
POLÍTICA

CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - NIRE 23300031555 - CNPJ/ME nº 
10.772.867/0001-19. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE 
MARÇO DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 do mês de março de 2022, às 10:00 
horas, na sede social da Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), com endereço 
na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 237, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará, CEP 
61939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
face ao comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, 
§4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. MESA: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. 
Almerinda Benevides Leite Barbosa. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) A interveniência e 
anuência, bem como a outorga de garantia fidejussória, na forma de fiança, pela Companhia, no 
âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, 
da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com 
esforços restritos, no valor total de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) da VENTOS 
DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 35.874.355/0001-94 com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 
10.800, sala 281, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará, CEP 61939-906 (“São Joaquim”), conforme 
termos e condições a serem descritos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia 
Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos 
de São Joaquim Energia Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão São Joaquim”), a ser celebrado 
entre a São Joaquim, na qualidade de emissora das debêntures, a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das 
debêntures (“Agente Fiduciário” ou “Vórtx”), a Companhia e o FUNDO DE INVESTIMENTO SALUS 
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, fundo de investimento 
multimercado inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.589.223/0001-00 (“FIM Salus”), na qualidade de 
fiadores (“Debêntures São Joaquim” e “Emissão São Joaquim”, respectivamente), a serem 
distribuídas mediante distribuição pública, com esforços restritos e com garantia firme de colocação, 
com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, 
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita São Joaquim”), por meio da qual a Companhia se 
obrigará como garantidora e principal pagadora, de forma solidária, das Obrigações Garantidas 
(conforme definido na Escritura de Emissão de São Joaquim), renunciando expressamente aos 
benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 
333, parágrafo único, 364, 366, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos do Código Civil, e artigos 
130, inciso II, e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme em vigor (“Código de 
Processo Civil” e “Fiança São Joaquim”, respectivamente); (ii) A interveniência e anuência, bem 
como a outorga de garantia fidejussória, na forma de fiança, pela Companhia, no âmbito da 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie 
com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços 
restritos, no valor total de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) da VENTOS DE 
SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 35.865.623/0001-01,com sede na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na 
Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 283, Distrito Industrial, CEP 61939-906 (“Santa 
Justina”) conforme termos e condições a serem descritos no “Instrumento Particular de Escritura da 
1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, da Ventos de Santa Justina Energias Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão Santa 

Justina”, sendo a Escritura de Emissão Santa Justina e a Escritura de Emissão São Joaquim, quando 
em conjunto, as “Escrituras de Emissão”), a ser celebrado entre a Santa Justina, na qualidade de 
emissora das debêntures, a Vórtx, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos 
titulares das debêntures, e a Companhia e o FIM Salus, na qualidade de fiadores (“Debêntures Santa 
Justina” e “Emissão Santa Justina”, respectivamente, sendo as Debêntures Santa Justina e as 
Debêntures São Joaquim, quando em conjunto, as “Debêntures”, e sendo a Emissão Santa Justina e 
a Emissão São Joaquim, quando em conjunto, as “Emissões”), a serem distribuídas mediante 
distribuição pública, com esforços restritos e com garantia firme de colocação, com a intermediação de 
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Oferta Restrita Santa Justina”), por meio da qual a Companhia se obrigará como 
garantidora e principal pagadora, de forma solidária, das Obrigações Garantidas (conforme definido na 
Escritura de Emissão de Santa Justina), renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos 
e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 
366, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos do Código Civil, e artigos 130, inciso II, e 794 do Código 
de Processo Civil (“Fiança Santa Justina”, sendo a Fiança Santa Justina e a Fiança São Joaquim, 
quando em conjunto, as “Fianças”); (iii) A autorização expressa para os diretores e/ou representantes 
legais da Companhia, bem como seus procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia, praticarem todos os atos, tomarem todas as providências necessárias e 
adotarem todas as medidas necessárias relativas às matérias relacionadas às deliberações acima, 
incluindo a consecução e formalização da outorga das Fianças, inclusive para firmar quaisquer 
instrumentos, tais como as Escrituras de Emissão, e demais documentos relacionados às Emissões e 
às Fianças, como cartas, declarações, aditamentos ou outros que se façam necessários para as 
Emissões; e (iv) A ratificação dos atos já praticados pelos diretores, representantes legais e 
procuradores bastante constituídos da Companhia relacionados às deliberações acima. 5. 
DELIBERAÇÕES: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia 
apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, aprovaram: (v) Aprovar a interveniência e anuência da Companhia na Emissão 
São Joaquim, bem como a outorga da Fiança São Joaquim pela Companhia no âmbito da Emissão 
São Joaquim; (vi) Aprovar a interveniência e anuência da Companhia na Emissão Santa Justina, bem 
como a outorga da Fiança Santa Justina pela Companhia no âmbito da Emissão Santa Justina; (vii) 
Autorizar expressamente os diretores e/ou representantes legais da Companhia, bem como seus 
procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a praticarem todos 
os atos, tomarem todas as providências necessárias e adotarem todas as medidas necessárias 
relativas às matérias relacionadas às deliberações acima, incluindo a consecução e formalização da 
outorga das Fianças, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, tais como as Escrituras de Emissão, 
e demais documentos relacionados às Emissões e às Fianças, como cartas, declarações, aditamentos 
ou outros que se façam necessários para as Emissões; e (viii) Ratificar os atos já praticados pelos 
diretores, representantes legais e procuradores bastante constituídos da Companhia, relacionados às 
deliberações acima. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por 
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada 
conforme, foi assinada de forma digital por todos os presentes. Maracanaú, 18 de março de 2022. 
Presidente da Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin; Secretária: Almerinda Benevides Leite 
Barbosa. Acionista: Salus Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, fundo de 
investimento multimercado inscrito no CNPJ 09.910.984/0001-12, neste ato representado por sua 
gestora, a LUME INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.158.029/0001-20. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. 
Almerinda Benevides Leite Barbosa - Secretária. Acionista: SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua gestora LUME INVESTIMENTOS LTDA. 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 486.116.706-04. Roberto Carneiro Gurgel 
Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico 
registro sob o nº 5769064 em: 21/03/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.
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O ESTADO DIGITAL



O segundo dia da sabati-
na de Ketanji Brown Jackson 
no Congresso dos EUA vem 
sendo marcado por questões 
duras feitas por senadores 
republicanos. A indicada à 
Suprema Corte foi pergunta-
da nesta terça (22) sobre suas 
posições em relação ao aborto, 
religião, pornografia infantil e 
a prisão de Guantánamo.

Jackson, 51, é a primeira 
mulher negra a ser nomea-
da para a mais alta instância 
da Justiça dos EUA. Indicada 
pelo presidente Joe Biden, em 
fevereiro, ela precisa ser confir-
mada pelo Senado. Os demo-
cratas possuem condições de 
aprová-la na Casa sem apoio 
da oposição.

A audiência desta terça co-
meçou pela manhã e segue 
durante a tarde. Senadores re-
publicanos fizeram questões 
incisivas sobre temas caros aos 
conservadores, como o com-
bate ao crime e o aborto.

Sobre este último tema, Ja-
ckson respondeu que conside-
ra o tema como algo estabele-
cido, e defendeu a manutenção 
de decisões anteriores. “Roe e 

Casey são as leis assentadas 
da Suprema Corte em rela-
ção ao direito de encerrar 
uma gravidez da mulher”, 
afirmou, citando as decisões 
Roe x Wade (1973) e Planned 
Parenthood x Casey (1992). 
A primeira liberou o aborto 
no país, e a segunda confir-
mou a posição, colocando 
alguns condicionantes.

Restrição
Nos últimos anos, vários 

estados americanos apro-
varam leis para restringir o 
aborto. A Suprema Corte ana-
lisa uma dessas proibições e, 
a partir dele, poderá mudar 
o entendimento sobre a ques-
tão, o que pode abrir caminho 
para vetar o aborto. A fala de 
Jackson foi similar à do juiz 
Brett Kavanaugh, que tam-
bém disse considerar o aborto 
como lei assentada, em sua 
sabatina em 2018. No entanto, 
em dezembro de 2021, como 
membro da Suprema Corte, 
ele afirmou que a Constituição 
não trata do aborto, em um si-
nal de que o entendimento do 
tema pode ser revisto.

EUA: questões sobre aborto e 
pedofilia marcam dia de sabatina
de indicada à Suprema Corte

Oito dias antes de a Rússia 
iniciar a guerra na Ucrânia, 
a mais alta corte da União 
Europeia decidiu em julga-
mento que “é legal suspender 
o acesso a financiamento de 
países-membros que des-
cumprem princípios básicos 
do Estado de Direito”. A re-
solução, na prática, era uma 
mensagem aos governos de 
Polônia e Hungria, que há 
anos avançam contra a de-
mocracia e contrariam o di-
reito europeu.

Hoje, Varsóvia tem 36 bi-
lhões de euros (R$ 196 bi-
lhões) bloqueados pela UE, 
que tenta pressionar o go-
verno local a reverter deci-
sões consideradas inconsti-
tucionais pelo bloco –o valor 
corresponde a 7% do PIB do 

país; Budapeste tem 7 bilhões 
de euros (R$ 38 bi) congela-
dos, 5% do PIB.

Na guerra, porém, o dis-
curso polonês se alinhou ao 
da Europa Ocidental, com o 
governo local se posicionan-
do como um dos mais agres-
sivos porta-vozes contrários 
à ação de Vladimir Putin. 
Varsóvia já acolheu mais 
de 2 milhões de refugiados 
(dos 3,5 milhões ao todo) e 
chegou a insistir no envio de 
caças MiG-29 a Kiev, numa 
operação que envolveria os 
EUA e a Otan –Washington a 
rechaçou, sob o temor de le-
var a guerra a outro patamar.

Na semana passada, o pri-
meiro-ministro Mateusz Mo-
rawiecki participou de um 
dos mais fortes gestos diplo-

máticos de apoio à Ucrânia 
e, acompanhado dos premiês 
tcheco e esloveno, foi de trem 
a Kiev em meio ao cerco rus-
so. Para o encontro com o 
presidente Volodimir Ze-
lenski o político ainda levou 
Jaroslaw Kaczynski, líder do 
Lei e Justiça (PiS), partido 
que tem maioria no Parla-
mento polonês.

Simbolismo
O simbolismo dos movi-

mentos, para analistas, visa 
a mudar a visão sobre o país 
para ajudar a convencer a 
Comissão Europeia (o Exe-
cutivo da UE) a desbloquear 
o fundo destinado à recupe-
ração econômica pós-pan-
demia. O vice-ministro das 
Relações Exteriores Pawel 

Jablonski, falando à Bloom-
berg, pediu no dia 14 que a 
UE libere a verba, citando 
que “milhões de euros” se-
rão necessários para integrar 
os refugiados. “Esse é um 
desafio que a Europa não 
enfrenta há décadas. Preci-
samos deixar de lado coisas 
menores”, disse.

Para Jakub Jaraczewski, 
coordenador do think tank 
Democracy Reporting Inter-
national, o bloco agora pre-
cisa pesar até que ponto vale 
pressionar Varsóvia quando 
há um inimigo comum –a 
saber, Moscou. “A Comis-
são Europeia sabe que parar 
de ajudar financeiramente a 
Polônia significa não apoiar 
um país que precisa de auxí-
lio, mas está ciente que não 

pode abdicar do Estado de 
Direito por completo.”

O principal ponto de con-
flito com a Polônia gira em 
torno de uma reforma do 
Judiciário implementada 
no início de 2020. O proje-
to criou, entre outras coisas, 
uma câmara disciplinar com 
poderes para reduzir salários 
e revogar a imunidade de ju-
ízes –uma forma de interfe-
rência direta do Executivo.

Outra camada de dispu-
ta se deu quando o Tribunal 
Constitucional, alinhado ao 
governo, decidiu em outubro 
que trechos de tratados da UE 
afetam a soberania do país 
por serem incompatíveis com 
a lei local. Na prática, a reso-
lução significaria que a Cons-
tituição polonesa está acima 

das leis europeias.
Antes da guerra, Varsóvia 

chegou a fazer acenos a Bru-
xelas, com indícios de que 
estaria disposta a negociar. 
No início de fevereiro, o pre-
sidente Andrzej Duda enviou 
ao Parlamento um projeto que 
extingue a câmara disciplinar, 
argumentando ser necessário 
apaziguar relações com a Co-
missão Europeia.

Pelo sistema político do 
país, porém, Duda tem pouco 
ou nenhum poder para esse 
tipo de decisão –ainda que 
se alinhe ao PiS. Aqui entram 
o posicionamento diante da 
guerra e o movimento polo-
nês para tentar convencer o 
bloco de que o momento é 
crítico a ponto de Bruxelas re-
levar certas políticas internas.

Polônia usa guerra para obter vantagem
Varsóvia já acolheu mais de 2 milhões de refugiados e chegou a insistir no envio de caças MiG-29 a Kiev

UNIÃO EUROPEIA

INTERNACIONAL
OMS. Ao menos 15 pessoas morreram e 37 ficaram feridas em 62 ataques a hospitais na Ucrânia 
desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, informou a Organização Mundial da Saúde. “São 
mais de dois ataques por dia. Isso é inaceitável”, afirmou a organização, em seu Twitter.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados 
que no próximo dia 07 de Abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 21.03.01/2022.05/SRP, para o seguinte objeto: 
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisição de totens para as Escolas de 
responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Amontada/CE, o qual 
encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, 
ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 22 de Março de 2022. Jerffson  Bruno Oliveira - 
Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Revogação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº PE-
03.02.1/2022-DIVERSAS. Objeto: contratação de serviços diversos para realização da 
manutenção preventiva e/ou corretiva em veículos automotores diversos, motocicletas, 
ônibus, caminhões e máquinas pesadas, para atender as necessidades da frota dos diversos 
Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme 
termo de referência. a secretária da controladoria e ouvidoria geral da Prefeitura Municipal de 
Brejo Santo-CE, sob a égide do princípio da autotutela, que estabelece que a administração 
pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou 
revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos e, ainda, considerando que o objetivo 
maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, neste caso, mais 
especificamente em relação a necessidade de melhoramentos e adequações no termo de 
referência, para assim melhor atender ao interesse público, torna público o presente aviso de 
revogação do processo de licitação acima numerado. Com fulcro no Art. 49, § 3º, da Lei Nº. 
8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, 
se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis . proceda-
se à abertura de novo processo licitatório. Maria Evânia Santos Basílio - Secretária da 
Controladoria e Ouvidoria Geral - Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-03.22.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
aquisição de material para comunicação visual, serviços de gráfica rápida, impressão de 
material de segurança, troféus e medalhas confeccionados em acrílico e impressos em geral, 
para suprir as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. Tipo: menor preço (por lote). 
Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que 
o início da disputa será a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) do dia 06 de abril de 2022, 
em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). 
Maiores informações, ler ou obter o texto integral do edital no endereço eletrônico acima, na 
sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, através do fone (88) 
3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, no sítio: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George 
Sales Bernardo – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira - Extratos dos Instrumentos 
Contratuais. A Câmara Municipal do Município de Lavras da Mangabeira/CE, torna público os 
Extratos dos Instrumentos Contratuais de nºs. 2022.02.16.01-01 e 2022.02.16.01-02, resultante da 
resultante da Tomada de Preços Nº 2022.02.16.01. Objeto: 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, parte integrante deste processo. 
Dotação Orçamentária: 01.0101.01.031.0001.2.001- Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – 
empresas ganhadoras: Valor Assessoria e Consultoria Contabil S/S LTDA - CNPJ N° 
10.490.579/0001-71;  Item 01 (servicos de assessoria e execução contábil, junto a Câmara 
Municipal de Lavras da Mangabeira/CE) R$ 110.00,00 (Cento e dez mil reais), nele estando 
incluídas todas as despesas e custos necessários à sua perfeita execução, sendo pago 
mensalmente o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e Ciclos - Contabilidade S/S LTDA - CNPJ N° 
12.040.089/0001-07, itens 02 e 03: 02 (assessoria e acompanhamento de recursos humanos 
envolvendo: processamento da folha de pagamento, geração e transmissão de arquivos, GFIP, 
RAIS e SIM, junto a Câmara Municipal de Lavras Da Mangabeira/CE), pelo o valor global de R$ 
51.000,00 (cinquenta e um mil reais) e valor mensal de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e o item 
03 (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) pelo valor global de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e valor 
mensal de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), valor global é de R$ 143.000,00 (cento e 
quarenta e três mil reais), nele estando incluídas todas as despesas e custos necessários à sua 
perfeita execução, sendo pago mensalmente o valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil  e trezentos 
reais). Vigência dos Contratos: 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. Assinam 
pelas Contratadas: Valdir Herbster Filho - Valor Assessoria e Consultoria Contabil S/S LTDA e 
Vicente Virgílio Gomes Garcia - Ciclos - Contabilidade S/S LTDA. Assina pela Contratante: Cícero 
Freire Lima. Lavras da Mangabeira/CE, 22 de março de 2022. Raimundo Magalhães de Lima - 
Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Câmara 
Municipal de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2022.03.18.01-TP-CMP, do tipo menor preço global cujo objetivo é a construção da 2ª etapa do 
anexo dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Pentecoste, com data de 
abertura para o dia 08 de abril de 2022, às 09:00h, o edital poderá ser obtido na sala da comissão 
de licitação, situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo 352 – Centro – Pentecoste (CE), ou no site 
www.tce.ce.gov.br/licitantes. Pentecoste, 22 de março de 2022. Antonio Leonardo Sales dos 
Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitações.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2022.03.22.01 CPSMJN. Abertura: 08 de abril de 
2022, às 10h00min. Julgamento: Menor Preço Por Item. Objeto: Contratação de empresa para 
prestar serviços especializados de assessoria e consultoria, na área de licitações e contratos 
administrativos, para atuar junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do 
Norte, conforme especificações no Projeto Básico, Anexo I do Edital. Informações: Av. Leão 
Sampaio, s/n, Rodovia Juazeiro/Barbalha/CE, de 08h00min às 12h00min. Barbalha/CE, 22 de 
março de 2022. Maria Juscilene Rodrigues da Silva - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana B – CPMRS/RMB – Aviso de 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 Sólid os da Região Metropolitana B – 
CPMRS/RMB, torna público aos interessados que a abertura das propostas de preços das 
empresas habilitadas, ocorrerá no dia 24 de março de 2022, às 13h: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, 22 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 
002/22-PE-DIV - Contrato Nº 20220733. Contratante: Fundo de Desenv. da Educ. Básica - 
FUNDEB. Contratada(o): E G R Produções, Locações e Serviços EIRELI - ME Objeto: aquisição 
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. Valor Total: 
R$ 60.275,00 (sessenta mil, duzentos e setenta e cinco reais); Programa de Trabalho: Exercício 
2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no 
valor de R$ 1.430,00, Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações 
do Ensino Fundamental-30%. Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 58.845,00;   Contrato Nº: 20220734. 
Contratante: Fundo De Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB. Contratada(o): Argos LTDA Objeto: 
aquisição de diversos bens móveis para atender as necessidades das diversas Escolas do 
Município de Ipueiras, junto a Secretaria de Educação deste Município. Valor Total: R$ 
223.013,65 (duzentos e vinte e três mil, treze reais e sessenta e cinco centavos); Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino 
Fundamental-30%. Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 223.013,65; Contrato Nº: 20220735. 
Contratante: Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB. Contratada(o): JB Atacadista LTDA. 
Objeto aquisição 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. 
Valor Total: R$ 148.400,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos reais); Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino 
Fundamental-30%. Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 131.900,00, Exercício 2022 Atividade 
0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R$ 
16.500,00; Contrato Nº: 20220736 Contratante: Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB. 
Contratada(o): AVL Serviços e Comercio EIRELI. Objeto: aquisição de diversos bens móveis 
para atender as necessidades das diversas Escolas do Município de Ipueiras, Junto a Secretaria 
de Educação deste Município. Valor Total: R$ 84.298,80 (oitenta e quatro mil, duzentos e 
noventa e oito reais e oitenta centavos); Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 
0503.123610331.2.038 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no 
valor de R$ 84.298,80; Vigência dos Contratos: 10 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 
Data da Assinatura dos Contratos: 10 de Março de 2022. Ipueiras/CE, 10 de Março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão Presencial 
Nº 2022.03.11.01-PPRP. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, torna público, para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 06 de abril de 2022, às 14:00h, estará realizando 
licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas 
sépticas junto às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, tipo menor preço. 
Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura, no horário de 8h às 13h. 
Jaguaruana/CE, 22 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 2022.03.18.01-PPRP. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 07 de abril de 2022, às 08:30h, 
estará realizando licitação sob o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas 
básicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Articulação, tipo menor 
preço. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura, no horário de 
8h às 13h. Jaguaruana/CE, 22 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jati - Tomada de Preços Nº 2022.03.21-001 - TIPO: 

OBRAS. Tipo Menor Preço Global. Objeto: Reforma e Ampliação de Edificação para Implantação de 

Hospital Municipal. Valor Total Estimado: R$ 2.319.861,71. Data e Local da Sessão de Abertura: 

08/04/2022 às 09:00h - Rua Carmelita Guimarães, Centro, Jati-CE. Edital, anexos e outras 

informações podem ser obtidos na Rua Carmelita Guimarães, Centro, Jati-CE no horário de 8:00h 

às 13:00h, de segunda a sexta-feira, ou, ainda, através de solicitação por e-mail: 

licitacao@jati.ce.gov.br. Jati, 21 de março de 2022. Francisco Flavio da Silva - Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A 
Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 23 de março de 2022 às 
09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no site: www.bll.org.br, 
referentes ao Pregão Eletrônico nº 1703.01/22- SRP, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de alinhamento de rodas, balanceamento de pneu, 
cambagem, manutenção de ar condicionado veicular e troca de para-brisas para a manutenção 
dos veículos oficiais da Secretaria de Saúde do Município de Milhã/CE. Início da sessão de disputa 
de lances: dia 05 de abril de 2022 às 09h00min (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser 
adquirido no Site: www.bll.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min 
às 14h00min na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, 
Centro. Milhã – Ceará, 23 de março de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Abertura e Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de 
Preços Nº 05.003/2022, cujo objeto é a construção de 02 (duas) passagens molhadas nas 
localidades de barra do riacho seco e malhada grande, zona rural do Município de Novo 
Oriente - Ceará, conforme Convênio com a Superintendência de Obras Públicas - SOP, Nº 
04/2022 - Processo Nº 11720083/2021 - MAPP Nº: 1506, tendo como Vencedora a 
Empresa: Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI, com valor de R$ 906.343,46 
(novecentos e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). O 
Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso administrativo contra as 
decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 
8.666/93. Novo Oriente, 22 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 

o Resultado da fase de Abertura e Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 

05.004/2022, cujo objeto é a construção de rodoviária e praça no Município de Novo Oriente-CE, 

conforme PT 1078389-22 e Convênio P+ B Nº 914383, tendo como Vencedora a Empresa: 

Osmilton de Araujo Gomes, com valor de R$ 1.291.227,81 (hum milhão, duzentos e noventa e um 

mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para 

a interposição de recurso administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, conforme 

previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 22 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Retificação da Homologação e 
Adjudicação - Chamada Pública Nº 001/2022. A Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal 
de Educação de Penaforte/CE, Sra. Mirtane de Cássia Jorge Pereira, no uso de suas atribuições 
legais, torna público a retificação da Homologação e Adjudicação da Chamada Pública Nº 001/2022, 
que trata da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Retifica-se 
informações referente ao valor do fornecedor individual: Juliana Batista da Silva – CPF Nº 
937.165.833-91, onde passará a vigorar conforme a seguir: Onde lê-se: Juliana Batista da Silva – 
CPF Nº 937.165.833-91 R$ 26.200,00. Leia-se: Juliana Batista da Silva – CPF Nº 937.165.833-91 
R$ 6.200,00. Penaforte-CE, 09 de março de 2022. Mirtane de Cássia Jorge Pereira - 
Ordenadora de Despesas da Sec de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. Torna-se público que fará realizar 
Leilão Público-Online de materiais de informática, escritório e hospitalar; veículos, camionetas e 
ônibus considerados inservíveis para uso útil, através do Leiloeiro Público Oficial do Estado do 
Ceará, Francisco das Chagas Pereira Júnior, a realizar-se-á no dia 07 de Abril de 2022 às 
10h00min, pelo site do leiloeiro www.pereiraleiloesce.com.br. Editais explicativos e demais 
informações poderão ser obtidos no escritório do Leiloeiro ou na sede da Prefeitura de 
Uruburetama/CE. 22 de março de 2022. Setor de Patrimônio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da 
fase de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 1301.01/2022, 
cujo o objeto é a pavimentação em pedra tosca no Sitio Alegre, Sitio Livramento e Sítio Norte no 
Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 1227 da Superintendência de Obras Públicas 
(S.O.P) - Governo do Estado, conforme projeto básico. Empresa (s) Habilitada (s): Limpax 
Construções & Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ no 07.270.402/0001-55,  L B Construções-
EIRELI, Inscrita no CNPJ no 40.454.732/0001-76, Terra Santa Construções EIRELI, Inscrita no 
CNPJ no 12.433.502/0001-95, Mandacaru Construções & Empreendimentos LTDA , Inscrita 
no CNPJ no 27.583.854/0001-02 , Construtora & Serviços Sobralense EIRELI, Inscrita no 
CNPJ no 39.336.452/0001-84, Delmar Construções EIRELI-EPP, Inscrita no CNPJ no 
17.803.489/0001-32, W U Construções e Serviços  EIRELI, Inscrita no CNPJ no 
10.932.123/0001-14, Habite Engenharia EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 04.597.124/0001-
57,Conserbas Construções e Serviços EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 17.452.767/0001-54, 
RCON Construções e Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 10.902.334/0001-04, Prime 
Construções & Locações  EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 19.967.758/0001-21, F.J de Matos 
Neto-ME, Inscrita no CNPJ n° 20.160.697/0001-75, L & L Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
13.370.874/0001-82, Extremo Construções e Serviços EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 
36.040.598/0001-90,Via Urbana Serviços e Empreendimentos EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ 
n° 24.875.938/0001-13,F.J Construtora EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 11.049.189/0001-23 e 
Construtora AG EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 34.326.829/0001-09  por cumprirem todas as 
exigências do edital de licitação.  Empresa (s) Inabilitada (s): F M Cruz de Sousa LTDA -ME, 
Inscrita no CNPJ n° 30.192.023/0001-06, T. Sousa de Oliveira-ME, Inscrita no CNPJ no 
24.959.960/0001-41, Francisco Tiago Lemos Oliveira-MEI, Inscrita no CNPJ n° 
40.904.276/0001-19 , Thaynara Rocha de Aquino-MEI, Inscrita no CNPJ n° 44.933.991/0001-
30, Savires Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 22.346.772/0001-12, Master Serviços e 
Construções EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 26.991.913/0001-00, Ellus Serviços LTDA, 
Inscrita no CNPJ n° 26.723.179/0001-07 e F S M da Costa - ME, Inscrita no CNPJ n° 
24.989.784/0001-90.  A Ata de julgamento da habilitação do certame em referência, com as 
razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se 
à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-
Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o 
prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando 
desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não 
haja recursos, para o dia 01 de Abril de 2022, às 08:30 horas. Alcântaras – CE, 23 de Março de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Secretaria de Educação e Cultura - 
Julgamento da Proposta de Preços – Tomada de Preços Nº 16.12.01/2021-07/TP. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para executar a reforma da Escola Cenira Ribeiro Henrique, 
localizada no Bairro das Flores, sede deste Município, para funcionamento do novo prédio da 
Secretaria de Educação e Cultura de Amontada. 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, no valor global de R$ 
506.086,53 (quinhentos e seis mil oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Diante do 
exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "b", a contar desta data. 
Amontada/CE, 17 de março de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL.
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