORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, RE-
POSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS 
PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 
7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 25/08/2021. VIGÊNCIA: de 25/08/2021 
à 25/08/2022. SIGNATÁRIO: HÉBERT FERNANDES FÉLIX - ORDENADOR DE DESPESAS DA 
UNIDADE GESTORA DO GABINETE DO PREFEITO - Gerenciador do Registro de Preços e pela 
a empresa: DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI, o Sr. REGIANO JOSÉ ALVES (PROCURADOR). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 0107.01/2021/SRP - PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a empre-
sa: FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME, inscrita no CNPJ nº 22.076.395/0001-49, 
com o VALOR TOTAL REGISTRADO referente ao ITEM 01: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 
e ITEM 02: R$ 307.500,00 (trezentos e sete mil e quinhentos reais). MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0107.01/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ES-
COLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 
e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2021. VIGÊNCIA: de 23/11/2021 
à 23/11/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNI-
DADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do Registro de Preços e pela 
a empresa: FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME, o Sr. Francisco Gutemberg Silva 
Gomes (Sócio Administrador).

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 3006.02/2021/SRP - PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a em-
presa: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
17.328.748/0001-10, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AOS ITENS 01 A 60: R$ 
306.333,55 (trezentos e seis mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos). 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.02/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 
alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações. DATA DE ASSINATURA: 31/08/2021. VIGÊNCIA: de 31/08/2021 à 31/08/2022. SIG-
NATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do Registro de Preços e pela a empresa: PROVIX 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, a Sra. Francisca Gardia de Carvalho 
(Representante Legal). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2203.01/2021 - SRP, firmado entre a Prefei-
tura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL, juntamente com a empresa: FUNERÁRIA RENASCER PLANO DE ASSISTÊNCIA À 
FAMÍLIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.736.306/0001-34, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO 
LOTE ÚNICO: R$ 574.620,00 (quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e vinte reais). MO-
DALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2203.01/2021 - SRP: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES E 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 
23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 24/05/2021. VIGÊNCIA: de 24/05/2021 à 24/05/2022. 
SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - Gerenciador do Registro 
de Preços e pela a empresa: funerária renascer plano de assistência à família ltda, a Sra. Auri-
neide Pereira de Queiroz (Representante Legal). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022 A Comissão Per-
manente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conheci-
mento dos interessados, que concluiu o julgamento das Propostas de Preços da licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0501.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁ-
BIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, declarando vencedora do certame à empre-
sa PLENA CONTABILIDADE PÚBLICA - CNPJ: 42.553.098/0001-54, com o valor global de R$ 
42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o artigo 109 parágrafo 1º “alínea 
b”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE. Para maiores informações no e-mail: licitabaturite2021@hotmail.com, 
no horário de 8h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da CPL. 



O governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara (PSB), 
tem sido estimulado pelo ex-
-presidente Lula (PT) e pelo 
aliado PCdoB a concorrer ao 
Senado nas eleições de outu-
bro. Para isso, Câmara precisa-
ria deixar o cargo até o início 
de abril. No entanto, a ideia en-
contra resistência no próprio 
partido do governador, o PSB.

Na quinta-feira passada 
(10), o governador se reu-
niu com Lula, acompanhado 
do pré-candidato do PSB ao 
governo de Pernambuco, o 
deputado federal Danilo Ca-
bral. No encontro, segundo 
interlocutores do governa-
dor, Lula teria dito que um 
quadro como o do governa-
dor deveria seguir na políti-
ca com mandato eletivo, em 
uma sinalização de apoio 
caso Paulo Câmara decida 
disputar o Senado.

Paulo Câmara é o prin-
cipal interlocutor de Lula 
dentro do PSB, em uma mu-
dança de posição do ex-pre-
sidente com o que pensava há 
cinco anos, quando afirmou 
que o governador era “resul-
tado daquilo que não acre-
dito” por ser visto como um 
quadro técnico, originado na 
burocracia do poder.

Atualmente, a vaga para o 
Senado na aliança está pra-
ticamente reservada para o 
PT, que encontra dificulda-

des para escolher um nome 
para a disputa na chapa com 
Danilo Cabral. A ideia da cú-
pula do PT era que, se Pau-
lo Câmara fosse candidato, 
ele entrasse na cota da sigla 
petista, que abriria mão da 
postulação em prol do atual 
chefe do Executivo. Com a 
saída de Paulo Câmara da 
disputa, a vice-governado-
ra Luciana Santos (PCdoB) 
assumiria o governo do esta-
do por nove meses. A ideia, 
já levada por integrantes da 
legenda comunista à presi-
dente nacional do PT, Gleisi 
Hoffmann, seria uma com-
pensação ao PCdoB.

Apoiador do PT em todas 
as eleições presidenciais desde 
a redemocratização, o PCdoB 
é presidido nacionalmente por 
Luciana Santos e visto como 
um dos partidos mais leais à 
legenda petista, além de ter 
apoiado a federação com o PT 
e o PV. Com o possível pacto, 
Luciana Santos também pode-
ria facilitar as articulações pela 
reeleição do deputado federal 
Renildo Calheiros (PCdoB-
-PE), que, mesmo com a fede-
ração do seu partido com o PT 
e o PV, pode enfrentar obstá-
culos na disputa proporcional. 
Além disso, Luciana Santos no 
comando do Poder Executivo 

em Pernambuco também seria 
um marco simbólico, podendo 
ser a primeira governadora do 
estado no sistema democrático.

Resistência
O possível acordo encontra 

resistência no PSB, partido de 
Paulo Câmara. Diversos inte-
grantes da cúpula estadual da 
sigla entendem que é preciso 
ter o governador no cargo 
em meio à campanha eleito-
ral para assegurar a unidade 
dos aliados em torno de Da-
nilo Cabral. Esse pensamen-
to contrário ao lançamento 
de Câmara para o Senado 
também é comungado pelo 
entorno do prefeito do Reci-
fe, João Campos (PSB). Per-
nambuco é tido como o eixo 
central de poder da legenda. 
O PSB governa o estado desde 
2007 e comanda a prefeitura 
da capital Recife desde 2013. 
Outrora tida como pacifica-
dora, uma eventual candida-
tura de Paulo Câmara ao Se-
nado já encontra obstáculos 
também dentro de partidos 
de centro e centro-direitas no 
arco de alianças do PSB no 
estado: caciques partidários 
avaliam que ter uma chapa 
com o PSB para o governo e 
o PSB para o Senado estreita 
o discurso para convencer os 
eleitores. Nesse cenário, o PT 
indicaria o nome para o cargo 
de vice-governador.
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Isolado. O vice-presidente Hamilton Mourão não foi convidado para a reunião que Jair Bolsona-
ro conduziu nesta quinta-feira (17) com todos os ministros da Esplanada. O encontro alinhavou 
os primeiros acertos para a reforma ministerial que deverá ocorrer até o fim deste mês.NACIONAL

Estão fraudando a democracia representativa e o 
voto popular

Desembargador Fernando Carioni (TRE-SC) denuncia juí-
zes que ‘usurpam’ funções de eleitos

O grupo de eleitores indecisos repre-
senta quase a metade do eleitorado 
(45%) brasileiro, nas pesquisas es-
pontâneas, segundo estudo realiza-

do pela Neocortex Data Experts, que analisou 
as pesquisas eleitorais para presidente realiza-
das desde 2019 pelos institutos Atlas, Datafo-
lha, FSB, PoderData, IPEC, Paraná Pesquisas e 
Quaest. Lula (PT) tem em média 26% das in-
tenções de voto, e Jair Bolsonaro (PL) aparece 
com 19%.

Terceira via empacou
Na média das espontâneas, Sergio Moro 

(Podemos) tem com 3%, Ciro Gomes (PDT) 
2% e o governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), 1%.

Diferença grande
Na média de cenários, em pesquisas esti-

muladas, Lula soma 40%, Bolsonaro 29%, 
Moro 9%, Ciro 7% e Doria 4%.

Desconfie disso
No cenário estimulado, indecisos despen-

cam para 5%, em média, desde 2019, em im-
provável cristalização de votos tanto tempo 
antes da eleição.

Brancos/nulos
Votos brancos e nulos representam mais 

de 6% dos votos, segundo a média das pes-
quisas espontâneas. Na média estimulada, 
variam para 8%.

Favas contadas
Bolsonaro se mostra muito seguro quando 

avalia como “favas contadas” que seu campo 
político elegerá grande bancada de deputados 
federais. 

Senadora Damares
A maioria dos onze ministros deixa seus car-

gos para tentar o Senado, Como Damares Alves 
(Família etc), candidata a senadora no Amapá.

‘Banco’ de luxo
Braga Netto é parceiro e homem de con-

fiança. Sai da Defesa para ser vice, mas 
ciente de que Bolsonaro poderá ser obriga-
do a mudar de ideia. 

Vigarice
Na distribuição de energia privatizada, a 

‘Indecisos’ lideram pesquisas presidenciais: 45% 

O PODER SEM PUDOR

A vidente mineira Leila Alckmin ficou 
famosa, em 1989, quando previu a vitó-
ria do candidato do PL à Presidência da 
República, Guilherme Afif Domingos. 
Detalhe: o “espírito” do falecido presiden-
te Juscelino Kubistchek teria relatado a 

ela o desfecho da eleição. Afif não venceu, 
sequer foi para o segundo turno, mas a 
vidente carregava na ponta da língua a 
explicação para o seu fiasco: “Eu nunca 
disse que Afif seria o presidente. Quem 
garantiu isso foi JK.” Ah, bom.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Culpa é de JK

Senado é a prioridade
de Bolsonaro em outubro
A ministra Tereza Cristina (Agri-
cultura) era a favorita no Pla-
nalto para ser a vice de Jair 
Bolsonaro, em outubro. Todos 
a queriam, exceto o presidente. 
Ele não dá a menor importância 
a vice, por isso pediu que a mi-
nistra garanta a vaga de senado-
ra pelo Mato Grosso do Sul, seu 
Estado. Para ele, prioritária é a 
eleição de senadores, até para 
se livrar da má sorte com figuras 
como Davi Alcolumbre e Rodri-
go Pacheco que, eleitos graças 
à sua ajuda, acabaram se ban-
deando para a oposição.

receita monumental fica com novos controla-
dores das empresas, e seus supostos “prejuí-
zos” são pagos pelo cidadão. É o capitalismo 
de compadrio, vigente no Brasil

Férias coletivas
O economista Raul Veloso achou um ab-

surdo, em tempo de guerra, o Banco Central 
aplicar aumento cavalar na taxa básica de ju-
ros na economia. Para ele, é necessário “dar 
férias coletivas” à diretoria do BC.

Sábios de plantão
Novo lar do bolsonarismo, o PL já é a maior 

bancada da Câmara, mas, observa o cientista 
político Paulo Kramer, “os sábios de plantão 
dizem que presidente está enfraquecido... 
Imagine se estivesse forte”.

Tirando o corpo fora
Os Estados Unidos têm feito duras críticas 

à guerra na Ucrânia, com a imposição de san-
ções econômicas à Rússia, mas confirmaram 
ontem que não estão preparados para receber 
refugiados do conflito. 

Parece outra empresa
Depois de amargar o aparelhamento com 

sanguessugas ao longo de anos e vários pre-

juízos bilionários, os Correios deram a volta 
por cima e chegam ao terceiro ano seguido de 
lucro: R$3,7 bilhões em 2021.

Pequeno na briga
O Republicanos governa Santa Catarina e 

Tocantins, com ambos os governadores aptos 
à reeleição. E disputará a Bahia com o minis-
tro João Roma (Cidadania), e o Espírito Santo 
com Erick Musso.

Concorrência já
O monopólio da Petrobras pressiona a 

inflação e prejudica a economia. Para o eco-
nomista Ricardo Caldas, a possibilidade de o 
posto negociar com diferentes refinarias esti-
mula competição e reduz preço na bomba.

Efeito cascata
O preço médio do diesel na bomba dispa-

rou 15% com o último reajuste da Petrobras 
na refinaria, diz a TicketLog. O litro do diesel 
comum é o campeão e subiu 19,2% em um 
mês, passando de R$6,043 a R$6,977

Pensando bem...
... a guerra na Ucrânia tem ensinado uma 

lição para quem achava que a lacração era 
apenas uma prática em tempos de paz.

FOTO DIVULGAÇÃO / RICARDO STUCKERT

Ex-presidente Lula tenta contemplar PCdoB com nove meses de mandato no governo

Alckmin: Inquérito por 
suspeita de caixa dois 
é arquivado na Justiça

A Justiça Eleitoral man-
dou arquivar inquérito para 
apurar o suposto recebimen-
to de R$ 3 milhões em cai-
xa dois pelo ex-governador 
Geraldo Alckmin (ex-PS-
DB, sem partido) para uso 
em campanhas eleitorais. 
A afirmação sobre o caixa 
dois foi feita em delação por 
Marcelino Rafart de Seras, 
ex-presidente da Ecovias, 
concessionária responsável 
pelo sistema Anchieta-Imi-
grantes – principal ligação 
da cidade de São Paulo com 
o litoral sul do estado.

O Ministério Público 
Eleitoral opinou pelo ar-
quivamento devido ao es-
gotamento das atividades 
investigativas e devido ao 
longo tempo entre os fatos 
e a presente data. A 1ª Zona 
Eleitoral de São Paulo reali-
zou o arquivamento no dia 
10 deste mês. Na área cível, 
porém, esse arquivamento 
não compromete o acordo do 
ex-presidente da Ecovias e da 
concessionária com a Promo-
toria do Patrimônio Público, 
com base nos relatos.

Provável vice na chapa 
presidencial de Lula (PT), 
Alckmin afirmou não co-
nhecer os termos da de-
lação, mas lamentou que, 
“depois de tantos anos, mas 
em novo ano eleitoral, o no-
ticiário seja ocupado por 
versões irresponsáveis e 
acusações injustas”.

De acordo com o relato do 
ex-presidente da concessio-
nária, os valores foram pagos 
a título de caixa dois – pri-
meiro, em 2010, em um total 
de R$ 1 milhão. Na ocasião, 
pelo PSDB, Alckmin foi eleito 
governador. A segunda parte, 
no valor de R$ 2 milhões, 

teria sido para a campanha 
de 2014. Naquele ano, Alck-
min se reelegeu ao governo 
paulista. O pagamento teria 
se dado por meio de pessoas 
ligadas ao governador, segun-
do o relato do delator.

Em nota, o ex-governador 
afirmou que não conhece os 
termos da colaboração, mas 
que a versão divulgada não 
é verdadeira. Ele afirma que 
suas campanhas eleitorais 
jamais receberam doações 
ilegais ou não declaradas. 
Alckmin constatou ainda 
que seguirá prestando contas 
para a sociedade e a Justiça, 
como é dever de todos.

O ex-executivo Marceli-
no Seras teve acordo de não 
persecução cível homologa-
do pelo Ministério Público 
paulista nesta terça-feira 
(15), com relato de cartel 
entre as concessionárias de 
rodovias paulistas. O acor-
do de não persecução da 
empresa com a Promotoria 
do Patrimônio Público foi 
fechado em R$ 638 milhões 
– valor que a Ecovias deve-
rá bancar parte em obras 
e parte em dinheiro como 
compensação pelas irregu-
laridades. O ex-presidente 
da empresa Marcelino Ra-
fart de Seras terá de pagar 
R$ 12 milhões ao Tesouro. 
O acordo da concessionária 
já havia tido uma homolo-
gação inicial, mas precisou 
de correções. Agora, tanto a 
empresa quanto o executivo 
não serão processados.

O Ministério Público in-
vestigará ainda outras con-
cessionárias de rodovias de 
São Paulo não contempladas 
pelo acordo. Antes, porém, 
será preciso fazer a homolo-
gação na Justiça.

Em Pernambuco, costura de 
Lula tenta compensar PCdoB
As articulações do petista no principal estado brasileiro para o PSB vêm 
tendo resistência na sigla aliada, que abriria mão de tempo de governo
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Josemar Solano Cortêz
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - 
AMMA a Licença Prévia(LP) e Licença de Instalação(LI) para construção de 
Residência Unifamiliar localizada na Rua Santa Rita de Cássia, Nº100, (Lote 
20 Quadra 09) - Urucunema, no município de Eusébio-Ce. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da AMMA  no qual esta publicação é parte integrante.

O Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado do Ceará 
- SINFITO-CE, vem através de seu presidente Dr Mario Muniz Amorim convocar todos 
os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que trabalhem no Instituto de Saúde e 
Gestão Hospitalar - ISGH para participarem e deliberarem em Assembleia Geral Ex-
traordinária, que será realizada no dia 21 de março de 2022 às 09 horas em primeira 
convocação e/ou às 09 horas e 30 minutos em segunda convocação, na sede do Hospi-
tal Estadual Leonardo da Vinci (HELV), na Rua Rocha Lima, 1563, Aldeota, Fortaleza, 
Ceará, Cep 60.135-285, para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia que se 
trata ae seguinte pauta única:  discussão, ratificação, atualização, autorização que a 
diretoria do sindicato firma a presente ACT, com ou sem mediador, e na sua inviabilida-
de, conceder poderes a diretoria para que seja ajuizado dissídio coletivo perante o TRT/
CE e aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Instituto de Saúde e 
Gestão Hospitalar – ISGH que trata da situação das grávidas e lactantes no período o 
estado de emergência de saúde pública e outros assuntos de interesse da categoria.

Fortaleza(CE), 15 de março de 2022.
Mario Muniz Amorim

Presidente do SINFITO-CE



Além da galeria 
de ex-diretores, 
outras ações se-
rão promovidas, 
ao longo deste 
ano, para cele-
brar duas déca-
das de atuação 
do HGWA no CE
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Cultura. O Cinema do Dragão iniciou, nessa quinta-feira (17), a sua 398ª cine-semana, com a estreia de ‘Drive my Car’, aclamado filme 
do realizador japonês Ryusuke Hamagughi (de ‘A Roda do Destino’). O acesso à programação presencial segue condicionado à apresen-
tação do passaporte sanitário completo para maiores de 12 anos e de documento de identificação com foto, além do uso de máscara.CIDADES

Verdade. O município de Tauá, considerado a capital da 
Região dos Inhamuns, desfruta de ter dois de seus filhos 
como deputados federais, no caso, Domingos Gomes Aguiar 
Neto (PSD) e Denis Bezerra (PSB).O flagrante mostra o en-
genheiro Emanuel Maia Mota, ao lado do seu pai, o também 
engenheiro Manuel Enéas Alves Mota e do repórter, em visi-
ta ao Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Ceará. Na oportunidade, Emanuel Maia Mota, que 
é tauaense e o atual presidente do CREA/Ceará, anunciou 
a decisão de licenciar-se da direção do importante órgão, a 
partir do próximo dia 30/03, a fim de viabilizar candidatu-
ra à Câmara Federal nas eleições de outubro vindouro. Dr. 
Emanuel revelou que têm convites de vários partidos, mas 
ainda não definiu por qual agremiação política vai disputar o 
pleito, o que deverá ser anunciado nos próximos dias.

Tauá com mais um federal

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 18 de março de 2022  O ESTADO                     

Eleição confirmada
Depois que a Justiça derrubou liminar que impedia a 

eleição na Fecomércio marcada para o próximo dia 05/04, 
os dois candidatos a presidência da entidade, Luiz Gastão 
e Maurício Filizola intensificaram seus contatos com os 
futuros votantes da capital e interior. Os dois que são o 
atual e vice-presidente da importante federação prometem 
dias melhores para todos que a integram.

Mulher
Aproveitando as diversas manifestações em favor da 

mulher brasileira e do Ceará em especial, neste mês a 
ela dedicada, o ex-presidente do Congresso Nacional, 
Eunício Oliveira declarou que: "Um pedaço de vida de 
cada mulher brasileira é tirado quando acontece um caso 
de violência, estupro ou assassinato de outra mulher. E 
da esperança de mais igualdade entre homens e mulheres 
também. Cresce a vergonha entre homens que respeitam 
e incentivam a convivência harmoniosa, criativa e funda-
mental entre gêneros. É o que o Ceará, o Brasil e nós, seus 
familiares, sentimos com a morte recente da estudante de 
medicina Mariana Oliveira".

Desembargadores
Está confirmada para a próxima quarta-feira,24, as 9horas, 

a sessão dos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará (TJCE) que vai definir as duas listas tríplices desem-
bargador do Quinto Constitucional. Os cearenses do interior, 
sobretudo, aguardam melhor atendimento da Justiça.

Aracati
A Prefeitura Municipal de Aracati através do prefeito 

Bismarck Maia está anunciando a aquisição de cadeiras 
plásticas para atender as demandas da Secretaria de 
Saúde do Município. Neste sentido, a municipalidade está 
confirmando para o próximo dia 28/03 a licitação para 
concretizar o feito.

Antonina do Norte
Câmara Municipal de de Antonina do Norte vai contratar 

serviços especializados na área de contabilidade para atender 
todas as necessidades do setor. Os interessados devem entrar 
em contato com o legislativo local até 31 vindouro.

Mapas atualizados
 O IBGE lançou semana passada a atualização de três 

estudos anuais de geociências: Malha Municipal Digital 
2021, Mapas Municipais das Estimativas Populacionais e 
Aéreas Territoriais de Estados e Municípios. Registre-se 
que, nos Mapas Municipais foram atualizados 342 municí-
pios de vários estados, inclusive, do Ceará.

Prefeitura de Fortaleza alerta sobre 
prazo para D2 da Pfizer pediátrica

Após a aplicação da pri-
meira dose pediátrica do 
imunizante da Pfizer em 
crianças entre 5 e 11 anos, 
iniciada em 15 de janeiro, a 
Prefeitura de Fortaleza, por 
meio da Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS), alertou 
sobre o prazo para o recebi-
mento da segunda dose, de-
pois de um intervalo de 60 
dias. O atendimento aconte-
ce por meio de agendamento, 
realizado entre 9 e 17 horas, 
com a lista de agendados, in-
formando os locais de vaci-

nação, disponível no site Co-
ronavírus Fortaleza - https://
www.fortaleza.ce.gov.br/co-
ronavirus.fortaleza.ce.gov.br.

Para receber a D2, pais 
ou responsáveis devem 
apresentar o cartão de vaci-
nação, o número do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS) e 
documento oficial de iden-
tificação da criança - certi-
dão de nascimento, carteira 
de identidade ou passapor-
te. Será necessário, tam-
bém, apresentar um com-
provante de residência 

atualizado, além de um do-
cumento original com foto 
do responsável pela criança 
no momento da aplicação.

O efetivo de saúde mu-
nicipal alerta, ainda, que as 
crianças diagnosticadas com 
a covid-19 só devem receber 
o imunizante 30 dias após 
o início dos sintomas ou do 
resultado positivo em casos 
de assintomáticos. Em casos 
negativos para o coronaví-
rus, mas com quadro de sín-
drome gripal, o recebimento 
da vacina deve ocorrer após 

48 horas do desaparecimen-
to dos sintomas.

Caso chegue à data-limi-
te para o recebimento da 
segunda dose, mesmo sem 
o nome da criança constar 
na listagem, basta buscar 
um dos centros de vacina-
ção contra o coronavírus 
que possuem a Pfizer pe-
diátrica. Os endereços dos 
centros de vacinação e a es-
pecificação dos imunobio-
lógicos constam na progra-
mação diária publicada no 
Portal da Prefeitura.

 Inaugurado em 26 de 
dezembro de 2002, o Hos-
pital Geral Dr. Waldemar 
Alcântara (HGWA), vincu-
lado à Secretaria da Saúde 
do Ceará (Sesa) e adminis-
trado pelo Instituto de Saú-
de e Gestão 
H o s p i t a l a r 
(ISGH), ini-
ciou, esta se-
mana, as ce-
lebrações do 
a n i v e r s á r i o 
dos 20 anos 
da unidade. 
Em solenida-
de realizada 
nessa terça-
-feira (15), 
foi inaugura-
da uma gale-
ria dedicada 
aos diretores-
-gerais que 
passaram pela instituição. 
Dentre as pessoas homena-
geadas, estava a primeira 
diretora-geral do HGWA, 
Maria Socorro Martins, que 
esteve à frente do hospital 
entre 2002 e 2007.

Na ocasião, a ex-diretora 
relembrou a sua passagem 

pelo equipamento. “A gra-
tidão é um sentimento que 
todos nós temos. O [Hos-
pital Geral] Waldemar Al-
cântara iniciou com uma 
proposta desafiadora, mas 
muitos acreditaram e apos-

taram nessa 
ideia. O maior 
sucesso eu di-
ria que foram 
as pessoas 
comprometi-
das em toda 
a caminhada. 
É sempre im-
portante falar 
que chegamos 
até aqui com 
a colaboração 
de muita gen-
te“, enfatizou.

Já o atual 
diretor-geral 
da unidade, 

Denys Briand, comparou 
a história do equipamento 
com a sua carreira. “Faço, 
em 2022, 32 anos de medi-
cina, e cheguei aqui há 20. 
Compartilhei meu aprendi-
zado com todos esses ges-
tores, aprendendo sempre 
mais. É um orgulho dividir 

a minha trajetória com este 
hospital que é referência“, 
comemorou. Fernanda Co-
lares, que esteve na direção 
hospital por cinco anos, re-
cordou as dificuldades e as 
conquistas durante a sua 
gestão.

A médica começou na 
Coordenadoria da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
Pediátrica, passando pela 
Direção de Processos As-
sistenciais, seguida pela Di-
reção Geral. “O que eu vivi 
aqui me tornou quem sou. 
Fico feliz em saber que sem-
pre estivemos em busca de 
melhorias para o paciente 
e estimulados a expandir e 
fazer dar certo, mostrando 
a qualidade da saúde pú-
blica”, destacou. Além da 
galeria de ex-diretores, 
outras ações e eventos se-
rão promovidos, ao longo 
deste ano, para celebrar as 
duas décadas de atuação do 
HGWA no Ceará.

Homenageados
O Hospital Geral Walde-

mar de Alcântara tem como 
objetivo prestar serviços de 

saúde em nível secundário 
aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), re-
ferenciados por hospitais 
públicos terciários do Ceará. 
Entre os serviços ofertados 
pela unidade, estão interna-
ções, cirurgias, consultas e 
exames. Seu corpo clínico é 
composto de médicos, en-
fermeiros, técnicos de enfer-
magem, assistentes sociais, 
psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, nutricionis-
tas e farmacêuticos. O hospi-
tal realiza, em média, 700 in-
ternações por mês, dispondo 
de 323 leitos operacionais, 
destinados, principalmente, 
a pacientes idosos.

Ao longo de 20 anos, o 
HGWA teve seis diretores-
-gerais. A primeira foi Ma-
ria do Perpétuo Socorro 
Martins (2002-2007), de-
pois, foi a vez do médico 
João Batista Silva (2007-
2010), seguido por Henri-
que Jorge Javi (2010-2011), 
Galba Freire Moita (2011-
2013), Fernanda Colares 
Netto (2013-2019) e Denys 
Briand, à frente do hospi-
tal desde 2019.

20 ANOS
Hospital Waldemar de Alcântara

Inicia celebrações por aniversário
Inaugurada em 2002, unidade realiza, em média, 700 internações por mês, 

dispondo de 323 leitos operacionais, destinados, principalmente, a pacientes idosos

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRA-
TO DE PUBLICAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VINCULADA AO PRE-
GÃO ELETRÔNICO N 0311.02/21 -PE/SRP- SEC. INFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1603.002/2022 - CARONA O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, 
em cumprimento à ratificação procedida pelo Senhor Ordenador (a) de Despesa da Secretaria de 
Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo 
1603.002/2022 - CARONA, a seguir: OBJETO: LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPA-
MENTOS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACA-
RAÚ/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, relativa ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0311.02/21 -PE/SRP- SEC. INFRA, DO MUNICIPIO DE SENADOR 
SÁ/CE. FAVORECIDA(S): NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 
inscrito no CNPJ: 03.565.704/0001-08, perfazendo um valor global de R$ 241.190,40 (Duzentos e 
quarenta e um mil, cento e noventa reais e quarenta centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013 e suas alterações e Decreto 230802/2021, de 23 de agosto de 2021 que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de SANTANA DO ACARAÚ. Declaração 
emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Urba-
nismo, Obras e Serviços Urbanos. SANTANA DO ACARAÚ/CE, 18 de março de 2022. Presidente 
da Comissão de Licitação Daniel Marcio Camilo do Nascimento 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRA-
TO DE PUBLICAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0811.02/2021-001 E 
0811.02/2021-002/SRP - PE, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO N 0811.02/2021/SRP. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1503.01/2022 CARONA O Presidente da CPL da Prefeitura 
Municipal de SANTANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida pelo Senhor Orde-
nador de Despesa do Gabinete do Prefeito, faz publicar o extrato resumido do processo adminis-
trativo 1503.01/2022 CARONA, a seguir: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ CE. FAVORECIDA: JOSE BENI TRAJANO FILHO-EPP, inscrito no 
CNPJ: 09.148.718/0001-02, Pelo Valor Global de R$ 92.340,00(Noventa e dois mil trezentos e 
quarenta reais) e POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 37.990.239/0001-66, Pelo Valor Global de R$ 21.960,00(Vinte e um mil novecentos e ses-
senta reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 
suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações e Decreto 
230802/2021, de 23 de agosto de 2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Mu-
nicípio de Santana do Acaraú e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL 
e ratificada pelo Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 
18 de Março de 2022. Presidente da Comissão de Licitação Daniel Marcio Camilo do Nascimento

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRA-
TO DE PUBLICAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VINCULADA AO PRE-
GÃO ELETRÔNICO N 0311.02/21 -PE/SRP- SEC. INFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1603.002/2022 - CARONA O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, 
em cumprimento à ratificação procedida pelo Senhor Ordenador (a) de Despesa da Secretaria de 
Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo 
1603.002/2022 - CARONA, a seguir: OBJETO: LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPA-
MENTOS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACA-
RAÚ/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, relativa ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0311.02/21 -PE/SRP- SEC. INFRA, DO MUNICIPIO DE SENADOR 
SÁ/CE. FAVORECIDA(S): NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 
inscrito no CNPJ: 03.565.704/0001-08, perfazendo um valor global de R$ 241.190,40 (Duzentos e 
quarenta e um mil, cento e noventa reais e quarenta centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013 e suas alterações e Decreto 230802/2021, de 23 de agosto de 2021 que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de SANTANA DO ACARAÚ. Declaração 
emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Urba-
nismo, Obras e Serviços Urbanos. SANTANA DO ACARAÚ/CE, 18 de março de 2022. Presidente 
da Comissão de Licitação Daniel Marcio Camilo do Nascimento 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 2022.03.14.01 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no próximo dia 05 DE ABRIL DE 2022, às 08:30hs, estará realizando licitação, na modalida-
de TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o nº 
2022.03.14.01, com fins a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA NOS SERVIÇOS (PAIF, EQUIPE 
VOLANTE, PAEFI E SCFV), PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS (SEGURAN-
ÇA ALIMENTA E NUTRICIONAL), PROMOVENDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DOS RE-
CURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO NA OFERTA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS 
PROTEÇÕES SOCIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO 
DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, 
no CENTRO ADMINISTRATIVO - situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopia-
ra - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do 
e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE - AVISO DE ADIAMENTO CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2022  A Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Edu-
cação e Cultura, Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juven-
tude, Secretaria de Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe-CE, através da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da sessão de abertura do CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 21.02.01/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBE/CE..com nova data de abertura para o dia 28 de março de 2022, às 08:00 horas. A re-
tificação ao Edital estará disponível no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe 
(https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.
ce.gov.br/licitacoes/).  Jaguaribe – CE, 17 de Março de 2022.  Michelle Maria Martins de Barros 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 25.01.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 25.01.02/2022 cujo 
objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNI-
DADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas 
e habilitação: às 17h do dia 18 de março de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilita-
ção: às 08h do dia 31 de março de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das pro-
postas: das 08h01min às 08h59min do dia 31 de março de 2022 Início da sessão de disputa de 
preços: às 09h do dia 31 de março de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: 
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no 
endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.
php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no 
tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 17 de março de 2022. 
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o resultado da fase de ha-
bilitação da TP nº 2022.02.09.001F. OBJETO: Execução das de obras de pavimentação em pedra 
paralelepípedo com rejuntamento em trechos da Rua Projetada A - (S.D.O) localizada no Bairro 
José Rodrigues na Sede do Município de Tarrafas – CE, sob a responsabilidade da Secretaria de 
Obras Serviços Urbanos, Conforme o contrato Caixa Econômica Federal Nº 899876/2020MDR/
CAIXA celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Tarrafas - CE. EMPRESAS 
HABILITADAS: FAG Construções Eventos e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 10.786.555/0001-64; 
A.I.L Construtora LTDA - ME, CNPJ Nº 15.621.138/0001-85; Pablo e Gonçalves Pinheiro EIRELI 
- ME, CNPJ nº 40.993.942/0001-32; G7 Construções Serviços e Transporte EIRELI – EPP, CNPJ 
nº 10.572.609/0001-99, EMPRESAS INABILITADAS: Momentum Construtora Limitada – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 26.754.240/0001-75, deixou de atender ao Item 3.2.3.3.1 letra “d”; JUF 
- Jose Urias Filho EIRELI – ME inscrita no CNPJ sob o nº 05.736.096/0001-74 deixou de atender 
aos Itens 3.2.1 e o Item 3.2.3.3.1 letra “d”; Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.554.165/0001-85, deixou de atender ao Item 3.2.3.3.1 letra “d”; Sertão 
Construções Serviços e Locações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.181.254/0001-23, deixou 
de atender aos Item 3.2.1; (Santiago Construções e Serviços) T.C.S da Silva Construções EI-
RELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.787.147/0001-27, deixou de atender ao Item 3.2.3.3.1 letra 
“d”; Real Serviços EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 37.452.665/0001-46, deixou de atender 
aos Item 3.2.1. Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Caso não sejam apresentados recursos, a abertura dos en-
velopes nº 02 “Proposta de Preço”, fica marcada para o dia 29 de março de 2022 as 08h, na sala da 
CPL, Av. Maria Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira, Tarrafas/CE.  Prefeitura Municipal de Tarrafas/
CE, 14 de março de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – ERRATA DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1603.01/2022-PP/SRP. ONDE SE LÊ: ÓR-
GÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. LEIA-
-SE: ÓRGÃO GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO   SANTANA DO ACARAÚ/CE, 18 DE 
MARÇO DE 2022.   DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO PREGOEIRO 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - PROCESSO Nº 017/2022   TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2022.03.14.01   AVISO DE LICITAÇÃO   O Município de Icapuí, por inter-
médio da Secretaria de Esporte e Juventude, torna público que às 09:00 horas do dia 04 de abril 
de 2022, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para a 
contratação de empresa especializada para execução de 01 (uma) areninha de futebol de areia na 
Comunidade do Gravier no município de Icapuí-CE, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se nas dependências da Comissão Permanente de Licitação. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, localizada à Av. 22 
de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças, a partir da publi-
cação deste Aviso, no horário de expediente (das 7:30h às 13:30h), toda e qualquer informações 
serão prestadas no endereço acima, ou através do e-mail: licitacao_licita@hotmal.com. Icapuí - CE, 
17 de março de 2022. Francisco Ricardo Gondim Secretário de Esporte e Juventude 



A guerra na Ucrânia en-
trou na quarta semana nes-
ta quinta-feira (17) com 
anunciados progressos nas 
negociações com a Rússia, 
que seguem ao longo do dia 
de forma virtual, mas sem 
o cessar dos bombardeios 
em áreas civis das maiores 
cidades do país. Em Kiev, a 
capital, uma pessoa morreu 
e três ficaram feridas após 
restos de um míssil russo 
abatido caírem em um pré-
dio residencial, destruindo 
dois apartamentos, de acor-
do com os serviços de emer-
gência. Cerca de 30 morado-
res foram retirados do local.

A situação, dizem as Forças 
Armadas da Ucrânia, poderia 
ter sido pior. Os militares ale-
gam ter derrubado ao menos 
dez foguetes e aviões russos 
durante a noite e a madruga-
da no céu da capital, entre eles 
um avião russo de ataque ao 
solo Su-25 e um caça Su-35.

Também seguem as buscas 
em um teatro de Mariupol, ci-
dade portuária de 400 mil ha-
bitantes sob intenso bombar-
deio russo, onde uma bomba 

teria atingido um teatro na 
véspera, segundo as autori-
dades locais - Moscou nega o 
ataque a civis.

De acordo com a ONG Hu-
man Rights Watch (HRW), o 
edifício abrigava pelo menos 
500 pessoas, deslocados inter-
nos do conflito que procura-
vam abrigo. Imagens de saté-
lite distribuídas pela empresa 
Maxar Technologies, dos Es-
tados Unidos, coletadas ain-
da nesta semana, mostram a 
palavra “crianças” desenhada 
no pátio do local.

Condições
A HRW disse que, como 

a confirmação das informa-
ções de forma independente 
é difícil devido às condições 
locais, não é possível descar-
tar a possibilidade de que ali 
também houvesse um alvo 
militar. Ainda assim, a pes-
quisadora sênior Belkis Wille 
disse que o episódio levanta 
“sérias preocupações” sobre 
qual era o alvo pretendido em 
uma cidade onde civis já estão 
sitiados há dias, e serviços de 
comunicação, energia, água 

e aquecimento foram quase 
completamente cortados.

O deputado ucraniano 
Dmitro Gurin, cujos pais es-
tão em Mariupol, disse à rede 
britânica BBC que o prédio 
está destruído, mas que infor-
mações sugerem que o abrigo 
antiaéreo possa ter sido man-
tido intacto, de modo que 
aqueles que ali se refugiaram 
podem ter sobrevivido. O go-
verno local não divulgou nú-
meros de vítimas.

Embora persistam os 
bombardeios, o Ministério 
da Defesa do Reino Unido, 
em relatório da inteligência 
divulgado durante a madru-
gada, disse que a invasão 
militar russa está estagnada 
em todas as frentes. As for-
ças russas fizeram progressos 
mínimos por terra, mar ou ar 
nos últimos dias e continuam 
a sofrer grandes perdas, alega 
o documento.

O governo russo informou 
que negociações com Kiev, 
outrora presenciais, na Bela-
rus, seguem de forma virtual 
ao longo dia. As manifesta-
ções mais otimistas até aqui 

foram feitas na quarta, quan-
do a chancelaria russa sina-
lizou que um acordo sobre a 
neutralidade da Otan, uma 
das demandas principais de 
Putin, estaria na esteira.

Menos otimistas, porém, 
têm sido as manifestações do 
lado ucraniano. Um assessor 
de Zelenski reforçou nesta 
quinta que a posição de de-
fesa das fronteiras do país 
estabelecidas em 1991, quan-
do a Ucrânia conquistou sua 
independência, após o fim da 
União Soviética, não foi alte-
rada. “Nunca vamos desistir 
de nossos interesses nacio-
nais”, disse Oleksi Arestovish.

A declaração importa, 
em especial, porque as áre-
as da Crimeia, anexada pela 
Rússia há oito anos, e das 
autoproclamadas repúblicas 
separatistas do Donbass, re-
centemente reconhecidas por 
Moscou, faziam parte do ter-
ritório ucraniano na década 
de 1990 . Putin, no entanto, 
estabeleceu o reconhecimen-
to da independência dessas 
regiões como uma das condi-
ções para encerrar a guerra.
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INTERNACIONAL
Ex-tenista. O ex-tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov afirmou que está pronto para atirar em 
invasores russos. O ex-atleta se juntou à resistência ucraniana em Kiev. “Conheço amigos cuja 
família inteira foi dizimada. Eles matam nossos filhos, eles matam nossas mulheres”, disse.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 18 de março de 2022

O presidente dos EUA, 
Joe Biden, voltou a atacar 
seu homólogo russo, Vla-
dimir Putin, nesta quinta-
-feira (17). Em evento no 
Capitólio, ele disse que a 
guerra na Ucrânia tem sido 
liderada por um “ditador 
assassino e puro bandido”, 
sem citar Putin nominal-
mente. Biden comentava a 
posição do Reino Unido e 
da Irlanda contra o conflito, 
em um evento pelo dia de 
são Patrício.

Um dia antes, o presiden-
te americano havia chama-
do Putin de “criminoso de 
guerra” -o que foi rebatido 
pelo Kremlin como “retóri-
ca inaceitável e imperdoá-
vel”. Nesta quinta, o secre-
tário de Estado Antony 
Blinken disse que concorda 
com Biden e que os ata-
ques militares da Rússia na 
Ucrânia constituem “crimes 
de guerra”.

“Atirar intencionalmen-
te em civis é um crime de 
guerra. Depois de toda 
a destruição nas últimas 
semanas, é difícil para mim 

concluir que os russos estão 
fazendo o oposto”, disse 
Blinken durante entrevista 
coletiva, esclarecendo que 
o processo legal para uma 
acusação ainda estava em 
andamento.

“O presidente Biden disse 
que, na opinião dele, crimes 
de guerra foram cometidos 
na Ucrânia. Pessoalmente, 
eu concordo”, acrescentou. 
Blinken prometeu com-
partilhar os resultados 
de uma investigação do 
Departamento de Estado 
sobre o assunto com órgãos 
internacionais que também 
apuram os responsáveis 
por ataques contra civis na 
Ucrânia. Ele ainda comen-
tou as negociações envol-
vendo Ucrânia e Rússia e 
disse que não vê “esforços 
significativos” por parte de 
Moscou para acabar com a 
guerra.

O secretário de Estado 
americano, Antony Blinken, 
confirmou na tarde desta 
quinta-feira (17) que um 
cidadão americano morreu 
na guerra na Ucrânia.

Joe Biden chama 
Vladimir Putin de 
“ditador assassino”

Guerra na Ucrânia entra na 
quarta semana sem trégua
Conflito entrou na quarta semana nesta quinta-feira (17) com anunciados 
progressos nas negociações com a Rússia, que seguem de forma virtual

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CNPJ n.º 08.437.841/0001-72
O Presidente da COOPFIRME, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 24 do Estatuto Social, CONVOCA 
os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam 25 (vinte e cinco)  para se reunirem em  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 31 DE MARÇO DE 2022 (quinta-feira), na sede  
administrativa da COOPFIRME,  sito na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 667 – Parque Genibau, Fortaleza-Ceará, 

COOPFIRME - COOPERATIVA DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS TEXTEIS PASSO FIRME LTDA

às 13 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas em condições de votar, ou em 
segunda convocação às 14 h, com a presença de metade mais um das associadas em condições de votar, ou, ainda, em 
terceira e última convocação às 15 h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao 
exercício findo em 31/12/2021. A prestação de contas compreende: a)  Relatório da Gestão;  b)  Balanço Patrimonial; c)  
Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2021;d) Parecer do Conselho Fiscal. II -  Destinação das 
Sobras ou Perdas apuradas; III – Plano de atividades para o exercício 2022; IV – Eleição e posse dos membros do Conselho 
de Administração; V -  Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal. VII – Admissão e Demissão de Cooperados; VIII - 
Assuntos diversos de interesse social sem caráter deliberativo. Fortaleza/CE, 18 de Março de 2022.

LUIS LEÃO DA SILVA - PRESIDENTE 

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 014/2022 - PE, cujo objeto: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
JAGUARETAMA/CE. PARA O EXERCÍCIO 2022. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 18/03/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 01/04/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 01/04/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 01/04/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama - CE, 17 de 
Março de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 015/2022 - PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 
DE BENS IMÓVEIS (MAT. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL), ELÉTRICO, HIDRÁULICO, 
FERRAMENTAS E PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA - CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 18/03/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 31/03/2022, as 08h00mim; data de abertura das 
propostas: 31/03/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 31/03/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama - CE, 17 de Março 
de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - Comarca de Caucaia - 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia 
- Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8989, Caucaia-CE - E-mail: 
caucaia.1civel@tjce.jus.brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). 0059006-Processo nº: 
05.2017.8.06.0064. 0059814-10.2017.8.06.0064,  0062247-21.2016.8.06.0064 Usu-  Apensos: . Classe: 
capião. Usucapião Extraordinária. Antonio Vasco de Oliveira e outro. EDITAL DE  Assunto:  Requerente:  
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. A DOUTORA MARIA VALDILENY SOMBRA FRANKLIN, Juíza de 
Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE, Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 30 (trinta) dias o virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e expediente da Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Caucaia, os termos de uma Ação de Usucapião de nº 0059006-05.2017.8.06.0064/0, que promove 
Antonio Vasco de Oliveira brasileiro, casado, autônomo, CPF nº 778.609.933-68 e sua esposa Juciana 
Barbosa Mota, brasileira, do lar, casada, CPF nº 041.332.153-38, de um imóvel urbano de forma regular, 
desenhado na escala 1:500, de propriedade de Juciana Barbosa Mota, situado na Rua A (Atual Rua Leão 
Marinho), s/nº, Loteamento Parque Leblon, quadra 09, constituído pelos lotes 05 e 06 a 183,00m para a 
Avenida Ulisses Guimarães e a 90,00m para o Oceano Atlântico - Município de Caucaia – Estado do Ceara. Ao 
Norte (frente): em um segmento de reta, partindo do P1 ao P2, com angulo interno de 90º0', medindo 30,00m, 
limitando-se com a Rua A(Atual Rua Leão Marinho); ao Sul (fundos): em um segmento de reta, partindo do P3 
ao P4, com angulo interno de 90º0', medindo 30,00m, limitando-se com os Lotes 19 e 20 desta mesma quadra 
pertencente a Luiz Gonzaga Barbosa Júnior; ao Leste (lado direito): em um segmento de reta, partindo do P2 
ao P3, com angulo interno de 90º0', medindo 33,00m, limitando-se com o Lote 04 desta mesma quadra, 
pertencente a Lígia Silva do Nascimento; ao Oeste (lado esquerdo): em um segmento de reta, partindo do P4 
ao P1, com angulo interno de 90º0', medindo 33,00m, limitando-se com o Lote 07 desta mesma quadra, 
pertencente a José Afrânio Edmundo, junta-se a este, a planta para os devidos fins.  mandou o (a) Juiz Assim,
(a) expedir este Edital para a dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, de todos os CITAÇÃO 
termos da ação, bem como, para, querendo, responderem ao pedido no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
vencimento do prazo do Edital, sob pena de revelia e confesso, bem como de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente afixado no local pú- 
blico de costume e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Caucaia, Es- 
tado do Ceará, aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois (2022). Eu, Lissa Marielle Torres 
Aguiar, Supervisora de Unidade, o digitei e subscrevi. Maria Valdileny Sombra Franklin - Juíza de Direito. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Concorrência 
Pública n° 22.14.01/CP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados 
que, no dia 20 de abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Concorrência 
Pública, n° 22.14.01/CP, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada, para Prestação 
de Serviços Técnicos Especializados na Preparação, Encaminhamento e Acompanhamento 
de Processos de Recobramento de Haveres, Originariamente Recolhidos a outros Órgãos 
Oficiais Depositários de acordo com a Legislação Pertinente, Lei 9.796 de 05 de Maio de 1999; 
Dec. 3.112 de 6 de junho de 1999; Dec. 3.217 de 22 de outubro de 1999 e Portaria MPAS 6.209 
de 16 de dezembro de 1999, apoiando e treinando os funcionários do Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Itapipoca- ITAPREV. O Edital completo poderá ser consultado pelo 
sítio  https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 17 de março de 2022. Helano Braga Lima dos 
Santos - Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca.

Sindimotos-CE - Aviso Resumido do Edital. Sindicato dos Moto-Boys, Motoqueiros, Motoqueiros Vendedores 
e Pré Vendedores, Motoqueiros Cobradores, Mensageiros, Mecânicos e Vendedores Específicos na Área 
Motociclistica do Estado do Ceará – Eleições Sindicais – Aviso Resumido do Edital de Convocação. Pelo 
presente Edital, o SINDIMOTOS-CE, de acordo com o art. 29º do Estatuto Social da entidade, faz saber 
que no dia 04 de abril do corrente ano, no horário das 08:00 horas às 16:00 horas de acordo com o art. 
29º e parágrafos do Estatuto, será realizado eleições para composição da Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal e dos Delegados Representantes junto à Federação, efetiva e suplente, para o quinquênio do mandato 
de 18 de abril de 2022 à 17 de abril de 2027, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis e corridos, 
contados da data da publicação do presente edital, no período de 21 á 28 de março de 2022, para registro 
de chapa para concorrer ao pleito eleitoral, de acordo com o art. 29º, parágrafo 2º do estatuto social. O 
requerimento para registro de chapa deverá se fazer acompanhar dos documentos exigidos nos estatutos 
sociais e regimento eleitoral, e será dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, podendo ser assinado 
por qualquer dos integrantes da chapa interessada a concorrer ao pleito. O requerimento, acompanhado 
dos documentos, deverá ser protocolado na secretaria do sindicato, que funcionará no horário dás 08:00 
às 13:00 horas, de Segunda á Sexta-feira, localizada na Rua Nogueira Acioli, nº 1605 – Joaquim Távora – 
Fortaleza – Ceará – CEP: 60.110-140, onde a Comissão Eleitoral se encontrará a disposição dos interessados 
para atendimento, prestação de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação e 
fornecimento do correspondente comprovante. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 
3 (três) dias úteis e corridos, a contar do Edital de publicação da relação de chapas inscritas, nos termos do 
Regimento Eleitoral. Será declarada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos, e em caso de 
empate será considerada vencedora a chapa que tiver o presidente mais velho, nos termos do artigo 28 dos 
Estatutos. As mesas coletoras de votos serão compostas de 01 (uma) urna fixa localizada na sede (Fortaleza 
– localizada na Rua Nogueira Acioli, nº 1605 – Joaquim Távora – Fortaleza – Ceará), e 01 (uma) urna itinerante 
que percorrerá as empresas onde se encontrem associados em condição de votar. A apuração do pleito será 
realizada na sede do sindicato, imediatamente após o encerramento das votações, com uma única mesa 
apuradora. Cópias deste edital serão afixadas na sede e sub-sedes do sindicato e será publicado em jornal de 
grande circulação no estado do Ceará. A Comissão Eleitora nomeada é formada por: Ardilis Piterson Pereira 
de Souza Arrais (Presidente) Monaliza Rocha Colares (1º Secretário) e Irlis Karenio Pinheiro (2º Secretario). 
Fortaleza (CE), 18 de Março de 2022. Glauberto Barbosa de Almeida (Presidente – SINDIMOTOS-CE).

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 
51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar 
do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 28 de Março 
de 2022 às 11:40 horas. Segundo Leilão: dia 30 de Março de 2022 às 11:40 horas . Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 
– Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição dos Imóveis: 1- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no 
loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 01, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, 
fazendo esquina para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 02, perfazendo uma área total de 136,55 m², medindo e extremando: 
ao LESTE (frente), medindo 8,02m, com a referida Rua H; ao OESTE (fundos), medindo 8,33m, confrontando com terras de Luis Josino 
Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 17,94m, confrontando com o lote 02 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 
16,19m, confrontando com a Área Verde 02. Matrícula nº 17.222 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 
2- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado 
“VILLA RICA”, constituído pelo Lote 04, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 22,06m, para o lado 
esquerdo (NORTE), com a Área Verde 02, perfazendo uma área total de 152,40 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 
7,02m, com a referida Rua H; ao OESTE (fundos), medindo 7,29m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), 
medindo 22,54m, confrontando com o lote 05 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 21,01m, confrontando com o 
lote 03 da mesma quadra. Matrícula nº 17.223 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 3- UM TERRENO 
situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, 
constituído pelo Lote 05, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 29,08m, para o lado esquerdo 
(NORTE), com a Área Verde 02, perfazendo uma área total de 163,12 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 7,02m, 
com a referida Rua H; ao OESTE (fundos), medindo 7,29m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 
24,07m, confrontando com o lote 06 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 22,54m, confrontando com o lote 04 da 
mesma quadra. Matrícula nº 17.224 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 4- UM TERRENO situado no 
lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo 
Lote 07, da Quadra 08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 42,12m, para o lado esquerdo (NORTE), com a Área 
Verde 02, perfazendo uma área total de 156,22 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,02m, com a referida Rua H; ao 
OESTE (fundos), medindo 6,25m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 26,69m, confrontando 
com o lote 08 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 25,38m, confrontando com o lote 06 da mesma quadra. 
Matrícula nº 17.225 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 5- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 13, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 27,52m, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 203,48 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,02m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 6,25m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 34,57m, confrontando com o 
lote 14 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 33,26m, confrontando com o lote 12 da mesma quadra. Matrícula nº 
17.226 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 6- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 14, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 20,64m, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 208,90 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,88m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 6,25m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 33,81m, confrontando com o 
lote 15 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 34,57m, confrontando com o lote 13 da mesma quadra. Matrícula nº 
17.227 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 7- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 15, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, distando 13,20m, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 233,66 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 7,44m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 7,29m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 34,01m, confrontando com o 
lote 16 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 33,81m, confrontando com o lote 14 da mesma quadra. Matrícula nº 
17.228 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 8- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 16, da Quadra 
08, de forma irregular, localizado do lado par da Rua H, fazendo esquina, para o lado direito (SUL), com a Rua Francisco Alves Simão, 
perfazendo uma área total de 339,20 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo13,20m, com a referida Rua H; ao OESTE 
(fundos), medindo 10,50m, confrontando com terras de Luis Josino Filho; ao SUL (Lado direito), medindo 46,38m, confrontando com a 
Rua Francisco Alves Simão; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 34,01m, confrontando com o lote 15 da mesma quadra. Matrícula 
nº 17.229 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 9- UM TERRENO situado no lugar denominado 
MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 10, da Quadra 
10, de forma regular, localizado do lado par da Rua G, distando 55,79m para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo 
uma área total de 150,76 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), 
medindo 6,03m, confrontando com a Área Verde 03; ao SUL (Lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 09 da mesma 
quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 25,13m, confrontando com o lote 11 da mesma quadra. Matrícula nº 17.230 do Cartório 
Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 10- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e 
Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 12, da Quadra 10, de forma regular, localizado 
do lado par da Rua G, distando 43,73m para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², 
medindo e extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando 
com a Área Verde 03; ao SUL (Lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 11 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado 
esquerdo), medindo 25,13m, confrontando com o lote 13 da mesma quadra. Matrícula nº 17.231 do Cartório Facundo 2º Ofício do 
Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 11- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de 
Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 13, da Quadra 10, de forma regular, localizado do lado par 
da Rua G, distando 37,70m para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², medindo e 
extremando: ao LESTE (frente), medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando com a Área 
Verde 03; ao SUL (Lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 12 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 
25,13m, confrontando com o lote 14 da mesma quadra. Matrícula nº 17.232 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de 
Eusébio/CE. 12- UM TERRENO situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento 
denominado “VILLA RICA”, constituído pelo Lote 14, da Quadra 10, de forma regular, localizado do lado par da Rua G, distando 31,67m 
para o lado esquerdo (NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², medindo e extremando: ao LESTE (frente), 
medindo 6,03m, com a referida Rua G; ao OESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando com a Área Verde 03; ao SUL (Lado direito), 
medindo 25,13m, confrontando com o lote 13 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado esquerdo), medindo 25,13m, confrontando com o 
lote 15 da mesma quadra. Matrícula nº 17.233 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. 13- UM TERRENO 
situado no lugar denominado MANGABEIRA, no Município e Comarca de Eusébio/CE, no loteamento denominado “VILLA RICA”, 
constituído pelo Lote 26, da Quadra 10, de forma regular, localizado do lado impar da Rua H, distando 12,06m para o lado direito 
(NORTE), com a Área Verde 03, perfazendo uma área total de 150,76 m², medindo e extremando: ao OESTE (frente), medindo 6,03m, 
com a referida Rua H; ao LESTE (fundos), medindo 6,03m, confrontando com o lote 07 da mesma quadra; ao SUL (Lado esquerdo), 
medindo 25,13m, confrontando com o lote 25 da mesma quadra; e, ao NORTE (lado direito), medindo 25,13m, confrontando com o lote 
27 da mesma quadra. Matrícula nº 17.234 do Cartório Facundo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Eusébio/CE. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 545.881,60. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 541.697,36. Caso não haja licitantes ou 
não seja atingida a oferta mínima prevista, os bens serão vendidos em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de março de 2022, às 11:40 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online 
o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, 
condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Os imóveis 
não poderão ser vendidos separadamente. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação 
e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 
(noventa) dias. Os imóveis objetos do leilão serão alienados em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontram inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de 
conservação, localização, situação fiscal e ocupação dos imóveis arrematados. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir os imóveis por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos 
judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese dos imóveis arrematados estarem ocupados ou locados, o arrematante 
assume total responsabilidade no tocante às suas desocupações, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime 
a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com 
referência aos imóveis e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 28/03/2022 às 11h40 2º Leilão: dia 30/03/2022 às 11h40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA

O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores JEOVÁ COLARES JÚNIOR, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO GOMES FILHO, LUIZ DE CASTRO GOMES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO LEITE E ESPÓLIO 
DE ASSIS CLAUDIO FERREIRA, através do presente EDITAL, que por esta Serventia está processando 
uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, promovida por HAPVIDA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida 
Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo Administrativo nº 62529. 
O imóvel objeto deste processo é: Fazenda Umarizeiras, localizada no distrito de Sapupara, nesta cidade 
de Maranguape-CE, com área (Sistema Geodésico Local): 247,6168ha e perímetro (m):8.144,94m, com 
as demais características constantes no memorial descrito e planta de situação apresentados nessa 
Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a 
solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, 
presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível 
nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA
O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores ERONILDO PAULO FELIX, ESPÓLIO DE LUIZ FRANÇA FERREIRA BRAGA, 
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO GOMES OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LUIZ DE 
FRANÇA FERREIRA BRAGA E MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA TEODORIO, através do presente EDITAL, 
que por esta Serventia está processando uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, 
promovida por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-
98, com sede na Avenida Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo 
Administrativo nº 62530. O imóvel objeto deste processo é: Um imóvel de formato irregular, parte 
desmembrada do imóvel situado no lugar Cajazeiras, distrito de Jubaia, Maranguape-CE, com um área 
de 22.7595ha e perímetro de 2356.78m, com as características constantes no memorial descrito e planta 
de situação apresentados nessa Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este 
subscreve, devidamente fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 
publicação do presente edital, por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada. Não sendo impugnada a solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como 
verdadeiros os fatos articulados no mesmo, presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda 
a documentação encontra-se disponível nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA

 O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores GONÇALO FERREIRA GASPAR, JERÔNIMO DE ABREU JUNIOR e CARLOS 
EUGÊNIO BOTELHO MONTEIRO, através do presente EDITAL, que por esta Serventia está processando 
uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, promovida por HAPVIDA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida 
Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo Administrativo nº 62531. 
O imóvel objeto deste processo é: Um imóvel de formato irregular, parte desmembrada do imóvel situado 
no lugar Cajazeiras, distrito de Sapupara, Maranguape-CE, com um área de 17.3450ha e perímetro de 
2326.67m, com as características constantes no memorial descrito e planta de situação apresentados 
nessa Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a 
solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, 
presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível 
nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE -3° 
OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - Tabelião e Registrador. CAIO 
MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA - Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
AUTENTICAÇÕES, RECONH. DE FIRMAS, REG DE PESSOAS JURÍDICAS Travessa 
Pompilio Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / Fax: E-MAIL 
cartorioalmeidacan@hotmail.com. EDITAL DE INTIMAÇÃO. JÚLIO EDUARDO 
LIMA DE ALMEIDA, registrador imobiliário da comarca de Canindé, Estado do Ceará, 
em cumprimento ao disposto no Provimento 17/2017/CGJCE, Art. 770-F, parágrafo 5º., 
vem NOTIFICAR O Sr. FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA, estando em lugar incerto, 
não sabido ou inacessível nessa cidade e não estando nem no imóvel urbano de sua 
propriedade, RUA PRESIDENTE DUTRA, N°820, ALTO GUARAMIRANGA, CIDADE 
DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, para se manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o 
requerimento feito por FRANCISCO PINTO ALMEIDA, solicitando a comprovação da 
posse por meio do USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL-PROCESSO No. 135/2022, do 
imóvel situado na AVENIDA RAIMUNDO ALCOFORADO, S/N, ALTO 
GUARAMIRANGA, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ. A falta de impugnação 
no prazo acima significará sua anuência. Canindé, Ceará, 16 de março de 2022.  
JÚLIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA -- Notário e Registrador Público

CEMERGE - Cooperativa de Trabalho dos Médicos Emergencistas do Ceará Ltda. CNPJ/MF 
03.200.244/0001-06 - NIRE 23.400.009.250 - Convocação da Assembleia Geral Ordinária - Edital 
de 1º, 2º e 3º Convocações - Os associados da CEMERGE-Cooperativa de Trabalho dos Médicos 
Emergencistas do Ceará Ltda., ficam convocados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
na rua Costa Barros, 2.422, bairro da Aldeota, Fortaleza, Ceará, no dia 31 de março de 2022 às 
08:00 horas em primeira convocação, se presentes pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados em 
condições de votar, ou em segunda convocação, às 09:00 horas, com a presença de pelo menos 
metade mais um dos associados em condições de votar, ou finalmente em terceira convocação às 
10:00 horas, se estiverem presentes no mínimo 50 (cinquenta) associados com direito a voto, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos: I - Prestação de contas da Diretoria acompanhadas com o 
relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstrativo de sobras e perdas, e Parecer do Conselho 
Fiscal referentes ao exercício encerrado em 31.12.2021; II - Destinação do resultado do exercício; 
III - Fixação do pró-labore da Diretoria, e das cédulas de presença do Conselho de Administração e 
Fiscal; e IV - Eleição para o Conselho Fiscal. Para efeito de “quorum”, o quadro social, com direito 
a voto, é constituído, nesta data, por 4.694 (quatro mil, seiscentos e noventa e quatro) associados.  
Fortaleza-CE, 17 de março de 2022. José Lindemberg da Costa Lima - Diretor-Presidente

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18230 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NÍCOLAS ROBERT DE BARROS LOPES e CARLA PAMELA EDUARDO SANTOS;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 17/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

PREÁ LOTEAMENTO E POUSADA LTDA.
CNPJ/ME 07.125.287/0001-25

AVISO AOS SÓCIOS
Comunicamos que estarão à disposição dos Senhores Sócios da PREÁ LOTEAMENTO E POUSADA LTDA., a 
partir do dia 29 de março de 2022, na sede da sociedade localizada na Vila Preá, s/nº, Preá, no município de Cruz/
CE, CEP 62595-000, os documentos relativos às matérias a serem levadas à deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária de Sócios a ser convocada oportunamente, na forma da lei. Cruz/CE, 17 de março de 2022. Silmara 
Ambrósio da Fonseca Américo, administradora.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato de Adesão a Ata de 
Registro de Preços Nº 0807.01/2021-01 vinculada ao Pregão Eletrônico N° 0807.01/2021 - 
PE SRP - Processo Administrativo Nº 1103.001/2022 – CARONA. O Presidente da CPL da 
Prefeitura Municipal de Alcântaras, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sra. 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde, faz publicar o extrato resumido do Processo 
Administrativo N° 1103.001/2022 - CARONA, a seguir: Objeto: contratação de empresa 
especializada no fornecimento de oxigênio medicinal, detinado a atender as necessidade do 
Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Alcântaras-
CE, conforme processo de Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 0807.01/2021-01 vinculada 
ao Pregão Eletrônico N 0807.01/2021-PP/SRP do Município de Meruoca/CE. Favorecidas e 
valores globais: J.C. Mascarenhas Aguiar e CIA LTDA - ME - EPP; CNPJ N° 04.485.540/0001-
63, Valor global R$ 151.200,00(Cento e Cinquenta e e um mil e Duzentos reais)). Fundamento 
Legal: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto 
federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações, e Decreto Municipal n 21/2017, 
de 07 de Junho de 2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de 
Alcântaras e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada 
pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde., Sra. Edmilson Bezerra Arruda. 
Alcântaras-CE, 17 de março de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato do(s) Instrumento(s) 
Contratual (ais). O(A) Secretaria de Saúde do Município de Alcântaras-Ce, torna público o 
Extrato do(s) Instrumento(s) Contratual(ais) resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 2501.01/22- 
PE: Unidade Administrativa: Secretaria de Saúde: Objeto: seleção de melhor proposta para 
registro de preços visando futuras e eventuais aquisição de material farmacológico destinados a 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alcântaras/CE, conforme 
termo de referência. Dotação Orçamentária Elemento de Despesas: Manutenção das Atividades 
da Secretaria Saúde: 08.01.1030100112.031 manutenção das ações e serviços de saúde 
atenção básica 08.02.1030100112.035 manutenção das ações e serviços de saúde atenção de 
média e alta complex ambulat hosp 08.02.1030200112.037 manutenção das ações e serviços 
de saúde assistência farmacêutica 08.02.1030300112.038natureza da despesa 3.3.90.30.00. 
Contratado(a) e valor global: valor total registrados: Fortal Distribuidora Importação de 
Medicamentos LTDA, com CNPJ: 41.138.978/0001-00, no valor de R$ 251.580,00, 
Hospimédica Distribuidora de Medicamentos LTDA, com CNPJ: 28.530.912/0001-94, no valor 
de R$ 1.198.658,00, Vigência do(s) Contrato(s): da data da assinatura do(s) contrato(s), até 31 
de dezembro de 2022. Assina(m) pelos(as) Contratado(as): Fortal Distribuidora Importação de 
Medicamentos LTDA, representada por sua administradora: Antonia Karlyane Frota do Vale e 
Hospimédica Distribuidora de Medicamentos LTDA, representada por sua administradora: 
Jailda de Araujo Caves Campelo. Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. 
Alcântaras-Ce, 25 de Fevereiro de 2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico - Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 
04.02.01/2022-07/TP. Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar a reforma e 
ampliação de 01(um) galpão no Bairro São Sebastião, sede deste Município, de 
responsabilidade da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Amontada, 
conforme Termo de Ajuste Nº 014/CIDADES - Governo do Estado. A Comissão de Licitação 
torna público o resultado do julgamento das propostas, sendo observado pela Comissão de 
Licitação que se sagrou como vencedora a empresa: Construtora e Serviços JRS EIRELI, com o 
valor global de R$ 690.613,44 (seiscentos e noventa mil seiscentos e treze reais e quarenta e 
quatro centavos). Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, 
alínea "b", a contar desta data. Amontada/CE, 16 de março de 2022. Nara Lucia Silveira de 
Pinho - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento da Fase de 
Habilitação - Tomada de Preços nº 2022.02.15.2. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso de 
suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento 
da fase de habilitação, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – Ambiental Soluções e Serviços 
EIRELI, RH Parente Assessoria Administrativa e Processamento de Dados EIRELI e Dager Costa 
Consultoria Assessoria Empresarial LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias. 
Empresa Inabilitada - PVX1 Servicos Administrativos EIRELI, por descumprimento aos itens 3.1.16 
do Edital Convocatório, ficando ainda impossibilitada de participar por descomprimir o item 2.1 do 
Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua José 
Leite Cabral, n° 246, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 16 de março de 2022. 
Fernanda Alves Fernandes - Presidente da C.P.L.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº. CP-
03.17.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de construção da 3ª etapa do galpão industrial na sede do Município de Brejo Santo/CE, 
referente ao termo de Convênio de Cooperação Financeira Nº. 04/2022, celebrado entre a 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A – (ADECE) e o Município de Brejo 
Santo/CE, conforme plano de trabalho, projetos e orçamentos. Tipo: menor preço global. 
Regime de Execução: Indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica 
aos interessados que no dia 20 de abril de 2022, a partir das 08h:00m (Horário Local), na Rua 
José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de 
"Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Adiamento - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº. PE/SRP-
03.10.2/2022-DIVERSAS. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades dos diversos Órgãos 
Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme 
especificações constantes no termo de referência, que tinha início da disputa marcado para 
acontecer a partir das 14h:00m (horário de Brasília) do dia 24 de março de 2022, devido a 
problemas técnicos de acesso ao sistema da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (BLL), que 
operacionaliza os pregões na forma eletrônica desde município, impossibilitando assim a 
disponibilização do edital e, em observância ao prazo fixado no Art. 25 do Decreto Federal Nº. 
10.024/2019 e, ainda, visando não haver prejuízo de participação para todos os potenciais 
licitantes, fica adiado o início da disputa para acontecer a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) 
do dia 31 de março de 2022. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 

Adiamento - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº PE-03.10.3/2022-

DIVERSAS. Objeto: aquisição de materiais e equipamentos permanentes diversos para atender 

as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de 

Brejo Santo-CE, conforme termo de referência, que tinha início da disputa marcado para 

acontecer a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) do dia 28 de março de 2022, devido a 

problemas técnicos de acesso ao sistema da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (BLL), que 

operacionaliza os pregões na forma eletrônica desde Município, impossibilitando assim a 

disponibilização do edital e, em observância ao prazo fixado no Art. 25 do Decreto Federal Nº. 

10.024/2019 E, ainda, visando não haver prejuízo de participação para todos os potenciais 

licitantes, fica adiado o início da disputa para acontecer a partir das 14h:00m (Horário de Brasília) 

do dia 31 de março de 2022. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-03.17.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado de assessoria 
administrativa para acompanhamento do combustível, patrimônio e almoxarifado e contratação 
de serviço técnico especializado de assessoria administrativa para realizar a supervisão e 
acompanhamento do núcleo de compras de bens, conforme especificações constantes no 
termo de referência, convertido em anexo do edital. Tipo: menor preço (por item). Regime de 
execução: indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos 
interessados que no dia 04 de abril de 2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 
Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de 
"Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Prorrogação - Pregão 
Presencial N° 2022.02.22.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público a prorrogação do 
Pregão Presencial N° 2022.02.22.01, para a aquisição de peças, acessórios e prestação de 
serviços em veículos, máquinas e motocicletas, para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município de Cariús. Onde se lê: com data de abertura para o dia 21 de março de 
2022, às 08:00h. Leia-se: com data de abertura para o dia 23 de março de 2022, às 13:00h. 
Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 17 de março de 2022. Reldembergue 
Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº 
2022.03.14.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Itapajé/CE, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 04 de abril de 2022, às 08:30h, 
na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, localizada na Rua 
Dom Aureliano Matos, 1767, Centro, Itapajé/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de consultoria na área de 
contratações públicas, tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico constante do 
Anexo I do presente edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 
12h. Itapajé/CE, 16 de março de 2022. À Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Nova Olinda – Tomada de Preços Nº 
2022.01.31.02CMNO. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Nova Olinda - 
Ceará torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 21 de março de 
2022, às 09:00h, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Jeremias 
Pereira, 262, Centro, Nova Olinda/CE, estará realizando a abertura da proposta de preços da 
licitação, modalidade Tomada de Preços nº 2022.01.31.02CMNO, cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnico-operacional na gestão 
e fiscalização de contratos administrativos, com fundamento no art. 67 da Lei n° 8.666. Nova 
Olinda/CE, 17 de março de 2022. À Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana B – CPMRS/RMB – Aviso de Julgamento de Recurso e Convocação – Tomada 
de Preços Nº 2021.10.22.001 – TP. Com fins à construção das centrais municipais de resíduos 
com galpão de compostagem nos Municípios de Horizonte, Itaitinga e Chorozinho, conforme 
projeto básico e demais anexos, parte integrante deste processo. A Comissão Especial de 
Licitação do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B – 
CPMRS/RMB, torna público aos interessados o resultado do julgamento do recurso interposto pela 
licitante LC Projetos e Construções LTDA foi julgado Procedente, ao final declarando Habilitada a 
recorrente. Isso posto, ficam todos os interessados convocados para abertura das propostas de 
preços das empresas habilitadas, que ocorrerá dia 22 de março de 2022, às 09h:00min na sede do 
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B, localizada na Rua 
Tabelião José Gama Filho, nº 540, Ed. Art Shopping, Sala 10, Centro, em Pacajus-CE. Comissão 
Especial de Licitação. Pacajus - CE, 16 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Abertura das Propostas de 
Preços – Concorrência Pública Nº 05.014/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 23 de março de 2022 às 14h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 
61.760-000 – Eusébio/CE, estará realizando a abertura das Propostas de Preços da Concorrência 
Pública, cujo objeto é o serviços de pavimentação em pedra tosca nos Bairros Cararu, Encantada, 
Novo Portugal, Precabura, Vereda Tropical, Autódromo, Centro, Lagoinha, Mangabeira, 
Tamatanduba, Urucunema e Pires Façanha no Município de Eusébio – CE. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Julgamento da Habilitação - 

Chamada Pública Nº 06.003/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da Habilitação da Chamada 

Pública nº 06.003/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para suprir as 

necessidades de fornecimento de merenda escolar para os alunos da Rede Pública de ensino de 

Eusébio-CE, com o seguinte resultado: Habilitar as Cooperativas: Cooperativa Agropecuária de 

Agricultores Familiares–COOPAFAM – CNPJ Nº 21.872.925/0001-00; Associação dos Produtores 

Familiares de Pascoal – CNPJ Nº 11.700.560/0001-75; Cooperativa de Produção Agropecuária e 

Serviços Santa Bárbara – CNPJ Nº 02.981.979/0001-51; COOSEMCE – Cooperativa do Semiárido 

Cearense – CNPJ Nº 32.001.740/0001-39; Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia 

Solidária do Estado do Ceará – CNPJ Nº 18.813.064/0001-77; Cooperativa Agroecológica da 

Agricultura Familiar de Aquiraz – CNPJ Nº 21.398.137/0001-16. Fica a partir desta publicação 

aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias. Eusébio, 17 de março de 2022. Raylse Rafaelle 

Jerônimo Lima - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 
Habilitação - Tomada de Preços Nº 08.001/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Tomada de Preços nº 08.001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Jabuti, 
localizado no Município de Eusébio – CE, com o seguinte resultado: Habilitar as seguintes 
empresas: 01 – Euro Construções Unipessoal LTDA CNPJ Nº 10.744.775/0001-25. 02 – RPS 
Constreuções EIRELI CNPJ Nº 32.788.026/0001-32. 03 – Dinâmica Empreendimentos e 
Soluções em Engenharia EIRELI – CNPJ Nº 25.025.604/0001-13. Fica a partir desta 
publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei 8.666/93. O 
relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados na Sede da 
Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 16 de março de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima 
- Presidente da Comissão.

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - 
SEMAM  a Regularização de Licença de Instalação, para execução de 08 unidades de 
apartamentos residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 74, Bairro Gereraú, Cidade Itaitinga - 
Estado Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da 
Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio 
Ambiente de Itaitinga - SEMAM.  

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente – Aviso de Julgamento de Habilitação – 
Concorrência Pública Nº 05.002/2022. O Presidente da CPL de Novo Oriente, torna público 
para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação 
apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto é a pavimentação asfáltica em diversas 
ruas do Município de Novo Oriente – CE, de acordo com PT 1081749-23/Convênio P+B 925625. 
Licitantes Habilitadas por cumprirem todos os itens de habilitação do edital: 01. Construtora 
Impacto Comercio e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.611.868/0001-28, 02. Construtora 
E&J LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.634.619/0001-35, 03.  Copa Engenharia LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 02.200.917/0001-65; 04.F.J de Matos Neto - ME, inscrita no CNPJ nº 20.160.697/0001-
75; 05. RG2 Terraplanagem LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.417.584/0001-59, 06. ARN 
Construcoes LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.477.070/0001-51, 07. L.G. Construcoes e 
Planejamento LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.137.639/0001-62, 08. Caldas & Furlani Engenharia 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.380.232/0001-48, 09. Eletrocampo Serviços e Construcoes LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 63.551.378/0001-01. 10. Sertão Construcoes Serviços e Locações LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 21.181.254/0001-23, 11. Construtora Moraes LTDA, inscrita no CNPJ nº 
33.278.617/0001-22. Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo para a 
interposição de recursos referente à decisão de julgamento dos documentos de habilitação no 
dia útil seguinte ao que se der a mencionada publicação. Novo Oriente/CE, 18/03/2022. Paulo 
Sergio Andrade Bonfim - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Decreto Municipal nº. 007/2022. 
Institui a Unidade Executora Municipal – UEM para Implantação e Execução do Programa Nacional 
de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM. Fica criada 
Comissão de Implementação e Execução do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa 
e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, pelo período do mandato da Chefe do Poder 
Executivo Municipal – Nomeando como Coordenador Geral e Ordenador de Despesas fica 
nomeado o Sr. Toribio Nogueira de Carvalho, Coordenador Técnico e Coordenador Substituto 
Geral fica nomeada a Sra. Ivoneide Jane Rodrigues Chaves, Coordenador Administrativo e 
Financeiro fica nomeado o Sr. Eduardo Coelho Rosa Cavalcante e Assistente de Monitoramento 
fica nomeada a Sra. Maria do Socorro Vieira Sousa Teixeira. Novo Oriente – CE, 16/03/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Saúde –Resultado da 
Habilitação e Data de Abertura das Propostas de Preço. A Comissão de Licitação de Orós/CE, 
comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preço Nº 
2022.02.22.01, cujo objeto é a reparos na Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital e 
Maternidade Luzia Teodoro da Costa do Município de Orós/CE), junto a Secretaria de Saúde, 
conforme anexo I, parte integrante deste processo, declarando: habilitadas: 1. Momentum 
Construtora Limitada - CNPJ Nº 26.754.240/0001-75, 02. R M Clemente Cândido - CNPJ 
Nº35.214.818/0001-91, 03. A.I.L. Construtora LTDA - CNPJ Nº 15.621.138/0001-85, 04. Sertao 
Construcoes Servicos e Locacoes LTDA- CNPJ Nº21.181.254/0001-23, 05. G7 Construcoes e 
Servicos EIRELI- CNPJ Nº 10.572.609/0001-99, 06. Real Serviços EIRELI - CNPJ Nº 
37.452.665/0001-46, 07. T.C.S da Silva Construções EIRELI - CNPJ Nº 10.787.147/0001-27, e 08. 
Medeiros Construções e Serviços LTDA - CNPJ Nº07.615.710/0001-75, e inabilitadas: 01. GPM 
Projetos e Construções LTDA - CNPJ Nº 01.623.193/0001-08, e 02. Construtora N A Duarte e 
Gomes LTDA - CNPJ Nº 17.732.588/0001-70. Tudo conforme Ata de Julgamento. A Comissão de 
licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, e Salienta não havendo recurso, fica desde já 
marcado a abertura das propostas de preço, para o dia 29 de março de 2022, às 08:00 horas, na 
sala da Comissão de Licitação do Município de Orós-CE. Orós – CE, 17 de março de 2022. José 
Klériston Medeiros Monte Junior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Homologação e Adjudicação - 
Pregão Presencial Nº 007/2022-SESA. O Ordenador de Despesas da Sec. de Saúde do 
Município de Penaforte/CE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o resultado final, 
referente ao Pregão Presencial nº. 007/2022-SESA, que objetiva: Aquisição de medicamentos, 
materiais odontológicos e insumos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Penaforte/CE. Torna público a Homologação e Adjudicação, aos respectivos 
vencedores, a saber: NNMED - Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos LTDA – 
CNPJ Nº 15.218.561/0001-39, lotes nº. 01 – R$ 170.000,00; 08 – R$ 10.000,00- Distrimedica 
Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA – CNPJ Nº. 16.902.612/0001-00 – Lotes nº. 
02 – R$ 180.000,00; 12 – R$ 49.900,00 - Distribuidora de Medicamentos Cedro LTDA – ME – 
04.230.084/0001-00; Lotes nº. 03 – R$ 43.000,00; 04 – R$ 58.000,00; 07 – R$ 42.000,00 – 09 - 
61.200,00 - Cralab Saúde Atacado EIRELI – ME – CNPJ Nº. 09.632.818/0001-00 – Lotes nº. 05 – 
R$ 335.000,00; 06 – R$ 240.000,00; 10 – R$ 27.999,96; 11 – R$ 250.000,00. Penaforte-CE, 17 de 
março de 2022. Helderson Yuri Alves Lopes – Ordenador de Despesas.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Extrato de Aditivo de Contrato - 
REF.: Contrato nº 001-2021.08.12.45-CP-ADM. O Secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em cumprimento a Legislação 
em vigor, faz publicar o Extrato resumido do 1° aditivo, contratual firmado entre Prefeitura 
Municipal de Pentecoste e a Empresa: Planalto Timbó Construções e Servicos EIRELI – ME, 
como a seguir discrimina: Fundamento Legal: Inciso no Art. 65, Inciso I, alínea "a" e "b da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. Objeto: O presente Aditivo tem por objeto o replanilhamento 
de preços na planilha de custo pactuado, para melhor atender a necessidade da obra. Data da 
assinatura: 15 de março de 2022. Assina pela Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, 
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: Planalto 
Timbó Construções e Servicos EIRELI – ME, Francisco Weskley Timbó Magalhães, 
Representante legal. Pentecoste - CE, 16 de março de 2022. Miguel Gomes Martins Neto - 
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Habilitação. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2022.01.31.08-TP-ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para 
recuperação de estradas vicinais no trecho sede a localidade de Várzea do Gado no Município 
de Pentecoste. Empresa Inabilitada: 01- Marea Locações e Serviços EIRELI, 02 - CMGCON 
Construtora e Serviços EIRELI, 03 - WU Construções e Serviços EIRELI EPP. Foram habilitadas 
para fase subsequente do procedimento licitatório as empresas: 01- Planalto Timbó 
CONSTRUÇÕES E Serviços EIRELI – ME, 02 - LC Projetos e Construções LTDA, 03 - SEG-
NORTE Construções e Serviços EIRELI, 04 - Construtora Benevides Aguiar LTDA, 05 - ML 
Entretenimentos Assessoria e Serviços EIRELI ME, 06 - Águia Construções e Incorporações 
LTDA EPP, 07 - VAP Construções LTDA, 08 - Constram Construções e Aluguel de Maquinas 
LTDA, 09 - Conjasf Construtora de Açudagem LTDA, 10 - Ferreira Construtora LTDA. Fica aberto 
o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações. Maiores 
informações na Sala da comissão de licitações. Pentecoste (CE), 17 de março de 2022. Ivina 
kagila Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 31 de março de 2022, às 9h30min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
010/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de cestas 
básicas acondicionadas em sacos plásticos transparentes para distribuição a famílias em situação 
de vulnerabilidade social, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Tururu – CE. O 
edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de 
Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro (horário comercial). Tururu, 17 de 
março de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Equipe de Pregão comunica da 

Revogação do Pregão Eletrônico nº 002/2022.02, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios 

destinados aos programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e 

Empreendedorismo do Município de Uruburetama, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 8.666/93 

e suas alterações. Uruburetama/CE, 17 de março de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Equipe de Pregão comunica da 
Revogação do Pregão Eletrônico nº 004/2021.02, cujo objeto é a aquisição de água mineral 
destinada as diversas Secretarias Municipais de Uruburetama, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. Uruburetama/CE, 17 de março de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro.
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Engana-se quem pensa que o efeito da alta dos combus-
tíveis vai se restringir às bombas dos postos de gasolina 
ou às prateleiras dos supermercados, inflacionadas com 
o custo do transporte. A conta de luz também vai subir. 
O Governo e órgãos do setor elétrico ainda fazem as con-
tas, uma equação complicada em função da volatilidade 
diária que domina os preços dentro e fora do Brasil, mas 
o fato é que o preço do óleo diesel subiu, e esse repasse 
é inevitável para bancar as operações de usinas térmicas 
movidas pelo combustível.

Essas usinas, que são as mais caras de todas as fontes de 
geração, já foram acionadas à exaustão até o fim de 2021, 
com a crise hídrica. Com as chuvas de verão, parte delas 
foi desligada, mas centenas continuam em operação, por 
dois motivos: essa geração ajuda a preservar os reservató-
rios das hidrelétricas para que eles atravessem o período 
seco; e as térmicas a óleo são, basicamente, a única fonte 
de energia elétrica em centenas de municípios do Brasil 
ainda não conectados ao sistema nacional de transmissão. 
O fato é que, com o acionamento das usinas a óleo, quem 
paga mais essa conta é o consumidor, por meio de um en-
cargo embutido na conta de luz, a Conta de Consumo de 
Combustíveis (CCC). No fim do ano passado, já se previa 
que as despesas com o encargo subiriam 21% neste ano, 
para R$ 10,3 bilhões, com o aumento dos combustíveis. 
Com a guerra entre Rússia e Ucrânia e de se prever os im-
pactos nos combustíveis, não se sabe onde isso vai parar.

Alta no diesel trará energia mais cara

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Sem data
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur 
Lira, explicou, ontem, que 
o projeto que cria uma 
conta de compensação 
para as altas nos preços 
dos combustíveis está sob 
discussão dos parlamen-
tares, mas não será votada 
"da noite para o dia". Na 
véspera, o deputado havia 
declarado que o projeto 
estava "fora do radar" da 
Casa. Ontem, explicou que 
ao falar do "radar" referia-
-se a uma votação imediata 
em plenário, já nesta ou 
na próxima semana e que 
o assunto exigirá maior 
tempo de discussão.

Correios no azul
Os Correios - que 

figuram na lista de pri-
vatizações do Governo 
- fecharam em 2021 com 
lucro recorrente de R$ 3,7 
bilhões, resultado recorde 
para a estatal, com Ebitda 
(lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização) de R$ 3,1 
bilhões. O lucro de R$ 3,7 
bilhões supera em 101% o 
valor realizado em 2020. São 
os melhores índices regis-
trados nos últimos 22 anos, 
da estatal, que também 
zerou déficit de R$ 600 mi 
com a operadora do plano 
de saúde, que vinha perdu-
rando desde 2019.

Governo libera saques do FGTS e 13º do INSS
De olho em outubro, o 
Governo lançou, ontem, um 
pacote com potencial para 
injetar R$ 150 bilhões na 
economia até o fim de 2022, 
ano em que Bolsonaro tenta-
rá a reeleição. O Ministério 
do Trabalho e Previdência 

anunciou quatro iniciativas: liberação de até R$ 1 mil do 
FGTS (até o dia 15 de dezembro) e antecipação do 13º 
salário de aposentados e pensionistas do INSS.

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

O governo cortou a pro-
jeção para o crescimento 
da economia neste ano de 
2,1% para 1,5% e elevou a 
expectativa de inflação em 
quase dois pontos percentu-
ais, de 4,7% para 6,55%. As 
previsões foram atualizadas 
ontem pelo Ministério da 
Economia e incorporam os 
efeitos da guerra na Ucrânia. 
A pasta precisa revisar pe-
riodicamente os dados para 
ajustar a execução orçamen-
tária e a última projeção ha-
via sido feita em novembro.

Tanto a menor projeção 
para o PIB (Produto Interno 
Bruto) como a maior expecta-
tiva para a inflação são regis-
tradas às vésperas do calendá-
rio eleitoral. Enquanto isso, o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
tem cobrado medidas que 
possam conter uma possível 
perda de popularidade devido 
às condições da economia.

Segundo o Ministério da 
Economia, o avanço da infla-
ção é resultado da elevação 
dos preços internacionais 
do petróleo e de commodi-
ties agrícolas em decorrên-
cia da guerra na Europa.

A taxa prevista de 6,55% 
para o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo), índice oficial, passa 
a superar a meta a ser per-
seguida pelo Banco Central 
(que vai de 2% a 5%).

Outros indicadores apon-
tam um avanço ainda maior 
para os preços neste ano, com 
taxas que já alcançam dois 
dígitos. A estimativa para o 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor), vol-
tado à inflação sentida pelos 
brasileiros com renda menor, 
saltou de 4,25% para 6,7%.

Já o IGP-DI (Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade 
Interna), que tem uma abran-
gência maior ao englobar o 
setor atacadista e a construção 
civil, quase dobrou -de 5,42% 
para 10,01%.

Pedro Calhman, secretário 
de Política Econômica, afirma 
que as estimativas para ativi-
dade e para os preços incor-
poram os efeitos da guerra na 
Europa com dados atualiza-
dos entre 9 e 11 de março. Se-
gundo ele, não é possível cal-
cular isoladamente quanto os 
indicadores são afetados pelo 

conflito -que continua como 
um fator de risco para o país.

O secretário afirmou que 
a inflação não é um aconte-
cimento exclusivo do Brasil. 
“É um fenômeno global. Es-
tamos com a maior inflação 
interanual desde 2016, mas os 
Estados Unidos estão com a 
maior inflação ao consumidor 
em quase 40 anos”, disse.

O ministério destaca que 
a inflação registrada até ago-
ra vem sendo impulsionada 
pelos grupos de transportes 
(que acumula 18,26% de in-
flação em 12 meses termina-
dos em fevereiro), devido ao 
avanço nos combustíveis, e 
alimentação (9,12%).

Os técnicos afirmam que a 
guerra e seus impactos nas ca-
deias globais de valor podem 
ter como consequências que-
bras de oferta, deterioração 
das condições financeiras e do 
comércio internacional.

A conjuntura pressiona 
ainda mais os preços no mo-
mento em que já se completa 
um ano de escalada dos juros 
no Brasil, medida tomada 
como resposta à inflação. 

O aumento da Selic é um 

dos fatores que desaceleram a 
atividade. Guedes já admitiu 
publicamente uma menor ex-
pectativa para a economia em 
2022 -após o crescimento de 
4,6% em 2021. A taxa sucedeu 
um tombo de 3,9% provocado 
pela pandemia em 2020.

Apesar de a projeção do 
governo para a inflação estar 
em linha com a calculada pelo 
mercado, a do crescimento 
do PIB está mais otimista. 
Enquanto o ministério pre-
vê avanço de 1,5%, analistas 
ouvidos pelo BC no boletim 
Focus calculam avanço de 
apenas 0,49%.

Apesar do cenário, a pas-
ta afirma que há fatores que 
contribuirão para a econo-
mia em 2022. “Apesar dos 
efeitos da maior incerteza 
global, decorrente da guer-
ra na Ucrânia, e do menor 
carregamento estatístico do 
PIB, os fundamentos para 
o crescimento continuam 
presentes, principalmente 
com o possível arrefecimen-
to dos choques negativos de 
oferta como a crise hídrica, 
quebra de cadeias de valor e 
pandemia”, afirma a pasta.

Comércio eletrônico salta 24,67% no Nordeste
Entre os meses de fevereiro de 2022 e 2021, 

o comércio eletrônico registrou crescimen-
to de 24,67% no Nordeste, enquanto que, na 
mesma base de comparação, o faturamento 
teve alta de 18,67%. Continuando com o mes-
mo período de comparação, na composição 
regional, o Nordeste ocupou a vice-liderança, 
ficando atrás somente do Norte (24,99%). Os 
dados são do índice MCC-ENET, levantamen-
to desenvolvido pela Neotrust | Movimento 
Compre & Confie em parceria com o Comitê 
de Métricas da Câmara Brasileira da Economia 
Digital (camara-e.net).

Inflação maior
O Governo cortou a pro-

jeção para o crescimento 
da economia neste ano de 
2,1% para 1,5% e elevou a 
expectativa de inflação de 
4,7% para 6,5%. O maior 
avanço nos preços vem em 
meio à escalada nos valo-
res de combustíveis e de 
commodities alimentícias, 
devido principalmente à 
guerra na Ucrânia. As pro-
jeções pioram às vésperas 
do calendário eleitoral e 
enquanto Bolsonaro cobra 
medidas que possam 
barrar possível perda de 
popularidade com a eco-
nomia ruim, principal-
mente pela inflação.

Economia cai
A atividade econômica 

brasileira caiu 0,99% em 
janeiro, na comparação 
dessazonalizada com o 
mês anterior, disse o BC, 
ontem. De dezembro de 
2021 para janeiro, o índice 
de atividade calculado 
pelo BC passou de 139,86 
pontos para 138,48 
pontos na série já livre 
de influências sazonais. 
O indicador foi divulgado 
em meio à desaceleração 
da economia, impactada 
pela elevação da inflação 
e da taxa básica de juros 
(Selic), que atingiu 11,75% 
ao ano em decisão do 
Copom na quarta (17).

FGTS.  A nova rodada de saques do FGTS estará disponível aos trabalhadores a partir do dia 20 abril, 
informou ontem a Caixa Econômica Federal. Cerca de 40 milhões de trabalhadores com saldo nas contas 
do fundo poderão resgatar até R$ 1.000. Os valores ficarão disponíveis até 15 de dezembro de 2022.

Governo eleva previsão da 
inflação para 6,55% este ano
A expectativa do Ministério da Economia para inflação passou de 4,7% 
para 6,55%, já a projeção de crescimento caiu de 2,1% para 1,5%

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente 
e Serviços Públicos, tornam público o extrato dos contratos resultantes da Pregão Eletrônico nº 
00.001/2021-PE: nº 00.001/2021-17SME - Valor global: R$ 21.968,90; nº 00.001/2021-18SDS - 
Valor global: R$ 1.618,40; nº 00.001/2021-19SDS - Valor global: R$ 33.115,40; nº 00.001/2021-
20SMS - Valor global: R$ 64.180,00; nº 00.001/2021-22SEDUMASP - Valor global: R$ 1.916,20; 
nº 00.001/2021-21SME – Valor global: R$ 3.232,10 - Contratada: Tuany Mara Pinheiro Lima - EPP, 
através de sua representante legal, a Sra. Tuany Mara Pinheiro Lima.  Objeto: Aquisição de água, 
vasilhames, de interesse das diversas secretarias do município. Prazo de vigência: 31/12/2022 
contados a partir da assinatura. Assinam pelas contratantes: Secretários (as), Verúzia Jardim de 
Queiroz, Lady Diana Arruda Mota, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Izaura Gomes do Nascimento 
de Oliveira. Data das assinaturas dos contratos: 10 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022.

COOPERATIVA NORDESTINA DE CATADORES DE RESÍDUOS - COOMVIDA
CNPJ n.º 05.980.055/0001-29 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Cooperativa Nordestina de Catadores de Resíduos - COOMVIDA, cumprindo deliberação do Conselho de Administração, 
por seu Diretor Presidente, na forma do Estatuto Social em seu art. 21,CONVOCA os associados em pleno gozo de seus 
direitos sociais, que nesta data somam 20 (vinte), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser 
realizada no dia 31 DE MARÇO DE 2022 (quinta-feira), na sede social, administrativa e operacional da COOMVIDA, 
situada na Rua Oriente, nº 271, Bairro Piratininga, no município de Maracanaú, Estado do Ceará, às 07h em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 08h, 
com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, ou, ainda, em terceira e última convocação às 
09h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I - Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021. A prestação de contas 
compreende: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; d) Parecer do 
Conselho Fiscal. II – Destinação das Sobras ou Perdas Líquidas apuradas; III – Plano de atividades 2022;IV – Eleição e posse 
dos membros do Conselho Fiscal; VI – Fixação do valor dos honorários dos Diretores e da Cédula de Presença dos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal; VII – Deliberar acerca da inclusão ou demissão de cooperados; VIII – Assuntos 
diversos de interesse social, sem caráter deliberativo. OBSERVAÇÃO: serão observadas as normas especificas para o 
combate da COVID-19 editadas pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado do Ceará e Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde. Maracanaú/CE, 18 de março de 2022.JOZENILDO FERREIRA DE ARAÚJO - DIRETOR PRESIDENTE

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 19.002/2022, do tipo menor preço 
por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas de 
interesse da Secretaria de Assistência Social. O recebimento e abertura dos envelopes será no 
dia 31/03/2022, às 08h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 
Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-CE, das 07:30h ás 11:30h pelo telefone (88) 
99300.1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. ICÓ (CE), 17 de março de 2022. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
a necessidade de alterações nas especificações dos itens licitados, resolve REVOGAR em to-
dos os seus termos, por interesse da administração, o processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 
10.005/2022-PE, cujo objeto: Contratação de serviços de internet via fibra óptica com equipamento 
em regime de comodato, destinado à manutenção de diversos estabelecimento de saúde, de res-
ponsabilidade da Secretaria da Saúde do município. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação de 
Concorrência Pública nº 2022.24.02.001-CP-SME, do tipo Maior Desconto, cujo objeto: Registro 
de preços visando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reforma, manu-
tenção preventiva e corretiva e conservação de prédios públicos com o fornecimento de mão de 
obra especializada, materiais e peças de reposição, quando necessários, pelo maior percentual 
de desconto sobre a Tabela de Custos E Insumos Nº 27.1 da SEINFRA (Desonerada) e Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para atender as necessi-
dades da Secretaria de Educação do município. A realizar-se no dia 18/04/2022, às 09h. Maiores 
informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua: João Tomaz Ferreira, 
nº 42 - CEP: 62.840-000 - Centro - Beberibe/CE, das 08h às 14h e no site: www.tce.ce.gov.br. 
Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Segurança Pública, Trânsi-
to e Cidadania, Armstrong Braga Ferreira, Secretário, torna público o extrato do contrato resultante 
do Pregão Presencial nº 26.001/2021-PPRP: nº 26.001/2021-04STCS - Valor global: R$ 45.480,00 
- Contratada: R2 Mobbi Sistemas e Mobilidade Urbana EIRELI, através de seu representante legal, 
o Sr. Raniere Morais Silvestre. Objeto: Contratação de serviço de sinalização horizontal e implanta-
ção de semáforos no município, assim como aquisição de peças semafóricas de reposição. Prazo 
de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do contrato. Data da assinatura do 
contrato: 09/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o resultado do julgamento da fase de habilitação da Tomada de Preços Nº 06.01.27.01.22-
TP. Após análise dos documentos de habilitação, foi habilitada(s) a(s) empresa(s): HB Construções 
e Serviços Ltda; Real Serviços Eireli; Sertão Construções, Serviços e Locações Ltda; Construtora e 
Imobiliária Brilhante Ltda; e foram inabilitada(s) a(s) empresa(s): Construtora Moraes Ltda; T C S da 
Silva Construcoes Eireli; Nascente Construções Ltda EPP; Dantas e Oliveira Limpeza Conservação 
e Construções-ME; CNX Construções e Incorporações Eireli; Medeiros Construções e Serviços Ei-
reli; Karlos Bruno Barros Figueiredo; Clezinaldo S de Almeida Construções; e CONJASF Construto-
ra de Açudagem Ltda. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 
I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com 
endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário 
de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Pregoeiro comunica aos interessados a REVOGAÇÃO 
do Pregão Eletrônico N° 14.03.02.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de fardamentos escolares de interesse da secretaria de educação ciência tec-
nologia e inovação do município, em virtude da necessidade de alterações no Termo de Referência. 
Portanto fica aberto prazo recursal conforme preceitua Art. 49, parágrafo 3o c/c art. 109, inciso I, alí-
nea “c”, da Lei n° 8.666/93. Informações: Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro Quixeramobim/CE 
ou (88) 3441-1326 das 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, lo-
calizada na Av. Francisco França Cambraia, s/n, bairro Centro, Senador Pompeu/Ce, comunica aos 
interessados que no dia 11/04/2022, às 09h, vem realizar Chamada Pública n.º SE-CH001/2022, 
cujo objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor rural, 
para fornecimento da merenda escolar do município, através da Secretaria de Educação - (PNAE - 
CHECHE; PNAE-PRÉ ESCOLA; PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL; PNAE-AEE; PNAE-EJA; PNAE 
- EJA; PROGRAMA AABB COMUNIDADE). O Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço 
acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h e 
consultado através do Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado do Cea-
rá - TCE/CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. E no site do município: https://www.senadorpompeu.
ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO 
NORDESTE S/A. – PETROLUSA

CNPJ (M.F.) – 07.275.159/0001-68
CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS PARA A.G.O

Ficam os Srs. Acionistas desta Companhia de Capital Aberto registrada no CNPJ 07.275.159/0001-
68, NIRE 23300009312 convocados para participarem, às 8:00 (oito) horas, do dia 29 de Abril de 
2022, em sua sede social  localizada à Rua Amâncio Filomeno, 199 – Cais do Porto, CEP 60.180-
320 nesta capital, de Assembleia Geral Ordinária, para decidir sobre o seguinte: a) Examinar, discutir 
e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2021 inclusive Relatório 
do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes e b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade, aproveitando para informar que estão à disposição dos acionistas, na sede 
da companhia à Rua Amâncio Filomeno, 199 - Cais do Porto, CEP 60.180-320 nesta capital, os 
documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, ou seja: a) Relatório da Administração; b) 
cópia das Demonstrações Financeiras e c) Parecer dos Auditores Independentes. 

Fortaleza (CE), 10 de março de 2022. 
MARCELO SANFORD DE BARROS FILHO - Presidente do Conselho de Administração.

6º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS  FORTALEZA. Av. Desembargador Moreira, 1300, 
Sala 1.002-SC, Edifício BS Design Corporate, Torre Norte-Aldeota- CEP 60.170-002 – CNPJ 
00.200.404/0001-29. Fones (85) 3244 2604/3244 7686. Francisco de Sales Alcântara Passos 
– Registrador Oficial. Taís Alcântara Braga – Miracy Braga de Macedo Alcântara – Pablo 
Cavalcante e Silva – Registradores Substitutos. Israel da Silva Maia – Escrevente Autorizado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFINANTE
Protocolo nº: 178.320/2022
Parte(s) Interessada(as): SAINT LAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.441.873/0001-93, com endereço eletrônico: fiscal@grupolinhares.
com.br e físico na Avenida Prudente de Morais, nº 4011, bairro Lagoa Seca, Natal/RN., CEP: 59.064-
630, tendo como seu sócio administrador, Sr. FERNANDO CARDOSO LINHARES FILHO, brasileiro, 
nascido em 14 de dezembro de 1967, filho do Sr. Fernando Cardoso Linhares e da Sra. Luiza Milcar Lei-
tão Evaristo Linhares, natural de Fortaleza – Ceará, empresário, portador do CPF/MF nº. 277.668.373-
15, documento de identidade RG. nº. 222614-81 SSP/Ce., casado sob regime de comunhão universal 
de bens, com a Sra. LILIANA CLÁUDIA NOGUEIRA BORGES LINHARES, brasileira, nascida em 07 
de junho de 1970, filha do Sr. Otacílio Borges Filho e da Sra. Maria Eliane Nogueira Borges, natural de 
Fortaleza/CE, empresária, portadora do CPF/MF nº. 398.684.943-20, documento de identidade RG. 
nº. 2007059057-0 SSP/Ce., com endereço eletrônico: fernando@grupolinhares.com.br e residencial na 
Av. Beira Mar, nº 4320/1800, bairro Mucuripe, Fortaleza/CE, CEP: 60.861-530. Objeto da Retificação: 
O domínio pleno (direto e útil), de um terreno situado em Fortaleza/CE, no distrito de Messejana, nas 
terras do Sítio Jangurussú, na Rua Florêncio Fontenele, antiga Estrada do Ancuri, lado par, distando: 
54,42m do cruzamento mais próximo no sentido norte-sul para Rua Antônio Alves Ribeiro, situado no 
lado par da Rua Florêncio Fontenele, s/n, Sítio Jangurussu, Fortaleza/CE, pertencente à Saint Land 
Comércio de Veículos Ltda. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-00 de coordenada Este 
(X) 554.594,4312 m e Norte (Y) 9.576.447,0667 m, assinalado em planta anexa como segue: Ao Norte, 
Lado esquerdo, do vértice V-00 segue até o vértice V-01, de coordenada UTM E= 554.684,4809 m e 
N= 9.576.442,7805 m, no azimute de 92°43’30”, na extensão de 90,15 m extremando com o imóvel da 
Matrícula Nº 37.411 do CRI 6ª Zona, que tem frente para a Rua Florêncio Fontenele, Nº 172, perten-
cente a Avanti Comércio de Veículos LTDA: Ao Nascente, Frente do vértice V-01 segue até o vértice 
V-02, de coordenada UTM E= 554.685,5843 m e N= 9.576.435,7971 m, no azimute de 171°01’17”, na 
extensão de 7,07 m, do vértice V-02 segue até o vértice V-03, de coordenada UTM E= 554.685,1339 
m e N= 9.576.405,2404 m, no azimute de 180°50’40”, na extensão de 30,56 m, do vértice V-03 segue 
até o vértice V-04, de coordenada UTM E= 554.684,9938 m e N= 9.576.367,8426 m, no azimute de 
180°12’53”, na extensão de 37,40 m, do vértice V-04 segue até o vértice V-05, de coordenada UTM 
E= 554.687,3153 m e N= 9.576.352,7738 m, no azimute de 171°14’31”, na extensão de 15,25 m, e do 
vértice V-05 segue até o vértice V-06, de coordenada UTM E= 554.687,8372 m e N= 9.576.347,6264 
m, no azimute de 174°12’38”, na extensão de 5,17 m, ambos extremando com a Rua Florêncio Fon-
tenele, lado par: Ao Sul, Lado direito, do vértice V-06 segue até o vértice V-07, de coordenada UTM 
E= 554.630,8300 m e N= 9.576.350,8722 m, no azimute de 273°15’31”, na extensão de 57,10 m, e do 
vértice V-07 segue até o vértice V-08, de coordenada UTM E= 554.573,9449 m e N= 9.576.355,8259 m, 
no azimute de 274°58’37”, na extensão de 57,10 m, ambos extremando com o imóvel que tem frente 
para a Rua Florêncio Fontenele, Nº 320, ocupante inscrito no IPTU de números 882623-4 / 882624-0 
/ 882625-8 / 422133-8 a Sarah Maria Galignac de Lima; e Ao Poente, Fundos, do vértice V-08 segue 
até o vértice V-00, de coordenada UTM E= 554.594,4312 m e N= 9.576.447,0667 m, no azimute de 
12°39’17”, na extensão de 93,51 m, extremando com o imóvel que tem frente para a Rua Antônio Alves 
Ribeiro, de nº150,ocupante Tomaz de Aquino Ribeiro; e nesse mesmo seguimento extremando com o 
imóvel que tem acesso pelo imóvel vizinho (Rua Francisco Alves Ribeiro Nº 177), ocupante a Haroldo 
Heitor Ribeiro; e nesse mesmo seguimento extremando com o imóvel da Matrícula Nº 16.363 do CRI 6ª 
Zona, que tem frente para a Rua Francisco Alves Ribeiro, Nº 177, pertencente a Haroldo Heitor Ribeiro; 
fechando assim o polígono acima descrito. Perfazendo Área = 9.539,75 m² e Perímetro = 393,31 m.  O 
Dr. Francisco de Sales Alcântara Passos, Oficial Titular do 6° Ofício de Registro de Imóveis desta Ca-
pital, segunda atribuições conferidas pelo inciso II do Art. 213, da Lei n° 6.015/1973, alterado pelo Art. 
59 da Lei n° 10.931/2004, NOTIFICA o Sr.: 1. Tomaz de Aquino Ribeiro, na condição de confrontante do 
imóvel retificando. Estando todo o conteúdo do requerimento (planta de situação, memorial descritivo e 
matrícula) arquivados nesta Serventia, para oportunizá-lo a se manifestar, caso tenha interesse, no pedi-
do de Retificação Imobiliária Administrativa do presente imóvel. Em caso positivo, necessário apresentar 
impugnação devidamente fundamentada, comprovando os pontos controvertidos através de topografia 
acompanhada do atestado de responsabilidade técnica do profissional contratado. A) O PRAZO PARA 
IMPUGNAR esta notificação é de 15 dias úteis, contados da data da publicação. B) ADVERTÊNCIA: 
não sendo contestada a solicitação da parte interessada presente no requerimento, presumir-se-á sua 
anuência pela falta de impugnação. Esta deverá ser fundamentada, caso contrário a retificação requeri-
da será averbada. Fortaleza, 01 de março de 2022. Pablo Cavalcante e Silva - Registrador Substituto-

Tauá Geração de Energia LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Licença de Operação (LO) nº 60/2022 – DICOP (renovação) para a atividade de 
geração de energia da Usina Fotovoltaica (UFV) Tauá, com potência total de 45,0MW, 
atualmente com 1,0MW de potência instalada, localizada no município de Tauá, no 
Perímetro Irrigado Várzea do Boi - PIVB, com validade de 06 anos. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
SEMACE. 
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Substituição. O alemão Nico Hulkenberg substituirá o compatriota Sebastian Vettel na abertura da temporada da F-1 no Bah-
rein, depois que o tetracampeão mundial testou positivo para covid-19, disse a equipe Aston Martin ontem (17). Hulkenberg é o 
piloto reserva da equipe. Ele já substituiu o mexicano Sergio Perez duas vezes e o canadense Lance Stroll uma vez em 2020.ESPORTES

Medalha da Abolição          
Teve simpática repercussão nos meios esportivos a 

concessão da Medalha da Abolição para a atleta de futsal 
Amandinha. Este foi mais um gol do nosso governador 
Camilo Santana.

Livros
O cel Adelson Julião já trabalha para o terceiro volume do 

seu livro de memórias do nosso basquetebol. Já o César Frei-
re dá os últimos em seu a ser lançado este mês ainda. Nunca 
é demais lembrar que o César fez parte daquele timão que a 
Brahma formou sob o comando do Jorge Parente.

Loteria
O médico e meu amigo Múcio Roberto é um dos mais 

fiéis amigos e apostador da Loteria dos Sonhos. Ele não 
perde um só sorteio.

Almanaque          
Faltou uma melhor comunicação do Fortaleza com a 

mídia esprtiva para a solenidade que marcou o lan-
çamento do almanaque tricolor uma obra de fôlego e 
coragem de pesquisar.

Almanaque 2
O paulista Davi Barbosa e o cearense José Renato 

deram um verdadeiro presente ao Fortaleza Esporte 
Clube. Este trabalho é uma obra prima de competência 
e que resgata toda a história deste clube hoje de proje-
ção internacional.

Atletismo

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A recordação para mais um mandato presidente Jerry 
Welton parece ser a tendência para o próximo pleito da 
federação deste esporte, um dos mais praticados no país. O 
que falta ao nosso atletismo é comunicação com a mídia.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

 O Olímpia está na fase de 
grupos da Libertadores. Na 
noite desta quarta-feira (16), 
no Defensores del Chaco, o 
time paraguaio bateu o Flu-
minense por 2 a 0, e conse-
guiu a classificação nas co-
branças de pênaltis, ao vencer 
por 4 a 1. No tempo regula-
mentar, o triunfo do time da 
casa por 2 a 0 foi construído 
com gols de Recalde e Paiva, 
que fez no fim do jogo. 

No primeiro encontro, no 
Nilton Santos, os comanda-
dos de Abel Braga já haviam 
vencido por 3 a 1. O time pa-
raguaio tinha a necessidade 
de correr atrás do placar, após 
a derrota no Rio de Janeiro. E 
assim fez. O Olimpia conse-
guiu ter a bola e pressionar o 
Fluminense, tendo boa pre-
sença na intermediária e no 
campo de ataque. Com uma 
das principais características, 
a bola alçada na área, o time 
da casa levou bastante perigo 
e abriu o placar.

O técnico Abel Braga fez 
mudanças na equipe titular, 
e colocou Martinelli e Arias 

nas vagas de Yago Felipe e 
Willian Bigode, respectiva-
mente. O time fluminense, 
porém, “deu a bola” ao adver-
sário, e se mostrou mais re-
cuado que o normal. Quando 
conseguia ter a posse, o time 
buscava explorar os espaços 
deixados pelo adversário, mas 
falhava na ligação entre os se-
tores. O jogo começou meio 
morno, com os times ainda 
“se estudando”, mas o Flumi-
nense assustou logo cedo. Aos 
7 minutos, após levantamento 
na área, a bola bateu em Da-
vid Braz, que, sem marcação, 
mandou para a rede. A arbi-
tragem, porém, apontou um 
toque no braço do zagueiro, 
que alegou que foi no peito. 
O Olimpia buscou responder 
rapidamente, e Derlis Gonzá-
lez recebeu na frente, mas foi 
assinalada posição irregular.

O Fluminense, por outro 
lado, buscou explorar os es-
paços dados pelo adversário, 
mas falhava na ligação entre 
os setores. Depois de certa 
insistência na bola área, os 
donos da casa conseguiram 

abrir o placar no fim do pri-
meiro tempo. Após levan-
tamento, a bola foi escorada 
por Silva para a área e Recal-
de, de cabeça, mandou para 
a rede. O Olimpia voltou do 
intervalo partindo para cima 
em busca do segundo gol. A 
bola ficou rondando a área 
do Fluminense, que passou a 
se segurar como pôde.

Abel tentou mudar o ce-
nário do jogo e colocou em 
campo Willian Bigode e Ga-
briel Teixeira. E quase que 
as mudanças surtiram efeito 
imediato. Pouco após entrar, 
Bigode apertou a saída de 
bola do Olimpia, ganhou, e 
tocou para Gabriel Teixeira, 
que saiu na cara do gol. A fi-
nalização, porém, parou nos 
pés de Olveira.

Após bola levantada na 
área do Olimpia, houve re-
bote e David Braz foi para a 
dividida com um adversário, 
que foi de peixinho na bola. 
Os paraguaios acusaram o 
zagueiro tricolor de ter dado 
um chute no rosto, e se for-
mou uma confusão. Após um 

breve empurra-empurra, os 
ânimos acalmaram.

Em um momento que o 
Fluminense conseguiu equi-
librar as ações, e respirava 
um pouco mais no jogo, o 
Fluminense sofreu um gol-
pe. Nino errou passe, e Paiva 
avançou na direção do gol de 
Fábio. O zagueiro fez a falta 
na entrada da área e acabou 
recebendo o vermelho.

Com um jogador a mais, 
o Olimpia tentou imprimir 
velocidade para aproveitar 
o espaço, e o Fluminense 
fechou. Júlio Cáceres fez 
logo mudanças no ataque, 
em uma tentativa de fazer 
o segundo. O técnico Abel 
Braga colocou Luccas Claro 
e Pineida em campo, mas o 
quarto árbitro se enrolou na 
hora de sinalizar as substi-
tuições, e o banco do Flu-
minense teve de ir ajudar. 
Após cruzamento, Fábio fez 
boa defesa. No rebote, Derliz 
González bateu cruzado para 
a área e Paiva, de carrinho, 
fez o segundo para levar a 
partida para as penalidades. 

CARLINHOS/JACARECANGA Três nomes e cada 
qual com sua história. Meu abraço aos amigos Carlos Alberto 
Fariq, Zé Ismar e Zé Flávio Teixeira.

4 GENERAIS Os militares por onde passam no esporte mar-
cam suas presençcas pelo que é correto e distinto. Hoje na coluna 
os generais Teóphilo, Lima, Gazineo e Souza.

AVELINO E O NÁUTICO Nada menos do que 4 qua-
dras de beach soccer serão inauguradas na nova fase que vem aí 
para o Náutico de todos nós. E ninguém pode falar do Náutico se 
não se lembrar do Avelino Missialdes hoje na coluna.

Aubameyang garante virada do Barça na Liga Europa
O Barcelona está nas quar-

tas de final da Liga Europa. 
A classificação veio com vi-
tória, de virada, sobre o Ga-
latasaray, por 2 a 1 no Türk 
Teleton Stadium, ontem. O 
atacante Aubameyang foi o 
herói do time catalão ao ano-
tar o gol do triunfo apertado 
e duro. Depois de um 0 a 0 no 
Camp Nou, quem vencesse na 
Turquia se garantiria entre os 

oito melhores e foram os do-
nos da casa quem comemora-
ram primeiro. A equipe de Do-
menec Torrent fez 1 a 0 com o 
brasileiro Marcão. O zagueiro 
capitão aproveitou a cobrança 
de escanteio e mandou para 
as redes de cabeça. Festejou 
chutando a bandeirinha da 
linha de fundo. A bela e en-
tusiasmada festa em Istambul 
durou somente oito minutos. 

Em uma pintura, Pedri deixou 
tudo igual ainda no primei-
ro tempo. Na segunda etapa, 
após uma pressão enorme em 
um único lance, o goleiro do 
Galatasaray fez dois milagres, 
mas o segundo rebote caiu na 
cabeça de Jong. Ele serviu o 
inspirado Aubameyang, que 
só empurrou para as redes e 
comemorou muito. Com um 
gol de Boga aos 47 do segundo 

tempo, a Atalanta voltou a ba-
ter o Bayer Leverkusen, agora 
por 1 a 0 – fez 3 a 2 na Itália – e 
também se garantiu. O Braga 
empatou com o Mônaco por 1 
a 1 e se classificou após 2 a 0 
em Portugal. Outro time que 
avançou foi o Rangers, mes-
mo perdendo por 2 a 1 na 
casa do Estrela Vermelha. A 
vaga estava praticamente se-
lada com os 3 a 0 na Escócia.

Luto            

2 
022 não tem sido bom para o nosso 
futebol, pois já perdemos 2 grandes 
nomes do Ferroviário e do Ceará, no 
caso Caetano Baima e Eulino Oliveira.

Libertadores: Flu é eliminado 
ao perder para o Olimpia  
Tricolor carioca dirigido pelo o técnico Abel Braga foi derrotado pelo o clube 
paraguaio fora de casa nas penalidades na fase preliminar da competição 

IMOBILIÁRIA ESAM LTDA / CNPJ/MF Nº 11.159.083/0001-82
Torna público que requereu A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recurso 
Hídricos do Município de Aquiraz/CE a Licença Prévia  - LP, para a construção de empreendimen-
to tipo Supermercado, localizado no loteamento Porto Das Dunas IV, Parte B, Lotes 17 e 18 da 
quadra 56, lado par Via Arterial I, esquina com a via local nº 42, Município de Aquiraz, Estado do 
Ceará, conforme resolução da CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências 
das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP. 

MONTESE GÁS LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 
- Seuma a Licença Ambiental Simplificada para Atividades – LAS - Renovação, para 
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), localizada na JOÃO 
PESSOA, 5727, BAIRRO MONTESE, Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

SILVA CARDOSO COMERCIAL DE PEÇAS LTDA
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SE-
MATUR a Licença Ambiental Única para desmembramento de um terreno 
situado as margens da BR-222, bairro Cacimbas, Tianguá-CE. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMATUR.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil 340, Mondubim, Fortaleza-CE. CEP 60711-442

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9461-MARCOS ANDRÉ DA COSTA ABREU E JADILAYNE DE SOUSA MENDES
Nº9462-GLAUBER DANTAS DE SOUSA E CÍCERA CLÁUDIA DE SOUZA
Nº9463-DERIC KAIAN MARTINS SILVA E ERICA DA COSTA SOUZA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 17 de Março de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339181- Ewerton Rafael da Silva Gomes e Michelle Soares Leite;
339182- Raildson Miguel Costa Bastos e Raiany Silva Cordeiro;
339183- Antonio Agamenon Maciel Chaves Junior e Moisés Gomes de Holanda Cunha;
339184- Francisco Mirrayl Marrocos Cruz e Maria Joiza Bezerra Claudia;
339185- Italo Oliveira da Silva e Adreline Oliveira de Matos;
339186- Leandro Batista da Costa e Patricia Rodrigues Barbosa;
339187- Antonio Marcos Castro de Queiroz Silva e Larissa Bianca da Silva Freitas.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 17 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull, 4965, Antonio Bezerra, Fone: 32353301

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75671 - MARCELO COELHO DE OLIVEIRA e HELANE RODRIGUES 
VIEIRA; Edital n° 75672 - FLAVIO DUARTE MARTINS e ANA LUCIA FRANCO; 
Edital n° 75673 - FRANCISCO FABIANO DO VALE CANDIDO e JOANA JOYCE 
CASCIANO DA SILVA; Edital n° 75674 - THIAGO DE JESUS BASILIO MARTINS 
e LUANA JÉSSICA PAIVA LOPES; Edital n° 75675 - ALEXANDRE ARRUDA DE 
MELO FREIRE e LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE; Edital n° 75676 
- EDY JEFFERSON AZEVEDO BRAGA e FRANCISCA RAFAELA SOUZA DE GOES; 
Edital n° 75677 - FELIPE DE SOUSA LIMA e ISABELA PEREIRA RODRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 17 de Março de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

NAILSON LOPES FERREIRA, CNPJ/MEI 36.766.370/0001-81, torna 
ao público que Requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente 
– SEMACE, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, nos 
termos da Resolução do COEMA 02/2019, para Atividade Lavagem de 
Veículos a ser executado na rua Bejamin Constant, 405 - zona urbana 
município de Redenção/CE.

DOMIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Reno-
vação da Licença Ambiental (LO) nº 058.2020/AMMA para Imunização e Controle de 
Pragas Urbanas e Serviços de Pulverização e Controle de Pragas Agrícolas, Validade da 
licença até 24 de julho de 2022, localizada na Travessa Bahia, 71, Centro, Eusébio-CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

Clínica Odontológica Eusébio Eireli
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA 
a renovação de Licença de Operação (LO) para Atividade Odontológica loca-
lizada na Rua Santa Adélia, 208 - Centro, no Municipio de Eusébio/CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e instru-
ções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

LETICIA RODRIGUES MENDONÇA CPF: 063.398.003-00
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença 
Prévia(LP) e Licença de Instalação (LI) para construção de residência unifamiliar lo-
calizada na AV. Atlântica, n.º 2303, LOT. Terras Alphaville Ceará 3, Quadra AA3 - Lote 
39, Alameda Ponta do Mel, Bairro: Cidade Alpha, CEP.: 61760-914, EUSÉBIO/CEARÁ. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27438 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ESROM GUSTAVO DE MOURA BOMFIM e TYCIANNE ROCHA FRANÇA CAVALCANTE;
Edital n° 27439 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO ROCHA DIAS e ARIADNA FERNANDES SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 17 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO,3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30641 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE SOUSA FREITAS e MARIA ZÉLIA BARBOSA DE SOUZA;
Edital n° 30642 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELLISON CASTRO DO NASCIMENTO e THAÍS ALBUQUERQUE FREITAS;
Edital n° 30643 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAUL FROTA GONÇALVES e ELAIZA PINHEIRO MAIA;
Edital n° 30644 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERISON DE SOUSA SILVA e VIRGÍNIA BRAGA DA SILVA SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 17 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41437 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE SOUSA LOPES e BRENDA KELLY FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 41438 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GLEYDSON DA SILVEIRA REINALDO e DEIZIANE SILVA DA COSTA;
Edital n° 41440 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI FEITOSA FELIX e HAVILA KÉLVIA MARTINS MOREIRA;
Edital n° 41442 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WERISSON BEZERRA DE SOUSA e VITÓRIA PEREIRA SILVA;
Edital n° 41443 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GERMANO TEOBALDO DE LIMA e MARIA HELENA DE SOUZA;
Edital n° 41439 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS RODRIGUES DA SILVA e MIKAELLE FERREIRA BORGES DA SILVA;
Edital n° 41441 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE EDUARDO DE AQUINO LIMA e TIKUNA LEYRE ALMEIDA CAMPOS;
Edital n° 41436 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE NILTON OLIVEIRA DE ARAUJO e MARIA GLAUDECIR TAVARES;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,CE, 17/03/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular
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GERAL
A partir de hoje, as atividades do Vetmóvel estarão disponíveis para os moradores do bairo João 
XXIII, oferecendo consultas gratuitas e castrações. O equipamento está disponível na Praça Governador 
César Cals, de segunda a sexta, com distribuição de senhas diárias das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Um pouco de muita gente

O Itaú Cultural volta a oferecer ao público 100% da capacidade da Sala Itaú Cultural, um total de 224 assentos, para os espetá-
culos realizados presencialmente, na Avenida Paulista. A determinação contempla novos ingressos – que haviam esgotado previa-
mente para a toda a temporada – para as apresentações dos dias 17 a 20 e 24 a 27 de março da peça A Última Sessão de Freud. 
Os bilhetes são gratuitos e estão disponíveis na plataforma INTI, sendo necessário apresentar o QR Code do ingresso na entrada da 
atividade. Os protocolos para a segurança sanitária do público seguem sendo contemplados pela instituição: quem tem de 12 anos 
para cima deve apresentar, obrigatoriamente, o comprovante de vacinação – físico ou digital – para ingressar no prédio. Continua 
obrigatório o uso da máscara cobrindo boca e nariz durante toda a permanência nos ambientes internos do Itaú Cultural.

A família da alergista Lorena Madei-
ra e do empresário Vanderlei Theisen 
celebrou os 17 anos de vida da primogê-
nita, Ludmila Theisen, no Drees Cod, no 
Meireles, onde receberam convidados do 
Rio Grande do Sul e da nossa terrinha.

Única neta do renomado médico 
alergista e imunologista, Dr. Geraldo 
Madeira Sobrinho (1937-2021) e D. 
Maria Aleuda, a modelo e estudante 
Ludmila Theisen prepara-se para seguir 
a mesma carreira profissional da mãe 
e do avô, quando prestará exame para 
Medicina no próximo Enem.

A festa foi prestigiada por  nomes 
da área médica cearense, notada-
mente da especialidade da Alergia 
como a Dra. Liana Jucá e esposo, o 
ginecologista e obstetra, Dr. Otávio de 
Oliveira Gomes, além dos destacados 
empresários Luiz Carlos, presidente 
do Sindicato das Indústrias de Ener-
gia e de Serviços do Setor Elétrico 
do Estado do Ceará e sua esposa, a 
industrial Larissa de Queiroz.

Patriciana Queiroz deu um show 
em sua fala no Board Talks, onde falou 
sobre sua trajetória de 25 anos dentro 
do Grupo Pague Menos, que fecha 2022 
com mais de 1.500 lojas.

O evento, que foi organizado pela 
Gomes de Matos Consultoria e a Audens 
Board, teve como tema governança.

Distribuidora de joias nordestina 
tem crescimento de 40% em meio à 
crise de Covid-19, especializada na dis-
tribuição em atacado de joias em prata, 
a Harmonic Joias existe há 10 anos e 
soma mais de 2.400 clientes da marca. 

Oferecer capacitação, crédito, lucro 
e uma nova visão de futuro para aque-
les que desejarem. Com uma missão 
baseada no empreendedorismo, a Har-
monic, distribuidora pernambucana 
especializada em prata, foi na contra-
mão dos concorrentes e começou a 
conceder crédito em forma de merca-
doria para aqueles que tinham o desejo 
de se tornar seus revendedores, mas 
não tinham recursos para começar.

O modelo de negócio alavancou as 
vendas e os amigos empresários Ro-
drigo Vasconcelos, Thiago Tenório e 
Tiago Costa viram, em meio à crise 
econômica causada pela Covid-19, o 
faturamento da sua empresa aumentar 
mais de 40% entre março de 2020 e 
fevereiro de 2022. Com sede no Recife, 
e atendimentos periódicos presenciais 
na Região Metropolitana de Fortaleza, 

a capital cearense representa cerca de 
30% de todo o faturamento da distri-
buidora e ao todo já são mais de 25 
revendedores da marca no Ceará.

Mestre da geração que se tornaria 
conhecida por “Pessoal do Ceará” ao 
abrir espaços na indústria fonográfica 
nacional no início dos anos 70, Rod-
ger Rogério, 78 anos, cantor, com-
positor, violonista, destaque como 
ator nos filmes “Bacurau”, “Greta” e 
“Pacarrete”, faz show especial na sex-
ta-feira, 25/3, às 20h, no BNB Clube 
(Av. Santos Dumont, 3646), pelo pro-
jeto Jazz em Cena, do CCBNB Forta-
leza. Entrada franca, com apresenta-
ção do comprovante de vacinação.

Será a estreia do espetáculo “Rodger 
Rogério - Bossa, Jazz e Algo Mais”, de-
dicado à interpretação de canções que 
influenciaram a formação musical de 
Rodger, em uma homenagem a grandes 
ídolos que marcaram seu crescimento 
como ouvinte, na Fortaleza dos anos 60.

Deixando uma imorredoura sau-
dade o líder comunitário de Ipú, João 
Paulino Soares faria hoje 68 anos. 

Na gerência de negócios do BNB, 
Fernando Cleirton de Oliveira se 
destaca e lidera.

Com o objetivo de incenti-
var o desenvolvimento cien-
tífico e proporcionar maior 
conhecimento sobre a zona 
costeira do Ceará, a Secretaria 
do Meio Ambiente (SEMA) e 
o Governo do Estado lança-
ram o Observatório Costeiro 
Marinho do Ceará (OCM), 
que, além de ser o primeiro 
observatório marinho da re-
gião nordeste, é também o 
primeiro do Brasil a ser insti-
tucionalizado por lei. 

Em sua totalidade, o lito-
ral cearense tem 573 km² de 
costa e 249 mil km² de zona 
marinha, que é maior do que 
todo o território terrestre do 
estado. Por isso, o responsá-
vel pelo OCM, Eduardo La-
cerda, acredita que o projeto 
será uma importante ferra-
menta de difusão do conhe-
cimento produzido pela aca-
demia cearense a respeito da 
zona costeira e marinha. “A 
gente vai municiar as nossas 
comunidades e todos aqueles 
envolvidos na zona costeira e 
marinha em relação à ciên-
cia e o conhecimento que é 
produzido nas nossas univer-
sidades. Também vamos uti-
lizar essa rede colaborativa 
para promover e criar ações 
de inovação nas temáticas do 
observatório”, explica.

O OCM está sendo desen-
volvido no âmbito do Progra-
ma Cientista Chefe do Meio 
Ambiente, que tem, entre di-

versos objetivos, o de desen-
volver projetos que tenham, 
como produtos, soluções cla-
ras para problemas prioritá-
rios para o desenvolvimento 
sustentável do Ceará e o de 
aumentar a velocidade de res-
posta de ações ambientais, se-
gurança jurídica, atualização e 
transparência de dados, fonte 
de informações para consul-
torias, ONGs, poder jurídico, 
municípios, entre outros. 

Nesse contexto, Eduar-
do Lacerda explica que o 
planejamento vem sendo 
feito desde o início do Pro-
grama Cientista Chefe do 
Meio Ambiente, em julho de 
2020. “Nós utilizamos todo o 
aprendizado e a rede colabo-
rativa para poder elaborar o 
projeto base do observatório 
que agora foi possível ser lan-
çado”, pontua. O OCM deve 
beneficiar 23 municípios e 

uma série de entidades que 
dependem direta ou indire-
tamente da manutenção e 
conservação da zona costeira 
e do ambiente marinho.

Para o professor Marelo 
Soares, ex-coordenador do 
Programa Cientista Chefe do 
Meio Ambiente, o pioneiris-
mo do observatório é único e 
o projeto será um ponto focal 
de consolidação de informa-
ções que auxiliarão o governo 

na tomada de decisões para 
o estado. “O OCM-Ceará se 
destaca como o primeiro no 
Brasil dentre os 17 estados 
costeiros, que de modo geral 
e de forma integrada, une a 
academia, a gestão pública, 
a sociedade civil e a socieda-
de privada para auxiliar na 
tomada de decisão em uma 
zona costeira e marinha”, de-
talha Eduardo Lacerda.

Para o início do projeto, 

Lacerda explica que o OCM 
se pautará na difusão da déca-
da da ciência oceânica para o 
desenvolvimento sustentável, 
que se refere ao período de 
2021 a 2031 e visa conservar 
e usar de forma sustentável 
os oceanos, mares e recursos 
marinhos . “Estamos prepa-
rando uma programação en-
volvendo a academia, diver-
sos setores e as comunidades 
costeiras para poder discutir 
sobre a temática da década”.

Além disso, o OCM tam-
bém objetiva beneficiar as 
pessoas que residem nas zo-
nas costeiras, se colocando 
como um instrumento da 
política estadual do gerencia-
mento costeiro. “Prezamos 
que as decisões sejam feitas 
do ponto de vista compar-
tilhado, onde diversas enti-
dades poderão participar da 
rede colaborativa do obser-
vatório e assim a gente po-
der auxiliar o plano estadual 
de gerenciamento costeiro a 
tomar as melhores decisões. 
A gente conta com a parti-
cipação dos municípios cos-
teiros e das comunidades que 
vivem no nosso litoral e sa-
bem diariamente como ele se 
comporta, suas fragilidades e 
potencialidades”, afirma.

Por Yasmim Rodrigues

Ceará tem o primeiro observatório costeiro 
marinho do Brasil institucionalizado por lei
Além de um apoio a ciência, o OCM representa uma oportunidade de desenvolvimento sustentável para 23 municípios costeiros

Inicialmente, a sede do observatório será no Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da UFC
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No aniversário de 17 anos Lud, familia reunida: Eduardo Thei-
sen, Lorena Madeira, Lud Theisen, Vanderlei Theisen

Os locais de temperatu-
ras mais baixas são a 
procura certa para quem 
deseja fazer turismo e 
fugir do calor. Com uma 
experiência de -15º graus 
e mais 30 toneladas de 
gelo cristalino, a Iceland- 
A Terra do Gelo oferece 
sensações congelantes 
sem sair da cidade em um 
espaço temático localiza-
do no RioMar Fortaleza. 

Cada sessão tem duração 
de 40 minutos e o ingresso 
dá direito também a um 
chocolate quente ou a uma 
bebida no estilo Ice Shot ou 
Ice Juice (servida em um 
copinho feito de gelo).

“Para quem não 
usufruiu da experiên-
cia de vivenciar baixas 
temperaturas, trazemos o 
momento completo, com 
a inclusão de casaco e lu-
vas térmicas para garantir 
conforto durante a sessão. 
É uma ótima experiência 
para se viver com amigos 
e família”, comenta Ber-
nardo Gurgel, gerente da 
Iceland - Terra do Gelo.

A Iceland - A Terra do 
Gelo respeita todos os pro-
tocolos sanitários e segue as 
orientações do Decreto Esta-
dual, exigindo o passaporte 
vacinal dos visitantes.

Nova etapa de vida 
para Brígida e Herbeson. 
Casamento religioso 22 
de abril próximo na Igreja 
do Líbano, coincidente-
mente onde os pais do 
noivo, Mosarina e Chagas 
Lacerda casaram-se. 0s 
pais da noiva são Erlene 
e Pedro Almeida.

Curtinhas
Lépida e fagueira toca o 

fio Dayana Machado: “conti-
nuo em constante atividade. 

Não desapareci”. Ainda bem.
Novamente completa 

a Caixa-Del Paseo. Reas-
sumiu com todo o gás o 

muito bom Raimundo Pa-
lha. Agora a agência vai.

Anteriormente marcada 
para 21 ou 22 deste, a Sefaz 
deu as costas para os  apro-

vados no recente concurso 
para auditor fiscal, contábil e 

financeiro. Silenciou total.
É mais fácil encontrar 

uma agulha no palheiro 
do que  Tarlene Bessa  

dar sinal de vida. Antes 
comunicativa, agora desa-
parecida. 0 que houve ou 

o que terá havido.
Designam aniversários 

hoje Rita Marques e o colu-
nista social e Cláudio Cabral.

Facilitadores e mentores 
da tecnologia social Junior 

Achievement Ceará, uma 
das maiores organizações 

mundiais focadas em 
empreendedorismo, percor-

reram diversas cidades do 
Ceará para a formação dos 
docentes que irão conduzir 
a Unidade Curricular Eletiva 
Jovem Empreendedor I. Os 
encontros aconteceram de 

forma presencial, nas sedes 
de diversas Crede distribuí-

das pelo estado. A disciplina 
é ofertada pela Seduc, em 
parceria com a JA Ceará. 
Neste semestre, mais de 

180 Escolas Estaduais de 
Ensino Médio em Tempo 

Integral de mais de 100 mu-
nicípios irão impactar cente-
nas de jovens cearenses por 
meio do empreendedorismo 

e da educação financeira.

Rapidíssimas

A frente da Harmonic Joias Rodrigo Vasconcelos, 
Thiago Tenório e Tiago Costa


