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NACIONAL 
Homenagem. Maria da Penha foi homenageada na sessão desta quarta-feira (23) do Senado 
Federal, na ocasião da entrega da condecoração Diploma Bertha Lutz. O prêmio reconhece a con- 
tribuição de cidadãos na questão da defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. 

CLÁUDIO HUMBERTO PODER, 

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS 

POLÍTICA& 
BASTIDORES 

M 
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Tabela do SUS não paga nem gasolina do médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leo). Acusada de ligações com o PCdoB, ela 
não faz sucesso entre governistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de vidas perdidas para a covid-19. 

Protesto no Senado 
Impressionante a multidão que se reuniu em 

praça pública 

Rogério Marinho (Desenvolvimento) após cerimônia 

com Bolsonaro, no interior do Ceará 

 

édicos têm reclamado, com ra- 
zão, da defasagem da tabela do 
SUS para remunerar procedi- 
mentos realizados. Apesar de 

pagar mais de R$70 mil por um transplante, 
uma consulta oftalmológica para verificar 
pressão ocular, indícios de catarata etc. ren- 
de, segundo médicos, apenas R$ 6. Lista no 
site do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
revela que atendimentos fisioterapêuticos 
rendem R$ 6,35 pelo SUS, o que atualmente 
não compra um litro de gasolina para che- 
gar ao consultório. 

O que importa 
Em comparação, o SUS paga quatro vezes 

mais em ajuda de custo para alimentação de 
pacientes ou acompanhantes: R$ 24,75. 

Defasagem grande 
Outra grande reclamação é sobre proce- 

dimentos cirúrgicos de média complexida- 
de, cuja remuneração, segundo médicos, é 
cerca de R$200. 

Maioria dos brasileiros 
apoia a posse de armas 
Levantamento exclusivo do 
instituto Orbis para o Diário do 
Poder mostra que a pos- se e 
porte de armas de fogo tem o 
apoio da maior parte dos 
brasileiros; 52,7% são a favor 
e 47,3% contra armas.  
Entre favoráveis, 42% dos  
entrevistados apoiam apenas 
a possibilidade de armas nas 
próprias casas ou em seus  
estabelecimentos comerciais; 
e 10,7% querem que os brasi- 
leiros possam andar armados 
em todos os lugares.  

 

Diferença aguda 
A diferença no apoio é aguda entre ho- 

mens e mulheres: 58,7% delas são totalmen- 
te contra armas. Entre homens, são apenas 
32,7%. 

Regional 
No Sudeste, a proporção de pessoas 

contra as armas é de 52,7%. No Nordeste, 
50,9%. Nas demais regiões, a maioria é a fa- 

Só dez dias 
Faltam apenas dez dias para que prefei- 

tos e governadores deixem o mandato, para 
tentar outro cargo na eleição. É o caso do 
governador João Doria (PSDB) e do (por 
enquanto) tucano gaúcho Eduardo Leite. 

Vacinação avança 
O Brasil chega às 410 milhões de doses de 

vacinas contra a covid aplicadas na popula- 
ção, nesta sexta (25). Já são mais de 180,5 
milhões de pessoas com ao menos uma 
dose vacina e 154 milhões com duas. 

Balanço do momento 
A infidelidade partidária está aberta para 

políticos, permitindo a troca de  partido 
sem punição. O PL, de  Jair  Bolsonaro, já  
é o maior da Câmara, com 61 deputados. 
Ganha do União Brasil (DEM + PSL), que 
tem 58. 

País de luto 
Ironicamente, no que pode ser o “melhor 

momento” da pandemia, os EUA se torna- 
ram o primeiro, provavelmente  único, país 
a ultrapassar a triste marca de um milhão 

Para o senador Lasier Martins (Pode- 
-RS), foi “lamentável” a decisão do ministro 
Alexandre de Moraes (STF) de bloquear o 
Telegram. “Foi arbitrária a decisão”, classi- 
ficou. “Poderia até ter razão”, ponderou La- 
sier, mas discorda da “maneira monocráti- 
ca, absolutista” do ministro. 

Futuro é agora 
Comércio eletrônico virou alternativa de 

clientes e lojistas na pandemia e fez o Dia do 
Consumidor superar expectativas. Segundo a 
Neotrust, o e-commerce faturou R$722 
milhões, alta de 22% em relação a 2021. 

Precedente é outro 
O STJ determinou que Deltan Dallagnol 

pague R$100 mil a Lula por danos morais. 
“Decisão equivocada”, disse o procurador 
da República Bruno Calabrich, ao lembrar 
que o STF já tem decisão de repercussão ge- 
ral definindo que a ação deve ser contra o 
estado, e não o servidor. 

Pensando bem... 
...pastor pedir favor no MEC tomou o 

holofote até da guerra. 

O campeão 
Os procedimentos mais  caros  na  tabe- 

la SUS no site da Cisamusep são os trans- 
plantes de células-tronco, ao custo de R$ 

vor. 

Pesquisa nacional 
O  instituto  de  pesquisa  Orbis  realizou 

2.154 entrevistas por telefone entre  os dias 

O PODER SEM PUDOR 
Sinal de poder 

71.602,25. 

Do outro lado 
A lista traz também mil itens que não 

pagam um centavo, incluindo o acompa- 
nhamento de pacientes com problemas de 
saúde mental. 

3 e 4 de março deste ano, em todas as re- 
giões do País. 

Chá de gaveta 
A indicação de Bolsonaro que está esta- 

cionada há mais tempo na gaveta do Senado 
é a de Tabita Loureiro para a ANP (petró- 

Eleito governador de Minas Gerais, 
Tancredo Neves lembrou que precisava 
arrumar um cargo importante para um 
amigo de todas as horas, Feliciano Libâ- 
nio da Silveira, o Sanico, hoteleiro em 
Alfenas. Procurou-o: “O que você deseja 
no meu governo, Sanico?” 

“Só uma coisa, Tancredo: quando você 
for anunciar o secretariado, sala lotada 
de jornalistas e de políticos, me chame na 
frente de todo mundo e cochiche qualquer 
coisa no meu ouvido...”. Sani- co sabia 
que os sinais podiam ser mais 
importantes que os cargos. 
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Estados Unidos: morre
Madeleine Albright,
ex-secretária de Estado

7

FOTO CHIP EAST / REUTERS / ARQUIVO
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Nicarágua. O embaixador da Nicarágua na OEA se rebelou contra o governo de seu país. Ele 
acusou o regime de Daniel Ortega de ser uma ditadura que desrespeita direitos humanos e sufo-
ca a população. Arturo McFields Yescas é representante permanente da Nicarágua na OEA.INTERNACIONAL

Morreu nesta quarta-fei-
ra (23) a ex-secretária de 
Estado dos Estados Uni-
dos Madeleine Albright, 
primeira mulher a ocupar 
o posto, entre 1997 e 2001, 
no segundo governo do ex-
-presidente democrata Bill 
Clinton. Ela tinha 84 anos 
e morreu vítima de câncer, 
disseram familiares em 
rede social. “Estamos com o 
coração partido em anun-
ciar que a dra. Madeleine K. 
Albright, a 64ª secretária de 
Estado dos EUA e a pri-
meira mulher a ocupar esse 
cargo, faleceu hoje cedo. A 
causa foi câncer”, escreveu a 
família no Twitter. Nascida 
na antiga Tchecoslováquia 
em 1937, Albright fugiu dos 
nazistas quando criança, 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, e refugiou-se nos 
Estados Unidos em 1948, 
após a família passar uma 
temporada no Reino Unido. 
Tornou-se cidadã america-
na em 1957 e fez carreira 
acadêmia na Universida-
de Columbia, em Nova 
York, onde estudou ciência 
política. Entrou na carreira 

diplomática ao ser nomeada 
embaixadora dos EUA nas 
Nações Unidas, em 1993, 
cargo que ocupou até virar 
secretária de Estado em 
1997. Na ONU, pressionou 
por uma linha mais dura 
contra os sérvios durante 
a guerra da Bósnia, depois 
que a capital, Sarajevo, 
foi sitiada, mas enfrentou 
resistência no próprio 
governo Clinton, quando 
especialistas em política 
externa da gestão demo-
crata se lembravam das 
dificuldades dos Estados 
Unidos no Vietnã e esta-
vam determinados a não se 
envolver nos Bálcãs.

Às vésperas de completar 
um mês de guerra na Ucrâ-
nia, o presidente Volodimir 
Zelenski disse em um discur-
so na noite de terça-feira (22) 
que as negociações de paz 
com a Rússia avançam em 
ritmo lento.

A invasão determinada por 
Vladimir Putin fez com que 
aproximadamente um quarto 
da população ucraniana dei-
xasse suas casas. Apesar da 
tensão que transcende o Leste 
Europeu, a avaliação de ana-
listas é de que as forças russas 
sofreram perdas significativas 
e estão paralisadas por pelo 
menos uma semana na maio-
ria das frentes devido a pro-
blemas de abastecimento e à 
resistência da Ucrânia.

A “operação militar es-
pecial”, como Moscou quer 
chamar a guerra, não conse-
guiu capturar nenhuma das 
grandes cidades ucranianas, 
mas tem intensificado a pres-
são sobre pontos estratégicos, 
como Mariupol. A região 
portuária está sob cerco russo 
e vive uma grave crise huma-
nitária.

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, viaja à Eu-
ropa nesta quarta-feira (23). 
Trata-se da primeira viagem 
do democrata ao exterior des-

de o início da guerra, e a ex-
pectativa é que dela decorram 
novas medidas para aumentar 
a retaliação contra Moscou.

Biden vai se reunir com 
líderes europeus e da Otan, a 
aliança militar ocidental, em 
Bruxelas, na Bélgica. O ame-
ricano também deve ir à Po-
lônia, país que faz fronteira 
com a Ucrânia e para o qual 
foi a maior parte dos refugia-
dos -2,1 milhões do total de 
3,6 milhões contabilizados 
pela Organização das Nações 
Unidas.

O secretário-geral da Otan, 
Jens Stoltenberg, adiantou 
nesta quarta dois temas que 
devem ser tratados na cúpula: 
a preparação de novos grupos 
de batalha na Europa Oriental 
para impedir a Rússia de ata-
car qualquer um dos membros 
da aliança militar e o envio de 
mais assistência à Ucrânia, 
incluindo equipamento para 
“se proteger contra ameaças 
químicas, biológicas, radioló-
gicas e nucleares”.

Articulação
Um resultado mais ime-

diato da articulação de Biden 
com seus aliados na Europa 
é esperado nesta quinta-feira 
(24), com o anúncio de uma 
nova rodada de sanções con-

tra a Rússia. De acordo com a 
imprensa americana, o pacote 
de retaliações dos EUA deve 
incluir medidas contra parla-
mentares russos.

A expectativa da Ucrânia 
é a de que Putin, que não 
conseguiu subjugar o vizi-
nho rapidamente como es-
perava, seja agora obrigado 
a recuar para negociar um 
cessar-fogo e a retirada das 
tropas russas. “É muito difí-
cil, às vezes conflituoso, mas 
passo a passo estamos avan-
çando”, disse Zelenski.

O secretário-geral da 
ONU, o português António 
Guterres, também disse re-
conhecer progressos “apare-
cendo em várias questões-
-chave”. Sem detalhar quais 
seriam esses avanços, disse 
que eles são suficientes para 
encerrar o período de hosti-
lidades. As Nações Unidas, 
no entanto, dizem não ver 
sinais de que a Rússia está 
pronta a se comprometer 
com o fim do conflito.

Moscou deu mais exemplos 
disso, na retórica e na prática. 
Em entrevista à CNN ameri-
cana, o principal porta-voz do 
Kremlin, Dmitri Peskov, recu-
sou-se a descartar a possibili-
dade de usar armas nucleares.

Segundo ele, esse é um 

recurso que a Rússia pode-
ria utilizar em caso de uma 
“ameaça existencial” -o que 
se entende como uma refe-
rência à expansão da Otan 
em nações do seu entorno. A 
garantia de que a Ucrânia não 
integrará a organização está 
na lista de exigências de Putin 
para o fim da guerra.

Na prática, a Rússia intensi-
ficou o cerco sobre Mariupol. 
A tomada da cidade seria es-
tratégica para os interesses de 
Moscou, uma vez que poderia 
se tornar uma ponte entre a 
Crimeia, anexada em 2014, e 
os territórios separatistas no 
leste. No início da semana, 
forças russas deram um ulti-
mato para que a cidade se ren-
desse -a proposta foi recusada 
pelas autoridades ucranianas.

Imagens de satélite da 
empresa americana Maxar 
mostram a destruição maci-
ça do que já foi uma cidade 
de mais de 400 mil pessoas, 
com colunas de fumaça su-
bindo de prédios residen-
ciais em chamas. Apesar de 
Mariupol ocupar uma po-
sição central no desenrolar 
do conflito, as informações 
sobre o cenário local ainda 
são imprecisas, uma vez que a 
imprensa tem sido impedida 
de reportar livremente.

Governo da Ucrânia vê avanço 
lento para fim da guerra
Às vésperas de completar um mês de guerra na Ucrânia, o presidente Volodimir 
Zelenski disse que as negociações de paz com a Rússia avançam em ritmo lento

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia Docas 
do Ceará, localizada na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, nesta cidade de 
Fortaleza - CE e no seu endereço eletrônico na internet (www.docasdoceara.com.br), 
o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras apresentados pela 
Diretoria, referentes ao exercício de 2021 e os respectivos Pareceres do Conselho 
Fiscal e dos Auditores Independentes. As referidas Demonstrações Financeiras e a 
Convocação para a Assembleia Geral serão publicadas no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23 de março de 2022
MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES

Diretora-Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ
NIRE nº 
23300003144

MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
torna público que no próximo dia 07 de abril de 2022, às 9h30min estará realizando licitação, na 
modalidade Pregão Presencial nº 016/2022.02-SRP cujo objeto é o Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisição de água mineral destinada as diversas Secretarias Municipais de 
Uruburetama. O Edital encontra-se na íntegra na sede da CPL, sito à Rua Farmacêutico José 
Rodrigues, nº 1131, Centro e no site do TCE: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/. 
Uruburetama-CE, 23 de março de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

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 Concorrência Pública Nº 2001.01/2022, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta de 
resíduos sólidos urbanos, sede e localidades do Município de Alcântaras-CE, conforme projeto 
básico de engenharia. Empresa (s) habilitada (s): 01. Urbana Limpeza e Manutenção Viaria 
EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 13.259.179/0001-48, 02. VK Serviços e Construçoes EIRELI, Inscrita 
no CNPJ n° 31.025.807/0001-02, 03. R.A Construtora LTDA, Inscrita no CNPJ n° 13.772.961/0001-
66, 04. Construtora AG EIRELI, Inscrita no CNPJ no 34.326.829/0001-09, 05. Millenium Servicos 
EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 11.952.190/0001-63, 06. LR Serviços e Construções LTDA, Inscrita no 
CNPJ n° 26.287.364/0001-98, 07. RD Locacoes e Eventos EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
21.013.389/0001-80, 08. PMG Construçoes e Locacoes LTDA, Inscrita no CNPJ n° 
21.264.939/0001-33, 09. Limpax Construções e Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ n° 
07.270.402/0001-55, 10. Juacaba Contrucoes e Locacoes e Servicos EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
10.898.924/0001-00, 11. Construtora Nova Hidrolandia EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 
22.675.190/0001-80 e 12. Avan Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 18.640.470/0001-85. por 
cumprirem todas as exigências do edital de licitação. Empresa (s) inabilitada (s): 01.FM Cruz de 
Sousa LTDA, Inscrita no CNPJ n° 30.192.023/0001-06, 02.F Airton Victor, Inscrita no CNPJ n° 
97.553.390./0001-69, 03.T Sousa de Oliveira LTDA, Inscrita no CNPJ n° 24. 959.960/0001-41, 04. 
Maciel Moraes dos Santos, Inscrita no CNPJ n° 35.875.322/0001-69, 05. D Sousa Rios ME Inscrita 
no CNPJ n° 35.752.089/0001-27, 06. L. Elias de Lima -ME Inscrita no CNPJ n° 34.017.407/0001-
43, 07. RM Mesquita – ME Inscrita no CNPJ n° 44.647.616/0001-24, 08. Francisco Romario da 
Silva Paula - MEI Inscrita no CNPJ n° 33.097.124/0001-96, 09. Marko Empreendimentos EIRELI 
Inscrita no CNPJ n° 33.001.273/0001-00, 10. Agiliza Empreendimentos e Construções EIRELI 
Inscrita no CNPJ n° 21.417.500/0001-01 e 11. N Landy Boto Portela-ME Inscrita no CNPJ n° 
23.347.561/0001-67. 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 04 de Abril de 
2022, às 08:30 horas. Alcântaras – CE, 24 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 18.01.01/2021-07. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para executar a reforma de diversas Unidades Escolares, de 
responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do Município 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: Incorporadora e Construtora Nordeste 
LTDA, no valor global de R$ 420.711,48 (quatrocentos e vinte mil setecentos e onze reais e 
quarenta e oito centavos) para o lote 1, R$ 657.136,63 (seiscentos e cinquenta e sete mil cento e 
trinta e seis reais e sessenta e três centavos) para o lote 2, R$ 262.703,61 (duzentos e sessenta e 
dois mil setecentos e três reais e sessenta e um centavos) para o lote 3 e R$ 554.300,35 
(quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos reais e trinta e cinco centavos) para o lote 4. 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.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-
03.23.1/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de Leiloeiro Oficial para realização de vistoria, 
avaliação e alienação de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito, cuja 
responsabilidade de desfazimento está a cargo da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, 
conforme termo de referência. Tipo: menor percentual de taxa de comissão. Modo de disputa: 
aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da disputa 
será a partir das 14h:00m (Horário de Brasília) do dia 07 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 Várzea Alegre - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 

Câmara Municipal de Várzea Alegre torna público para conhecimento dos interessados que no 

próximo dia 07 de Abril de 2022 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, Rua José 

Alves Bezerra, n° 585, Bairro Riachinho, Cidade Várzea Alegre/CE, estará realizando a Licitação 

na modalidade Pregão Presencial N° 2022.03.21.1, cujo objeto é a contratação de empresa no 

agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e 

cancelamento de passagens aéreas e serviços de hotelaria para atender as necessidades do 

poder legislativo de Várzea Alegre/CE, o qual se encontra disponível no endereço acima no 

horário de 07:00h ás 11:00h ou pelo Portal do TCE/CE: https://licitacoes.tce.ce.qov.br/.Várzea 

Alegre/CE, 23 de Março de 2022, Yago Costa da Cunha Bezerra - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Milhã – Extrato de Edital. A Câmara Municipal de Milhã, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade 

Tomada de Preços, autuada sob o nº 004/2022-CMM, cujo objeto é a Contração de prestação de 

serviços na restauração das galerias de fotos dos ex-vereadores e letreiros em inox junto ao plenário 

da Câmara Municipal de Milhã -CE, tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 11 de 

abril de 2022, às 09:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo 

e-mail: cmm.camaramilha@gmail.com. Milhã - CE, 24 de março de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Milhã – Extrato de Edital. A Câmara Municipal de 
Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 005/2022-CMM, cujo objeto é a Contração de 
empresa para a prestação de serviços de advocacia e assessoria jurídica no âmbito 
administrativo e judiciário, da defesa do interesse público, especialmente  no acompanhamento e 
ajuizamento de processos judiciais e procedimentos administrativos junto Câmara Municipal de 
Milhã -CE, tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 11 de abril de 2022, às 
10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo e-mail: 
cmm.camaramilha@gmail.com. Milhã - CE, 24 de março de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 0703.01/2022. O Município de São Luís do Curu, por meio da Pregoeira da 
Câmara Municipal, torna público aos interessados, que no dia 06 de abril de 2022, às 09:00h, 
estará realizando licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é a prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), serviço de 
licenciamento de softwares de gestão legislativa, aplicação móbile eletrônica 
parlamentar/cidadão, aplicação móbile para condução dos trabalhos da mesa diretora, sistema 
de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votação eletrônica, ata eletrônica, 
implantação, treinamento de servidores, suporte técnico e manutenção. Referido Edital poderá 
ser adquirido pelo portal: www.tce.ce.gov.br/municípios. São Luís do Curu - CE, 24 de março 
de 2022. Francisca Geisa Garcias da Rocha.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 06 de 
Abril de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
menor preço, N° 021/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de terceirização de mão-de-obra, para atendimento das necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações tel: (88) 3685-1879, 
das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 23 de Março de 2022 
Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público o 
resultado da fase de propostas referente à Tomada de Preços N.º SE-TP002/22, cujo objeto é a 
reforma e recuperação da quadra da EEF PE Abilio Monteiro Neto, no Município de Itaiçaba/CE. 
Empresa Vencedora: F P Construcoes e Servicos LTDA, Valor global de R$ 200.652,17 (duzentos 
mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos). Propostas Desclassificadas: FTS 
Serviços de Construções e Comercio LTDA; e Sertão Construções, Serviços e Locações LTDA. 
Fica aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, I, "b" da Lei nº 8.666/93. Maiores informações 
no portal de licitações: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Joéliton Oliveira Fulgêncio – 
Presidente da CPL. Itaiçaba/CE, 22.03.2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 2022.03.14.01-PPRP. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, 
torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 12 de abril de 2022, às 
08:30h, estará realizando licitação sob o Registro de Preços para aquisição de materiais de 
limpeza e manutenção das piscinas da Secretaria de Desporto e Juventude e da Secretaria de 
Cultura e Turismo do Município 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, 23 de 
março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 08 de abril de 2022 às 08:30h (Horário 
de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 
2022.03.15.01- PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de materiais didáticos que atendam aos Alunos da Educação de Jovens 
e Adultos – EJA, Ensino Fundamental e atendimento aos alunos do Ensino Religioso da Secretaria 
Municipal de Educação, no endereço eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso 
identificado no link – acesso público". A abertura das propostas acontecerá no dia 08 de abril de 
2022, às 08:45h (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 
09:00h do dia 08 de abril de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira. Jaguaruana, 23 de março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a 
Licença Operação Nº 14/2022-DICOP, para extração de Argila, localizada no Município 
de Itarema/CE, na Fazenda Forquilha, Zona Rural, com validade de 05 anos. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que no próximo dia 28 de março, às 14h30min, na sede da CPL, sito à Rua Maria 
Glória da Conceição, s/n, estará realizando a abertura dos envelopes Propostas de Preços, 
referente à Tomada de Preços nº 001/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços técnicos especializados de apoio e assessoria 
tributária no incremento das receitas próprias municipais, junto a Sec. de Administração e 
Finanças do Município de Tururu. Tururu/CE, 23 de março de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão Permanente de Licitação, 

comunica aos interessados que no próximo dia 30 de março de 2022, às 14h30min, na sede da 

CPL, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues nº 1131, Centro, estará realizando a abertura dos 

envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas, referente a Tomada de Preços nº 

002/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de 

redes de proteção e grama sintética para areninhas junto a Secretaria da Juventude e do Esporte 

do Município de Uruburetama. Uruburetama/CE, 23 de março de 2022. À Comissão. 

SINDICATO DOS  TRABALHADORES NO COMERCIO HOTELEIRO, BARES RESTAURANTES, TURISMO E 
HOSPITALIDADE DE SOBRAL E ZONA NORTE COM BASE TERRITORIAL EM ACARAÚ, ALCÂNTARA, 
AMONTADA, BELA CRUZ, BARROQUINHA, CAMOCIM, CROATA, CATUNDA, CARIRÉ, CARNAUBAL, 
COREAÚ,  CRUZ , FORQUILH , FRECHEIRINHA, GROAIRAS, GRAÇA, GUARACIABA DO NORTE, GRANJA, 
Hidrolândia, IBIAPINA, INDEPENÊNCIA, IPÚ, IRAUÇUBA, ITAPAJÉ,  ITAPIPOCA, ITAREMA, IPUEIRAS, 
JIJOCA DE JERECOACOARA, MARTINOPOLES, MASSAPÊ , MERUOCA, MIRAIMA, MONSENHOR TABOSA, 
MORALUJO, MUCAMBO, NOVA RUSSAS, NOVO ORIENTE, PACUJÁ, PIRES FERREIRA, PORONGA, 
RERIUTABA, SOBRAL, SANTA QUITÉRIA, SANTANA DO ACARAÚ, SÃO BENEDITO, SENADOR SÁ, Tamboril, 
UBAJARA, URUOCA, VARJOTA E VIÇOZA DO CEARÁ.EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES SINDICAIS. Pelo 
o presente edital e de acordo com os artigos 33 e 34 e seus parágrafos do Estatuto Social da entidade, 
faço saber aos que virem este edital e dele tomarem conhecimento, que no dia 26 de abril de 2022, no 
horário de 8:30h as 18:30h, à Rua Raimundo Edmundo Marques, nº 760 – CEP: 62050-125, no bairro 
Dom Expedito, na cidade de Sobral/CE, será realizada as  eleições sindicais  para composição da diretoria, 
conselho fiscal e delegados representantes junto a federação a que este sindicato é filiado, bem como 
seus respectivos suplentes.  Fica desde já aberto o prazo de 5 (cinco) dias para registro de chapas que 
desejarem concorrer a   eleição, a contar a partir da data da publicação deste edital.   Fica também 
estabelecido o prazo de 48 horas para impugnação de chapas, após a publicação da cédula com os nomes 
dos componentes das chapas registradas. Funcionarão 6 mesas coletoras de votos conforme a seguir: 
mesa nº 1, na sede do Sindicato em Sobral, situada à Rua Raimundo Edmundo Marques, no bairro Dom 
Expedito; mesas nº 2 e 3 de forma itinerantes em Sobral; mesas nº 4, 5 e 6 de forma itinerantes nos 
municípios de Jijoca de Jericoacoara e cruz, mais precisamente nos distritos Jericoacoara e Preá. 
Funcionará uma única mesa apuradora de votos na sede do sindicato em Sobral, após o encerramento 
do pleito.  A posse dos eleitos acontecerá dia 21 de maio de 2022.  SOBRAL /CE, 23 DE março DE 2022 
- FRANCISCO DE CASTRO CARDOSO - PRESIDENTE.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO. EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO. Convocação para 
registro de chapa eleitoral da eleição para funções de conselheiros regionais titulares e suplentes do Conselho Regional 
de biomedicina da 2.ª Região – Quadriênio 2022/2026. O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
DA 2.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79, modificada pela 
Lei nº 7.017/82, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada eleição para 
Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região (CRBM2) e Estados 
jurisdicionados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, que 
deverão compor o plenário do CRBM-2 para o quadriênio que terá início em 07/10/2022 e término em 06/10/2026. 
A eleição se dará em conformidade com os termos do artigo 20 do Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem 
como de acordo com a redação estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., seção 
1, página 70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resolução nº 237, de 05 de dezembro de 2013, publicada no 
D.O.U., seção 1, página 62, em 09/01/2014 e, Instrução Normativa nº 02, de 08 de outubro de 2015. Por conseguinte, 
faz saber que serão recebidas as inscrições de registros de chapa para Conselheiros Titulares e Suplentes, no período 
de 25 de março a 08 de abril de 2022. As inscrições de registro de chapas obedecerão à legislação e regulamentos que 
norteiam o processo eleitoral e serão realizadas, mediante protocolo, exclusivamente na sede do Conselho Regional de 
Biomedicina da 2.ª Região, na Rua Gervásio Pires, nº 1075, bairro de Soledade, Recife-PE, CEP: 50.050-070, telefone: 
(81) 3222-3200, no horário das 09:00 às 17:00 horas. O Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região enviará ofício 
às Delegacias Regionais, via e-mail e por SEDEX, encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo 
após o encerramento das votações na sede do Conselho Regional de Biomedicina da 2.ª Região. Todo profissional que 
atenda à legislação específica poderá concorrer ao pleito eleitoral 2022/2026. Nos termos do Regulamento Eleitoral 
Padrão (REP), o voto é obrigatório a todos os profissionais biomédicos inscritos no Conselho Regional de Biomedicina 
da 2.ª Região, sendo, no entanto, facultado exercer o referido direito na sede do CRBM-2 ou por correspondência. A 
Comissão Eleitoral encarregar-se-á do processo eleitoral, bem como atenderá a todos os interessados de acordo com 
a legislação pertinente, cumprindo o REP e demais modificações, além das condições para o exercício do direito a voto 
e de ser votado, podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao cumprimento do pleito eleitoral. 
Recife-PE, 24 de março de 2022. DJAIR DE LIMA FERREIRA JÚNIOR -- Presidente do CRBM-2

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Jorge Luís Portela de Almeida, titular do Cartório do 3º Ofício 
de Registro de Imóveis, da Comarca  de Aracati, Estado do Ceará, por nomeação legal e etc. FAZ PÚBLICO, para ciência dos 
interessados, em cumprimento ao disposto nos Artigos 1.238 e  1.243 do Código Civil Brasileiro, e com base no Artigo 216-A da 
Lei 6.015 de 31 de dezembro de  1973, e no Art. 770-A e seguintes da Subseção I do Capítulo VIII da Consolidação Normativa  
Notarial e Registral no Estado do Ceará - Provimento nº 08/2014 – Versão Atualizada que ÍTALO  BARBOSA FERREIRA, brasileiro, 
solteiro, maior, advogado, nascido em 02/02/1995, filho de  Joao Climarcos Ferreira e Maria Eridenes Barbosa Ferreira, portador 
cédula de identidade RG n°  2003030019902 SSP-CE, inscrito no CPF sob o n° 023.793.443-45, residente e domiciliado na  Avenida 
da Integração, n° 113, Duplex 01, Canoa Quebrada, Aracati-CE; JUAN MANUEL  MORIN MORALES, espanhol, solteiro, maior, 
comerciante, portador do passaporte n°  AAJ995079, inscrito no CPF sob o n° 601.448.433-74, residente e domiciliado na Avenida da  
Integração, n° 113, Duplex 02, Canoa Quebrada, Aracati-CE; FRANCESCO ANTÔNIO  PILLONI, italiano, divorciado, empreendedor, 
portador do passaporte n° YA3279175, inscrito no  CPF sob o n° 610.554.043-41, residente e domiciliado na Avenida da Integração, 
n° 113, Duplex  03, Canoa Quebrada, Aracati-CE; AMADEO DE ANGELIS, italiano, divorciado,  microempresário, portador da 
cédula de identidade de estrangeiro RNE V896167-K, inscrito no  CPF sob o n° 601.074.503-99, residente e domiciliado na Avenida 
da Integração, n° 113, Duplex  04, Canoa Quebrada, Aracati-CE; FRANCISCA MARCIA MONTEIRO DOS ANJOS, brasileira, 
solteira, maior, autônoma, nascida em 09/03/1982, filha de Vera Lucia Monteiro dos  Anjos, portadora da cédula de identidade RG 
n° 2002010287512 SSPDC-CE, inscrita no CPF sob o  n° 635.658.463-72, residente domiciliada na Avenida da Integração, n° 113, 
Casa 05, Canoa  Quebrada, Aracati-CE; ALBERT GARRIDO SAEZ, espanhol, divorciado, administrador,  portador do passaporte n° 
PAA098145, inscrito no CPF sob o n° 604.832.203-88, residente e  domiciliado na Avenida da Integração, n° 113, Duplex 06, Canoa 
Quebrada, Aracati-CE; com  requerimento datado de 17/08/2021, acompanhados de seu advogado, solicitaram o reconhecimento  
do direito de propriedade através da Usucapião Extrajudicial, do seguinte imóvel: “Um terreno  com suas edificações possuindo, 
uma área total de 1.963,98m² (um mil, novecentos e sessenta e  três metros e noventa e oito centímetros quadrados) 
e uma área construída total de  1.121,56m² (um mil, cento e vinte e um metros e cinquenta e seis centímetros 
quadrados).  Sendo que 275,04m² (duzentos e setenta e cinco metros e quatro centímetros quadrados),  correspondem 
ao somatório das áreas da piscina/área molhada, garagem casa de máquina,  deposito, lavanderia, área de serviço, e 
846,52m² (oitocentos e quarenta e seis metros e  cinquenta e dois centímetros quadrados), corresponde a somatória 
das áreas dos seis imóveis  residências. Melhor especificado a baixo: Duplex nº 01, possuindo um terreno privado de  
192,91m² (cento e noventa e dois metros e noventa e um centímetros quadrado) e uma área  construída de 119,22m² 
(cento e dezenove metros e vinte e dois centímetros quadrado), tendo  como proprietário o Sr. Ítalo Barbosa Ferreira. 
Duplex n° 02, possuindo um terreno privado  de 129,16m² (cento e vinte e nove metros e dezesseis centímetros 
quadrado) e uma área  construída de 116,48m² (cento e dezesseis metros e quarenta e oito centímetros quadrado),  
tendo como proprietários o Sr. Juan Manuel Morin Morales. Duplex n° 03, possuindo um  terreno privado de 184,47m² 
(cento e oitenta e quatro metros e quarenta e sete centímetros  quadrados) e uma área construída de 122,76m² (cento 
e vinte e dois metros e setenta e seis  centímetros quadrados), tendo como proprietário o Sr. Francesco Antonio Pilloni. 
Duplex n°  04, possuindo um terreno privado de 383,55m² (trezentos e oitenta e três metros e cinquenta e  cinco 
centímetros quadrados) e uma área construída de 211,52m² (duzentos e onze metros e  cinquenta e dois centímetros 
quadrados), tendo coma proprietário o Sr. Amadeo de Angelis.  Casa n° 05, possuindo um terreno privado de 306,97m² 
(trezentos e seis metros e noventa e  sete centímetros quadrados) e uma área construída de 160,88m² (cento e 
sessenta metros e  oitenta e oito centímetros quadrados), tendo como proprietária a Sra. Francisca Marcia  Monteiro 
dos Anjos. Duplex n° 06, possuindo um terreno privado de 183,73m² (cento e oitenta  e três metros e setenta e três 
centímetros quadrados) e uma área construída de 115,66m²  (cento e quinze metros e sessenta e seis centímetros 
quadrados), tendo como proprietários o  Sr. Albert Garrido Saez, Áreas construídas de uso comum: uma lavanderia com 
6,45m² (seis  metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), uma piscina/área molhada com 177,30m²  (cento 
e setenta e sete metros e trinta centímetros quadrados), uma casa de máquina com  3,37m² (três metros e trinta e 
sete centímetros quadrados), uma garagem rotativa com  56,70m² (cinquenta e seis metros e setenta centímetros 
quadrados), um deposito com 21,39m²  (vinte e um metros e trinta e nove centímetros quadrados) e uma área de 
serviço com 9,83 m²  (nove metros e oitenta e três centímetros quadrados), e ainda 308,15m² (trezentos e oito  metros 
e quinze centímetros quadrados) de área livre de passeio. Iniciasse o caminhamento do  Vértice 0=0, no sentido do 
Vértice V-1, Do Vértice 0=0, com coordenadas retangulares 24M  E643336,64 N9500152,49 (em UTM/UPS, Datum 
SIRGAS 2000), o azimute em relação ao  Norte é de 105°. POLIGONAL E LIMITES DO TERRENO Partindo-se do Vértice 
V-00,  com (Coordenadas E643336,64 N9500152,49), e com um a ângulo interno de 93° 43’, Lado Norte, mede-se 
40,45 metros até o Vértice V-01, onde se limita com alinhamento da Avenida  da Integração. Do Vértice V-01, com 
(Coordenadas E643375,71 N9500142,02), e com um  ângulo interno de 90° 00’, Lado Leste, mede-se 46,50 metros até 
o Vértice V-02, onde se limita  com alinhamento da Rua Sem Denominação Oficial. Do Vértice V-02, com (Coordenadas  
E643363,68 N9500097,11), e com um ângulo interno de 91° 12’, Lado Sul, mede-se 43,30  metros até o Vértice V-03, 
onde se limita da Rua Sem Denominação Oficial. Do Vértice V-03,  com (Coordenadas E643321,64 N9500107,49), e com 
um ângulo interno de 85° 45’, Lado  Oeste, mede-se 47,43 metros até o Vértice V-00, inicial do caminhamento, onde 
se limita com  alinhamento da Rua Sem Denominação Oficial, fechando a poligonal. Com a poligonal  fechada, temos 
o perímetro do imóvel perfazendo 177,68m (cento e setenta e sete metros e  sessenta e oito centímetros). Quanto a 
distância do terreno para os mananciais hídricos que  recebem influência de mare, o georeferenciamento do mesmo, 
realizado a partir da coleta de  pontos com GPS, permite concluir que o imóvel, em relação ao litoral, situa-se, no 
mínimo a  160,00 (centos e sessenta metros) da linha de preamar.” Tudo conforme planta e memorial  descritivo elaborados 
pelo engenheiro civil Francisco Ocledinilson Ferreira de Oliveira – CREA-CE  nº 330368 / RNP nº 0616757107, sob Anotação de 
Responsabilidade Técnica nº CE20220916291.  ASSIM SENDO, FICAM INTIMADOS TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS 
E  TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS EM RELAÇÃO AO PEDIDO,  APRESENTANDO IMPUGNAÇÃO ESCRITA 
PERANTE O OFICIAL DE REGISTRO DE  IMÓVEIS, COM AS RAZÕES DE SUA DISCORDÂNCIA EM 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS  A 
CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE, CIENTE DE QUE, CASO NÃO CONTESTADO  PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS COMO VERDADEIROS OS 
FATOS ALEGADOS PELOS REQUERENTES, SENDO RECONHECIDA A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, COM O  COMPETENTE REGISTRO 
CONFORME DETERMINA A LEI. Aracati-CE, 23 de março de  2022. Márcia Santos da Silva, Tabeliã Substituta, do Cartório do 3º Ofício 
de Registro de Imóveis,  da Comarca de Aracati, Estado do Ceará.

IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A - CNPJ/MF nº 41.439.605/0001-60 - NIRE: 
23300019130 - Ficam convocados os senhores acionistas  da IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO 
S/A a comparecerem à sede da Companhia, situada na Av. Godofredo Maciel, 606 – Altos “B” – Paranga-
ba,  CEP 60.710-000, Fortaleza/CE, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 04 de abril de 2022, às 09:00h, que terá por objeto a  seguinte ordem do dia: a) Destituição da 
atual Diretoria; b) Eleição de novos diretores; c) Outros assuntos de interesse social que se fi zerem 
necessários. Fortaleza-CE, 24 de março de 2022 - Maria Inês Chastinet Pinho - Inventariante do Espólio 
de Henrique Jorge de Oliveira Pinho Detentor de 99% do capital social.
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