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Ministro da Educação está sendo acusado de dar tratamento preferencial a pastores 
acusados de fazer lobby na pasta e intermediar a liberação de verbas para prefeitos

No ano passado, o 
número de lançamen-
tos de imóveis residen-
ciais cresceu 27%, mas 
as vendas se elevaram 
em ritmo muito menor, 
de 4%, aponta indica-
dor da Abrainc (As-
sociação Brasileira de 
Incorporadoras Imo-
biliárias) com a Fipe. 
ECONOMIA10

Presidente foi recebido por apoiadores locais do governo federal, em novas sinalizações para o pleito deste ano

O presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua sexta visita ao Ceará 
desde o início de seu governo, lançou o programa Força-Tarefa das 
Águas, que prevê a execução de obras de abastecimento de água 
no semiárido nordestino. POLÍTICA3

BOLSONARO REÚNE APOIADORES EM VISITA A QUIXADÁ

ÁGUA NO SERTÃORESTAURANTES 
TÊM QUEDA DE 34% 
NO CONSUMO
Pesquisa mostra que consumidores trocaram o consumo 
em restaurantes, bares e lanchonetes por compras no 
supermercado para economizar. ECONOMIA9

Governo da Ucrânia 
vê avanço lento 
para fim da 
guerra no país

Vendas e lançamentos 
de imóveis 
residenciais batem 
recorde em 2021

Em conversa gravada, o ministro afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados 
pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que não têm cargo no governo e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas 

do MEC. Milton Ribeiro diz na gravação que isso atende a uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro (PL). ÚLTIMAS8

O Tribunal de Contas da União aprovou uma fiscalização extraordinária em todos os convênios do Ministério da Educação

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Às vésperas de completar 
um mês de guerra na Ucrâ-
nia, o presidente Volodimir 
Zelenski disse que as nego-
ciações de paz com a Rússia 
avançam em ritmo lento. A 
invasão determinada por 
Vladimir Putin fez com 
que aproximadamente um 
quarto da população ucra-
niana deixasse suas casas. 
INTERACIONAL7
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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.NACIONAL

Impressionante a multidão que se reuniu em 
praça pública

Rogério Marinho (Desenvolvimento) após cerimônia 
com Bolsonaro, no interior do Ceará

M
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.

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$ 
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.

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-
vor.

Pesquisa nacional
O instituto de pesquisa Orbis realizou 

2.154 entrevistas por telefone entre os dias 
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-

Tabela do SUS não paga nem gasolina do médico

O PODER SEM PUDOR

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.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sinal de poder

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. 

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

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 

de vidas perdidas para a covid-19.

Protesto no Senado
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.
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Cultura. A Vila das Artes estreia, em seu canal no YouTube, o documentário “Hélio Rôla – Caminhos e Percursos”, ama-
nhã (25), a partir das 19h. O filme, dirigido pela pesquisadora da arte e produtora cultural Flávia Muluc, conta com depoi-
mentos do próprio Hélio Rôla e de outros artistas, além de pesquisadores e curadores de diferentes partes do Brasil.CIDADES

Lula no Cariri
No clima já da pré-campanha política, o deputado 

federal José Guimarães, do PT, está garantindo que 
nos próximos dias será anunciada a vinda ao Ceará, 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto), que 
fará visita à Região do Cariri. Aliás, a vinda de Lula 
àquela região cearense estava prevista para o corrente 
mês, entretanto, foi adiada para abril vindouro. Outros 
presidenciáveis, sem dúvida, estarão em nosso Ceará na 
campanha, que está só começando.

Reconhecimento
O médico e ex-secretário estadual da saúde, Dr. 

Cabeto, mostra-se satisfeito com os rumos do combate 
à pandemia do novo coronavírus, a Covid/19, na capital 
e principalmente, nos municípios." Tudo só não foi pior 
devido a dedicação de trabalhadores da saúde, incansá-
veis, principalmente, nos órgãos públicos, que anônimos 
aos poderosos, foram responsáveis por mais de 95% do 
atendimento", enfatizou.

Paracuru aguarda
Isso mesmo, nossos espaços jornalísticos estão rece-

bendo solicitações para que esclareçamos se o secretá-
rio Chagas Vieira vai ou não ser candidato a deputado 
estadual. "Chaguinhas" é de Paracuru e há uma grande 
torcida para que ele dispute as eleições de outubro. Já, já 
ficaremos sabendo.

Baturité é o primeiro município do Estado do Ceará a 
desobrigar o uso de máscaras. O assunto foi avaliado na 
manhã da última sexta-feira (18/03) pelo Comitê Gestor 
da Crise de COVID-19. O prefeito de Baturité, Hérberlh 
Mota, revelou, que o Município está retirando a obriga-
toriedade do uso de máscara de proteção em ambientes 
abertos, favoráveis à reciclagem do ar. Segundo o gestor, a 
decisão final foi avaliada na reunião do Comitê Gestor de 
Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, que ocorreu 
também no final-de-semana. "O Comitê analisou todas as 
estatísticas de Baturité, os índices de letalidade e a taxa 
de vacinação. O Município se mostra uma referência no 
combate à COVID em todo o estado, figurando no pódio 
dos principais rankings dos indicadores positivos", disse 
Hérberlh Mota - Prefeito de Baturité.

Flexibilização
Ressalte-se, que, o Governo do Estado já havia adian-

tado que a flexibilização do uso do equipamento de 
proteção deveria ser discutida. Na ocasião, o governador 
Camilo Santana destacou que a evolução dos números da 
Covid-19 seguiríam sendo avaliados para que a decisão 
fosse tomada. Perante os especialistas em saúde pública, 
já se esperava que as discussões em torno da desobriga-
ção da máscara acontecessem. No Brasil, estados como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Paraná, Goiás e Minas Gerais já retiraram a obrigato-
riedade da máscara.

Esforços e cuidados
Os técnicos ressaltam, no entanto, que o quadro epide-

miológico da Covid-19 continua requerendo esforços para 
evitar contágio. Por isso, segue recomendado fortemente 
o uso de máscara, mesmo em locais abertos, para pes-
soas com comorbidades ou que estejam apresentando 
sintomas gripais; bem como é obrigatório seu uso para 
ingresso e permanência em unidades de saúde. Segun-
do a Secretaria da Saúde, se os números relacionados à 
pandemia permanecerem em queda, a comissão técnica 
da pasta pode analisar a flexibilização das máscaras, 
também, para locais fechados.

Baturité sem máscaras
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153 NOVOS MILITARES

O Governo do Ceará deu 
posse, nessa terça-feira (22), 
a 153 novos soldados que se-
rão incorporados ao Corpo 
de Bombeiros Militar do Es-
tado (CBMCE), instituição 
vinculada à Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS). Os novos 
bombeiros militares, sendo 
138 homens e 15 mulheres, 
atuarão tanto em Fortaleza, 
quanto no interior cearen-
se. Com a posse dos novos 
soldados, o contingente do 
Corpo de Bombeiros passa a 
contabilizar 1.831 profissio-
nais, o maior efetivo da ins-
tituição desde a sua funda-
ção, em 8 de agosto de 1925.

De acordo com o Exe-
cutivo estadual, a posse do 
efetivo se soma aos novos 
investimentos do governo ao 
CBMCE, que entregou, tam-
bém neste mês, novos equi-
pamentos que serão utiliza-
dos em situações de combate 
a incêndios urbanos e flo-
restais, além do novo far-
damento da corporação. Na 
solenidade, houve, ainda, a 
entrega do Certificado do 
Mérito Intelectual aos pri-
meiros lugares do Curso de 
Formação de Soldado Bom-
beiro Militar. As comendas 
foram entregues a José Ronald 
de Araújo Faustino (1º lugar), 
Fernando Allyson Sousa Fon-
teles (2º lugar) e José Rafael de 
Sousa (3º lugar).

Durante a posse, o go-
vernador Camilo Santana 
(PT), destacou a bela missão 
abraçada pelos militares. “A 
minha palavra é apenas de 
agradecimento ao Corpo de 
Bombeiros do Ceará, que é 
uma das instituições mais 

respeitadas pelo povo cea-
rense. Portanto, merece de 
nós todo o reconhecimento 
do trabalho e da dedicação 
de salvar vidas. Isso mostra o 
compromisso com o aumen-
to do efetivo e dos serviços 
prestados e a importância 
que vocês têm”, enfatizou.

Secretário da Segurança 
Pública e Defesa Social do 
Ceará, Sandro Caron desta-
cou “a missão de cada ho-
mem e mulher que passa a 
integrar o CBMCE” e pon-
tuou ainda sobre importan-
tes investimentos feitos pelo 
Governo do Ceará na corpo-
ração. “Os senhores, como 
servidores da segurança pú-
blica, têm que ter em men-
te que a missão é servir à 
sociedade, servir a todos os 
homens e as mulheres nesse 
estado do Ceará. Gostaria de 
agradecer mais uma vez ao 
governador Camilo Santana 

por todo o investimento fei-
to em segurança pública. O 
governador está nomeando 
153 novos bombeiros milita-
res e nós temos ali fora duas 
turbinas vindas da Alema-
nha de combate a incêndio. 
O Ceará tem o primeiro Cor-
po de Bombeiros da Améri-
ca Latina a contar com esse 
equipamento. Temos ainda 
escadas de primeira geração, 
ou seja, temos hoje o que há 
de melhor no mundo”, pon-
tuou.

Processo de formação
Segundo a corporação, a 

terceira turma de soldados 
do Corpo de Bombeiros foi 
formada no Curso de For-
mação Profissional para a 
Carreira de Praças do Cor-
po de Bombeiros Militar 
(CFPCPBM – Turma 3), 
promovido pela Academia 
Estadual de Segurança Pú-

blica do Ceará (AESP/CE), 
constituindo a terceira etapa 
do concurso público para 
ingresso no cargo de solda-
do do CBMCE, tendo como 
objetivo “complementar a 
seleção dos candidatos apro-
vados na primeira e segunda 
etapas”.

O treinamento teve uma 
carga horária de 1.020 ho-
ras/aula e duração de, apro-
ximadamente, seis meses e 
apresentou uma matriz cur-
ricular composta por dis-
ciplinas de conhecimentos 
integrados, jurídicos e espe-
cíficos, abordando assuntos 
como: sistema de segurança 
pública no Brasil; psicologia 
das emergências; ética; direi-
tos humanos; atendimento 
pré-hospitalar; prevenção e 
combate a incêndio; salva-
mento em altura, terrestre e 
aquático, dentre outros com-
ponentes curriculares.

O treinamento teve uma carga horária de 1.020 horas/aula e duração de, aproximadamente, seis meses

Tauá vai receber obras da primeira 
etapa do sistema adutor Arneiroz

O Governo do Ceará au-
torizou, esta semana, um in-
vestimento total de R$ 57 mi-
lhões em Tauá, no Sertão do 
Inhamuns. De acordo com o 
Executivo estadual, o valor 
será utilizado na construção 
da 1ª Etapa do Sistema Adu-
tor Arneiroz. Além disso, o 
governador Camilo Santana 
(PT) anunciou que as obras 
do Parque de Exposições vão 
começar em breve. Camilo 
também assegurou o com-
promisso da gestão esta-
dual na implantação do 
curso de Medicina Veteri-
nária da Uece e do centro 
de hemodiálise da cidade.

Ainda de acordo com o 
chefe do Executivo estadual, 
o projeto prevê a instalação 
de adutoras de água para 
transportar o recurso hídrico 
da adutora de Arneiroz para 
mais localidades. “Primeiro, 
estamos dando a ordem de 
serviço para essa adutora que 
terá quase 41 quilômetros de 
extensão e que vai resolver 
definitivamente o problema 
de abastecimento de água 
aqui na cidade de Tauá. É 
uma obra de R$ 57 milhões, 
porque água é vida, água é 
prioridade, e esse foi um pe-
dido especial da Patrícia, e do 
Domingos Filho”, explicou.

Segundo especialistas, o 
sistema adutor é uma “al-
ternativa de abastecimento 
hídrico” em caso de “pou-
cas chuvas e baixos aportes”. 
Através da adutora, a água 
virá do açude Arneiroz para 
o abastecimento humano. 
Durante a primeira etapa, 
a cidade contemplada será 
Tauá. Já para a segunda eta-
pa, as cidades de Catarina e 
Parambu também devem re-
ceber o equipamento.

A obra de abastecimento 
é uma parceria da Secretaria 
dos Recursos Hídricos, atra-
vés da Companhia de Gestão 
dos Recursos Hídricos (Co-

gerh), e da Secretaria das Ci-
dades, através da Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará 
(Cagece). A Cagece investiu 
na aquisição de material e 
a Cogerh está responsável 
pela mão de obra.Após a sua 
finalização, a nova adutora 
deve fazer parte do Projeto 
Malha D’Água, que visa re-
ordenar a estrutura do abas-
tecimento de água no inte-
rior cearense, facilitando 
a chegada de água tratada 
para os núcleos urbanos. No 
total estão sendo investidos 
R$ 643 milhões nesse proje-
to, com o fito de atingir mais 
de 280 mil pessoas. 

Corpo de Bombeiros do CE atinge
 maior efetivo de sua história

Com a posse dos novos soldados, corporação contabiliza agora 1.831 profissionais, 
maior quantitativo da instituição desde a sua fundação, em 8 de agosto de 1925

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de Propostas de Preços – Tomada de Preços Nº 001/22-TP. 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 001/22-TP, cujo objeto são a construção de dois Postos de 

Saúde nos distritos de Nova Graça e Lamarão neste Município de Ipueiras-CE. Assim após análise minuciosa chegamos no seguinte resultado: Classificadas: 1º. M R M Barros ME, CNPJ: 

17.527.978/0001-09, com o valor de R$ 1.315.414,88 (hum milhão, trezentos e quinze mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e oito centavos); 2º.  Construtora Santa Beatriz LTDA, CNPJ: 

11.962.967/0001-70, com o valor de R$ 1.316.552,54 (hum milhão, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos); 3º. Terra Construtora LTDA, CNPJ: 

20.786.264/0001-12, com o valor de R$ 1.323.237,38 (hum milhão, trezentos e vinte três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos); 4º.  Construtora Nova Hidrolandia EIRELI – ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80, com o valor de R$ 1.323.514,50 (hum milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos); 5º. R7 Serviços e Construções EIRELI – 

ME, CNPJ: 22.791.178/0001-30, com valor de R$ 1.326.311,84 (hum milhão, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos); 6º. G7 Construcoes e Servicos EIRELI, 

CNPJ: 10.572.609/0001-99, com valor de R$ 1.327.486,94 (hum milhão, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos); 7º. Apolo Servicos EIRELI, 

CNPJ: 13.766.379/0001-97, com valor de R$ 1.329.261,86 (hum milhão, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e hum reais e oitenta e seis centavos); 8º. W M de Vasconcelos 

Engenharia, CNPJ: 19.707.565/0001-31, com valor de R$ 1.331.005,04 (hum milhão. Trezentos e trinta e hum mil, cinco reais e quatro centavos); 9º. Master Servicos e Construcoes EIRELI, CNPJ: 

26.991.913/0001-00, com valor de R$ 1.332.328,48 (hum milhão, trezentos e trinta dois mil, trezentos e vinte oito reais e quarenta e oito centavos); 10º. CONJASF- Construtora de Acudagem LTDA, 

CNPJ: 01.795.971/0001-38, com valor de R$ 1.333.449,70 (hum milhão, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos); 11º. North Empreendimentos e 

Serviços EIRELI, CNPJ: 35.131.683/0001-09, com valor de R$ 1.333.796,62 (hum milhão, trezentos e trinta três mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos); 12º. Construtora 

Moraes EIRELI,  CNPJ 33.278.617/0001-22, com valor de R$ 1.335.074,19 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setenta e quatro reais e dezenove centavos); 13º. Clezinaldo de Almeida 

Construções, CNPJ: 22.575.652/0001-97, com valor de R$ 1.335.958,06 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos); 14º. WU Construcoes e 

Servicos EIRELI,  CNPJ: 10.932.123/0001-14, com valor de R$ 1.335.958,06 (hum milhão, trezentos e trinta cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos); 15º. Ramilos 

Construções EIRELI-ME, CNPJ: 09.060.561/0001-50, com valor de R$ 1.336.084,06 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, oitenta e quatro reais e seis centavos); 16º. Construtora Vipon EIRELI, 

CNPJ: 34.631.462/0001-29, com valor de R$ 1.336.179,54 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos); 17º. Eletrocampo Serviços e Contruções 

LTDA,  CNPJ: 63.551.378/0001-01, com valor de R$ 1.336.484,98 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos); 18º. Seg-Norte 

Contrucoes e Serviços EIRELI, CNPJ: 30.412.053/0001-80, com valor de R$ 1.336.656,74 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos); 

19º. Delmar Construções EIRELI, CNPJ: 17.803.489/0001-32, com valor de R$ 1.336.896,84 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos); 

21º. J.V.W Construcoes LTDA,  CNPJ: 07.182.452/0001-80, com valor de R$ 1.336.982,52 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); 

22º Construtora Santa Terezinha EIRELI, CNPJ: 27.004.063/0001-72, com valor de R$ 1.339.577,24 (hum milhão, trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos);  23º R S M Pessoa EIRELI, CNPJ: 33.159.524/0001-89, com valor de R$ 1.339.864,58 (hum milhão trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos); 24º. VK Construcoes e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 09.042.893/0001-02, com valor de R$ 1.340.780,54 (hum milhão, trezentos e quarenta mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta 

e quatro centavos); 25º. Antonia de Maria Lopes de Moraes, CNPJ: 29.093.349/0001-05, com valor de R$ 1.341.787,18 (hum milhão, trezentos e quarenta e hum mil, setecentos e oitenta e sete 

reais e dezoito centavos); 26º. Mandacaru Construções e Empreendimentos LTDA – ME, com o valor de R$ 1.342.002,74 (hum milhão, trezentos e quarenta e dois mil, dois reais e setenta e quatro 

centavos); 27º. Limpax Construcoes e Servicos LTDA, CNPJ: 07.270.402/0001-55, com o valor de R$ 1.347.273,14 (hum milhão trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e 

quatorze 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, 23 de Março de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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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

Estados Unidos: morre
Madeleine Albright,
ex-secretária de Estado

Morreu nesta quarta-fei-
ra (23) a ex-secretária de 
Estado dos Estados Unidos 
Madeleine Albright, pri-
meira 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 primeira 
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 fa-

mília passar uma temporada 
no Reino Unido. Tornou-se 
cidadã americana em 1957 
e fez carreira acadêmia na 
Universidade 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 Clin-
ton, quando especialistas 
em política externa da ges-
tão democrata se lembra-
vam das dificuldades dos 
Estados Unidos no Vietnã 
e estavam 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

SOURE AMBIENTAL SA - CNPJ: 44.113.735/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31.12.2021

Conta Descrição 31/12/2021
1  *** Ativo ***  500.716,75 D
1.01  Ativo Circulante  500.716,75 D
1.01.01  Disponibilidades  500.716,75 D
1.01.01.02  Bancos  500.716,75 D
1.01.01.02.02  Aplicacaoes Financeiras  500.716,75 D
1.01.01.02.02.0001  Banco do Brasil c/c 89270-0  500.716,75 D
2  *** Passivo ***  500.716,75 C
2.01  Passivo Circulante  205,13 C
2.01.01  Obrigações de Curto Prazo  205,13 C
2.01.01.03  Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais  205,13 C
2.01.01.03.03  Obrigações Fiscais  205,13 C
2.01.01.03.03.0004  PIS a Recolher  6,09 C
2.01.01.03.03.0005  COFINS a Recolher  37,47 C
2.01.01.03.03.0006  IRPJ a Recolher  100,98 C
2.01.01.03.03.0007  CSLL a Recolher  60,59 C
2.07  Patrimônio Líquido  500.511,62 C
2.07.01  Capital Realizado  500.000,00 C
2.07.01.01  Capital Social  500.000,00 C
2.07.01.01.01  Capital Social de Domiciliados e Residentes no País  500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001  Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  500.000,00 C
2.07.07  Outras Contas  511,62 C
2.07.07.01  Outras Contas  511,62 C
2.07.07.01.01  Lucros Acumulados  511,62 C
2.07.07.01.01.0001  Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia  511,62 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 500.716,75 (Quinhentos Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Setenta 
e Cinco Centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Conta Descrição  03/11/2021 
  a  31/12/2021
(-) 070  DESPESAS OPERACIONAIS  263,56
070.01  Despesas Administrativas  220,00
3.01.01.07.01  Despesas Operacionais das Atividades em Geral  220,00
3.01.01.07.01.0067  Taxas e Emolumentos  220,00
070.03  Despesas Tributárias  43,56
3.01.01.07.03  Despesas Tributárias  43,56
3.01.01.07.03.0005  PIS S/Outras Receitas  6,09
3.01.01.07.03.0006  COFINS S/Outras Receitas  37,47
(+) 080  OUTRAS RECEITAS  936,75
080.01  Outras Receitas  936,75
3.01.01.05.01  Receitas Financeiras  936,75
3.01.01.05.01.0007  Rendimentos Aplicações Financeiras  936,75
(=) 110  Res. Antes das Participações e Contrib.  673,19
(=) 150  Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  673,19
(-) 160  Contribuição Social Sobre o Lucro  60,59
160.01  Contribuição Social Sobre o Lucro  60,59
3.02.01.01.01.0001  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido  60,59
(-) 170  Imposto de Renda  100,98
170.01  Imposto de Renda  100,98
3.02.01.01.01.0002  Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica  100,98
(=) 200  Resultado Líquido do Exercicio  511,62

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.



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 2022.03.21.01 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no próximo dia 13 DE ABRIL DE 2022, às 09:00hs, estará realizando licitação, na modalida-
de TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o nº 
2022.03.21.01, com fins a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA ÁREA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DE PROPOSTAS VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILA-
RES COM ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, 
ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PROVADO, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO PARA DE-
VIDO ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS JÁ CELEBRADOS E AINDA, O APOIO NA 
ELABORAÇÃO E INSERÇÃO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS GOVERNOS FEDERAL 
E ESTADUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS QUE FORAM TRANSFERIDOS 
ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU CONGÊNERES E PROGRAMA FNDE, DE INTERESSE DAS 
DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, 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, Aroei-
ras– Acopiara - 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 MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 2022.03.21.02 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no próximo dia 13 DE ABRIL DE 2022, às 14h00min, estará realizando licitação, na moda-
lidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o 
nº 2022.03.21.02, com fins para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE ACESSO À PRAÇA JOSÉ RODRIGUES 
MARTINS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PAULINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, o qual encontra-se na íntegra na Sede da 
Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroei-
ras– Acopiara - 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 MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRATO DE 
REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1702.01/22- PE/SEC-DE SAÚDE, 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, através da Secretaria de Saúde (Órgão 
Gerenciador) e a(s) empresa(s): 01 – HOSPMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ 28.530.912/0001-94, vencedora dos lotes 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 
21, 22, 25, 27, 28, 33 e 37 perfazendo um valor de R$ 2.439.369,64 (Dois milhões, quatrocentos e 
trinta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); 02 – JeG PHARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 05.283.263/0001-79, vencedora 
dos lotes 02 e 23 perfazendo um valor de R$ 228.020,32 (Duzentos e vinte e oito mil, vinte reais e 
trinta e dois centavos); 03 – DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI, inscrita no CNPJ 05.382.899/0001-78, vencedora dos lotes 05, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 
31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 perfazendo um valor de R$ 1.608.959,28 (Um milhão, seis-
centos e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos); 04 – PROHOSPITAL 
COMERCIO HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ 09.485.574/0001-71, vencedora dos lotes 11, 30, 34 
e 44 perfazendo um valor de R$ 189.597,05 (Cento e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete 
reais e cinco centavos); 05 – CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
13.414.166/0001-04, vencedora do lote 13 perfazendo um valor de R$ 219.970,00 ( Duzentos e deze-
nove mil, novecentos e setenta reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 1702.01/22- PE/SEC-DE 
SAÚDE - OBJETO: AQUISIÇÃO DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E 
CORRELATOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS, EQUI-
PAMENTOS, UTENSÍLIOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR), DES-
TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Regido pela lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019 – “pregão eletrônico”, com aplicação subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II 
do Art. 15 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem 
como nas Leis complementares nº 123/06 e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis 
e do disposto no presente Edital e seus anexos. DATA DE ASSINATURA: 24.03.2022. VIGÊNCIA: 
De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Pela Prefeitura de Santana do Acaraú, Secretaria de Saúde 
(órgão gerenciador), Sr. Izabel Cristina Loiola Oliveira; e a(s) empresa(s): HOSPMÉDICA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA; JeG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE-
LI; DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI; PROHOSPITAL 
COMERCIO HOLANDA LTDA e CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Santana 
do Acaraú/CE, 24 de março de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Pregoeiro Municipal

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR-SÁ – AVISO DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2403.01/2022- PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS Á DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, DE-
CRETO FEDERAL N° 6.307, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SE-
CRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/
CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da 
Prefeitura de Senador Sá-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessa-
dos, que do dia 24 de Março de 2022 a 06 de Abril de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 06 
de Abril de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 10h00min do dia 06 de Abril de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. 
23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, e no licitações-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como 
no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Mu-
nicipal. À comissão de Pregão. Senador Sá/CE, 24 de Março de 2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE 
MORAIS FILHO (Pregoeiro Municipal) 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR-SÁ – AVISO DE PROSSEGUI-
MENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0701.01/2022-GOV-SRP. A comissão de Pregão da Prefei-
tura Municipal de Senador SÁ, localizada na Av 23 de Agosto, s/n, Bairro Centro, torna público que 
ás 09:00 horas do dia 28 de Março de 2022, na sede da comissão de Pregão, dará prosseguimento 
ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0701.01/2022-, que tem como objeto a REGISTRO DE PREÇOS, 
VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE. Informações na sede da comissão da Comissão de Licitação/
Pregão, na Av 23 de Agosto, s/n, Bairro Centro, Senador Sá/CE ou pelo Telefone: (88) 3668-1003. 
A comissão. Senador Sá 23 de Março de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho - Pregoeiro oficial

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna públi-
co para conhecimento dos interessados que, no dia 07 de abril 2022 às 09 horas estará realizando licitação 
sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 10.005/2022-PE, tipo menor preço por item, para AQUISIÇÃO 
DE PÃES DE COCO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS FAMILIAS CARENTES NO PERÍODO DA SE-
MANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. 
Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licitacoes.
tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 23 de março de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 005/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE – torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 08 de Abril de 2022 às 09:30hs, na sede 
da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 
– Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 
DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, o qual 
encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às 12h00min. Ana Paula Este-
vão Silva - Presidente da Comissão de Licitação. Choró-Ce.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº. 002/2022-CP. A Comissão de Licitação de Choró-CE – torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 25 de Abril de 2022 às 09h30min, na sede da 
Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 – Alto 
do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÍEDRICAS 
IRREGULARES E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-
CE.., o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às 12h00min. Ana 
Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ – AVISO DE ALTERAÇÃO DA 
DATA DE ABERTURA DO PROCESSO Nº 015/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.01 
O Município de Icapuí, através da Pregoeira tornam público para conhecimento dos interessados a 
ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.01 – AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE. O envio das propostas poderá 
ser feito até às 08h59min do dia 29/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do 
dia 29/03/2022. (Horário de Brasília). Tal alteração ocorre pelo fato do feriado estadual do dia 25 de 
março de 2022, o que interferirá na contagem do prazo legal. Icapuí-CE, 23 de março de 2022. Ana 
Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ – AVISO DE ALTERAÇÃO DA 
DATA DE ABERTURA DO PROCESSO Nº 016/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.02 
O Município de Icapuí, através da Pregoeira tornam público para conhecimento dos interessados 
a ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.02 – 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
COMPLETAS DO TIPO ALMOÇO E QUENTINHA, BEM COMO LANCHES E SUCOS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ. O 
envio das propostas poderá ser feito até às 08h59min do dia 30/03/2022. Início da Sessão Pública 
virtual será às 09h00min do dia 30/03/2022. (Horário de Brasília). Tal alteração ocorre pelo fato do 
feriado estadual do dia 25 de março de 2022, o que interferirá na contagem do prazo legal. Icapuí-
CE, 23 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ – AVISO DE RETIFICAÇÃO O 
município de Icapuí-CE, por meio de sua Pregoeira comunica aos interessados a RETIFICAÇÃO do 
aviso de remarcação de sessão do Pregão Eletrônico Nº 2022.03.10.01, publicado no Diário Oficial 
da União de 23 de março de 2022, ISSN 1677-7069 seção 3 pagina 209. Jornal O Estado pagina 
10, tendo como OBJETO: aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha e produtos de higie-
nização para supri as necessidades das diversas secretarias e autarquias do município de Icapuí. 
Onde se lê: Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 16/03/2022 até às 08h59min 
do dia 30/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 30/03/2022. (Horário 
de Brasília). Leia-se: Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 16/03/2022 até às 
08h59min do dia 28/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 28/03/2022. 
(Horário de Brasília). Icapuí-CE, 23 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18.03.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do 
Município de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 27 
de abril de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe 
localizada na Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará 
realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação 
e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: 
www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 23 de março de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – 
Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ADIAMENTO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2022 - A Prefeitura 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 PRIMEIRO ADENO MODIFICADOR DO EDITAL, 
ADIAMENTO da sessão de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.03.01/2022, cujo objeto é 
a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE 
PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE 
EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E 
CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR 
DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO AS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE...com nova data de abertura para o dia 06 de abril 
de 2022, às 09:00 horas. A retificação 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, 23 de março de 2022. Maya-
ra Shelly Nogueira de Freitas -Pregoeira do Município de Jaguaribe
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O pico da inflação brasileira, em 12 meses, ocorrerá (tal-
vez) só em abril deste ano, com o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) voltando a recuar a partir 
de então, segundo previu, ontem, o presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto. Para analistas de mercado 
ouvidos semanalmente pelo BC na Pesquisa Focus, a in-
flação deve ter alta de 0,99% em março e 0,88% em abril. 
Para maio, porém, os economistas esperam uma deflação de 
0,2%. Campos Neto enfatizou que o Brasil tem se diferencia-
do de outros países no combate à inflação, com um movi-
mento mais forte de aperto monetário. Na semana passada, 
o Copom elevou a Selic em 1%, para 11,75% ao ano e indicou 
uma nova alta de mesma magnitude na reunião de maio.

Na véspera da divulgação do Relatório Trimestral de In-
flação (RTI) com novas projeções do BC para o PIB deste 
ano, Campos Neto adiantou que a instituição está com um 
número melhor que o do mercado para a atividade. No últi-
mo Focus, os analistas projetaram um crescimento de 0,5% 
em 2022. Para o dirigente, embora o BC não faça política fis-
cal, a calibragem da política monetária depende também do 
resultado das contas públicas. “Vemos uma grande melhora 
no curto prazo do fiscal. O aumento dos preços das commo-
dities melhora o fiscal da União e dos Estados, porque me-
lhora a arrecadação”. E para os contribuintes? Mais inflação, 
claro – afinal, ainda há margem para subir, “tá ok?”.

BC: Pico da inflação (talvez) só em abril

Avanço. Pela terceira vez consecutiva, a Intenção de Consumo das Famílias cresceu. Desta vez o avanço foi de 
1,8% de fevereiro para março deste ano. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) e foram divulgados nessa quarta-feira (23). Com o resultado, o índice chegou a 78,1 pontos.

A quantidade de lança-
mentos de imóveis residen-
ciais cresceu 27% em 2021. 
Os dados são da Associação 
Brasileira de Incorporado-
ras Imobiliárias (Abrainc). 
O número de unidades 
comercializadas, um to-
tal de 143.576, é o maior já 
registrado pelo indicador 
desde 2014. Além disso, a 
quantidade de lançamentos 
também é recorde: 153.726 
unidades. Um total de 18 in-
corporadoras participam do 
levantamento.

O segmento de médio e 
alto padrão teve os aumentos 
mais expressivos, com 226% 
nas unidades lançadas. O 
segmento chegou a 64.505, e 
de 21% nas vendas, que atin-
giram 27.937 unidades.

Mas é o segmento popular 
que domina as vendas, se-
gundo a Abrainc. As unida-
des relacionadas ao progra-
ma Casa Verde e Amarela, o 
antigo Minha Casa, Minha 
Vida, foram 57,9% dos lan-
çamentos e 80,2% de todos 
os imóveis comercializados, 
com 113.008 unidades, pa-
tamar estável em relação a 
2020. Os lançamentos de 

imóveis populares, por sua 
vez, tiveram alta de 21% so-
bre o ano anterior. A Abrainc 
também produz, em parceria 
com a Deloitte, um indicador 
de confiança do setor imobi-
liário residencial. A pesquisa 
sobre o quarto trimestre de 
2021 apontou que os preços, 
que já vinham em movimen-
to de alta, seguiram o proces-
so de elevação, que deve con-
tinuar neste ano.

O setor, que registrou leve 
queda nas vendas no último 
trimestre, especialmente no 
segmento de médio e alto 

padrão, espera estabilidade. 
“No geral, os empreendedo-
res estão otimistas com as 
perspectivas para 2022, mas 
atentos ao cenário econômi-
co atual”, afirma Luiz França, 
presidente da Abrainc. Ele 
lembrou, porém, que o le-
vantamento foi feito antes da 
Guerra da Ucrânia, conflito 
que tem causado aumento da 
inflação pelo mundo. Ainda 
segundo ele, o aumento da 
Selic no país, a taxa bási-
ca de juros, atualmente em 
11,75% ao ano, não tem che-
gado com a mesma força às 

taxas de financiamento imo-
biliário, que sobem e descem 
com velocidade e amplitude 
menor.

Mesmo que haja um novo 
aumento da taxa de crédito 
imobiliário, a entidade ana-
lisa que o consumidor segui-
rá com intenção de compra. 
Pesquisa feita pela consulto-
ria Brain com 900 compra-
dores em 2021 apontou que 
69% não deixariam de ad-
quirir o imóvel se os juros do 
financiamento subissem em 
0,5 ponto percentual. Caso o 
aumento fosse de 1,5 ponto 
percentual, 65% ainda man-
teriam a decisão de compra.

Renda
A renda mínima neces-

sária para conseguir um 
financiamento imobiliário 
vem subindo, o que pode 
dificultar a compra. Dados 
levantados pela plataforma 
de crédito imobiliário Me-
lhorTaxa mostram que, para 
um financiamento de R$ 280 
mil, feito por uma pessoa de 
30 anos, a renda mínima exi-
gida passou de R$ 8.517,74 
em março de 2020 para R$ 
9.825,27 neste mês.
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A renda mínima necessária para conseguir um financiamento 
imobiliário vem subindo, o que pode dificultar a compra

Ceticismo
A confiança da indústria 

caiu em 22 dos 29 setores 
em março, disse a CNI, 
ontem. Em relação a 
fevereiro, pesou a piora na 
percepção do empresariado 
do momento atual da eco-
nomia e do setor industrial. 
Apesar da queda, o índice 
de todos os setores per-
maneceu acima da marca 
50 pontos que separa a 
confiança da falta de con-
fiança. A maior descrença 
ocorreu na indústria de 
transformação, no segmen-
to de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos, de 58,7 
pontos em fevereiro para 
53,3 pontos em março.

Ceticismo II
Além desse segmento, 

outras quedas expressivas 
de confiança, entre feve-
reiro e março, vieram dos 
segmentos como automo-
tivo (59,8 pontos para 55,8 
pontos), metalurgia (57,5 
pontos para 53,8 pontos), 
biocombustíveis (59,3 
pontos para 55,9 pontos) 
e produtos de metal (59,9 
pontos para 56,5 pontos). 
Em março, os setores 
menos confiantes foram, 
principalmente, o de obras 
de infraestrutura e móveis 
(52,6 pontos); produtos 
têxteis (53); máquinas, apa-
relhos e materiais elétricos 
(53,3) entre outros.

Peso extra
As companhias aéreas 

já admitem reajuste nas 
passagens de até 30% e 
redução de voos devido à 
escalada em seus custos, 
com o conflito Rússia à 
Ucrânia e pela subida no 
preço do querosene. Se-
gundo o site Kayak, há uma 
tendência ainda maior de 
alta, de até 45%, no preço 
médio dos voos nacionais; 
e de 17%, nos internacio-
nais. A Latam confirma 
25% a 30% de alta nas 
passagens, suspensão de 
10 rotas e o adiamento de 
outras 11. A Azul “ajustou a 
oferta de voos diários”.

Sem feriado
Amanhã (25), será feria-

do em todo o Ceará (Data 
Magna), menos para quem 
trabalha no comércio. As 
lojas de rua do Centro, da 
Av. Monsenhor Tabosa, dos 
bairros e os shoppings cen-
ters vão abrir normalmen-
te. Nos shoppings, terão 
funcionamento das 10 às 
22h. Já as lojas de rua do 
Centro devem abrir de 8 
às 17h. De acordo com 
o presidente da CDL de 
Fortaleza, Assis Cavalcante, 
a abertura do comércio no 
feriado tem dado um resul-
tado bastante satisfatório e 
surpreendente.

Intenção de consumo tem terceira alta  
A intenção de consumo das famílias registrou, em 
março, o terceiro aumento mensal consecutivo e o 
maior nível desde maio de 2020. Com crescimento 
de 1,8%, o índice apurado pela CNC atingiu 78,1 
pontos, apresentando melhor pontuação do que a 
alcançada no mesmo mês em 2021 (73,8 pontos). 
Na comparação anual, o aumento foi de 5,9%. Entre 
os subíndices avaliados, o principal destaque po-
sitivo foi emprego atual, que atingiu o nível de 102 
pontos e foi o primeiro item a voltar a ser conside-
rado satisfatório pelos consumidores.

INSS: Nova greve deve afetar serviços ao cidadão
Servidores do INSS en-
traram em greve, ontem, 
e a paralisação pode 
afetar os serviços previ-
denciários disponibili-
zados ao cidadão. A mo-
bilização é coordenada 
pela Fenasps (Federação 
Nacional dos Sindicatos 
de Trabalhadores em 

Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social) e 
busca um reajuste de 19,99%. O INSS e o Fenasps não 
informaram se houve impacto no primeiro dia de gre-
ve nem se atividades chegaram a ser suspensas.

Vendas e lançamentos de imóveis 
residenciais crescem 27% em 2021
O mercado segue aquecido. Só os lançamentos de imóveis populares 
tiveram alta de 21% se comparado ao ano imediatamente anterior

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e Signatária: Secretaria de Educação, Verúzia Jar-
dim de Queiroz, Secretária, torna público o extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico 
nº 08.008/2021-PERP: nº 08.008/2021-05SME - Valor global: R$ 693.421,50 - Contratada: Rafael 
Soares Melo - ME, através de seu representante legal, o Sr. Rafael Soares Melo; nº 08.008/2021-
02SME - Valor global: R$ 3.741,00 - Contratada: DX Computadores LTDA - EPP LTDA, através 
de seu representante legal, o Sr. João Renato Pereira Freire; nº 08.008/2021-04SME - Valor 
global: R$ 93.000,00 - Contratada: Ribeiro Apoio Administrativo e Comércio EIRELI, através de 
sua representante legal, a Sra. Luciana Ribeiro dos Santos; nº 08.008/2021-06SME - Valor glo-
bal: R$ 19.250,00 - Contratada: CACTUS - Locação, Serviços e Comercio LTDA, através de 
seu representante legal, o Sr. Hélio Pessoa de Carvalho Filho; nº 08.008/2021-03SME – Valor 
global: R$ 77.400,00 - Contratada: LS Serviços de Informática e Eletrônica LTDA - EPP, através 
de seu representante legal, o Sr. Silvio Moreira dos Santos; Objeto: Aquisição de equipamentos 
de informática e mobiliários destinados à implantação de 15 laboratórios de informática. Prazo de 
vigência: até 31/12/2022 a partir da data da assinatura do contrato. Datas das assinaturas dos 
contratos: 08,10, 11, 12, 14 de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 
10.002/2022-PERP: nº 10.002/2022-01SMS - Valor global: R$ 43.396,00 - Contratada: Andreza de 
A. Pinto Costa EPP, através de sua representante legal, a Sra. Andreza de Alacoque Pinto Costa. 
Objeto: Contratação de serviços de alimentação pronta. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir 
da data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 15/03/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Adendo - Pregão Eletrônico Nº 2022.03.15.004-SR-
P-SME. O Pregoeiro, torna público para conhecimento de todos os interessados que foi realiza-
do 1º adendo ao Edital do Pregão, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de kits do projeto pedagógico – brinquedoteca para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação do município, alterando a data de cadastramento das propostas, aber-
tura das propostas e sessão de disputa, ficando agora a partir das 09h (horário de Brasília) 
do dia 05/04/2022 o início da abertura. Informamos que o adendo com as devidas retificações 
encontra se disponível no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, bem como nos autos do referido 
processo. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Educação; 
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Trabalho e Assistência 
Social; Secretaria de Saúde. Contratada: Francisco Jakson Pereira Rosado 84527412353. Educa-
ção: Valor Global de R$ 40.120,00 (quarenta mil cento e vinte reais). Saúde: Valor Global de R$ 
40.120,00 (quarenta mil cento e vinte reais) Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico: Valor 
Global de R$ 12.435,00 (doze mil quatrocentos e trinta e cinco reais). Trabalho e Assistência Social: 
Valor Global de R$ 12.385,00 (doze mil trezentos e oitenta e cinco reais). Objeto: Contratação de 
empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar 
condicionado para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município, conforme 
especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste processo. Procedimento Licitatório: 
Tomada de Preço Nº 2022.02.08.001-GM. Vigência dos Contratos: da data da assinatura do con-
trato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 07.07.12.122.0402.2.017. 11.11.04.122.0402.2.038. 
08.08.08.244.0807.2.082. 06.06.10.122.0402.2.008. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina 
pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina pela 
Contratada: Francisco Jakson Pereira Rosado. Data da Assinatura: 21/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 07/04/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 14.03.17.01.22- PERP, cujo objeto: Registro de preços visando 
futuras e eventuais aquisições de material de limpeza e higienização, para atender as necessidades 
da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura, tudo conforme especi-
ficações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na 
íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna pú-
blico aos interessados que diante da necessidade de modificação parcial do termo de referência 
(anexo I) do edital, decide por SUSPENDER o certame referente ao Edital do Pregão Eletrônico 
nº 2022.03.11.001-GM para revisão e retificação do Termo de Referência e Edital. A nova data de 
abertura será divulgada na forma da Lei. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público que se encon-
tra à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico nº 03.21.01/2022, que tem por ob-
jeto à aquisição de fardamentos e afins a serem utilizados pelos servidores da Secretaria da Saúde 
do Município. Recebimento das propostas: a partir desta publicação até o dia 07/04/2022, às 08h, 
horário de Brasília, abertura das propostas, no sítio www.bbmnet.com.br. O início da sessão de dis-
puta de preços: 07/04/2022 às 09h, horário de Brasília, no sítio www.bbmnet.com.br. Informações 
gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima e demais informações poderão ser 
adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, nº 221 – Centro – Pindoretama/CE. Telefones: (85) 
3375-1427 / 3375-1891, de segunda a sexta-feira, de 08h as 14h. Os interessados ficam desde já 
notificados da necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.com.br para verificação de informações 
e alterações supervenientes. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação – O Pregoeiro, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico nº 03.22.01/2022, que 
tem por objeto à aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), para o enfrentamento à 
Pandemia do Coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Município. 
Recebimento das propostas: a partir desta publicação até o dia 08/04/2022, às 08h, horário de 
Brasília, abertura das propostas, no sítio www.bbmnet.com.br. O início da sessão de disputa de 
preços: 08/04/2022 às 09h, horário de Brasília, no sítio www.bbmnet.com.br. Informações gerais: 
O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima e demais informações poderão ser 
adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, nº 221 – Centro – Pindoretama/CE. Telefones: 
(85) 3375-1427 / 3375-1891, de segunda a sexta-feira, de 08h as 14h. Os interessados ficam 
desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.com.br para verificação de 
informações e alterações supervenientes. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada 
de Preços nº 03.22.02/2022 que será realizado dia 12/04/2022, ás 09h, cujo objeto: Contratação 
de empresa para a prestação de serviços técnicos na área de assessoria e consultoria contábil, 
junto as escolas da rede de ensino do município, através da Secretaria da Educação e Juventude. 
Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Munici-
pal, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindoretama/CE, no horário de 08h às 
14h. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos in-
teressados que, no próximo dia 07/04/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Licitação, localizada 
na Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu-CE, estará realizando lici-
tação de Pregão Presencial n° ST-PP001/2022-SRP, Cujo objeto: Registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de urnas funerárias e serviços de traslado, para atender as necessidades 
da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do município, o qual se encontra 
disponível no endereço acima no horário de 08h às 12h, e nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, 
https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação 
- O município de Uruoca-CE, através da CPL, torna público a Tomada de Preço n°. 
0012203.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO 
DA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura dia 
11 de abril de 2022 as 08H00MIN, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na 
Rua Pessoa Anta, 410, Centro. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE ICAPUÍ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - N.º 2022.03.04.01– 
ABERTURA: 05 de ABRIL de 2022 às 08h30min. JULGAMENTO: menor preço por 
lote. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção de 
Bombas Submersas, Serviços de Retirada e Reposição de Equipamento Motobomba 
Submersa em Poços acima de 100 metros (Munck) e Serviços de Limpeza de Poços 
Tubulares Profundos para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto-SAAE, do Município de Icapuí-CE., conforme especificações contidas no Termo 
de Referência.  Informações: Rua Floriano Monteiro, 1460, Centro – Icapuí - CE ou (88) 
3432.1206 de 07h00min às 13h00min. Renato de Sousa Rebouças – Pregoeiro.

PREFEITURA DE JAGUARETAMA-CE - O Pregoeiro, torna público abertura do Pregão Eletrônico 
nº 011/2022-PE, cujo objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA-CE. 
O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 
24/03/2022 as 08h00mim, fim do Acolhimento das Propostas: 06/04/2022, as 08h00mim; Data de 
Abertura das Propostas: 06/04/2022, às 08h10; Início de Disputa de Preços: 06/04/2022, 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, 23 de Março de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente  - SEMACE,  a 
Licença  de Instalação - LI, referente  a “CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO 
LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO IRAPUÃ PINHEIRO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARETAMA”, zona urbana do Município de Jaguaretama - Ceará.    Foi  determinado   o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,   a 
Licença Prévia -   LP nº 60 / 2022 , referente a “CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO 
LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO IRAPUÃ PINHEIRO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARETAMA”, zona urbana do Município de Jaguaretama - Ceará.    Foi  determinado   o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

Torna público que Requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a 
Autorização de Supressão Vegetal para implantação do empreendimento Parque de exposição a 
ser implantado na Rua Manoel Lemos de Almeida sn, Zona Urbana do município de 
Jaguaretamaz/CE, Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 2ª Vara 
Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 
61600-272, Fone: (85) 3368-8980, Caucaia-CE - E-mail: caucaia.2civel@tjce.jus.
brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0038136-
41.2014.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto:Usucapião Ordinária. 
Requerente: Jose Maria Adeodato e outro. Terceiro A quem possa interessar 
possa. Valor da Causa:R$ 20.000,00. O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO 
DE QUEIROZ, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, Estado 
do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER aos que 
o presente Edital de Citação, com prazo de trinta (30) dias, nos termos do art. 257 do 
CPC/2015, que diz: “São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou 
a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a 
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada 
nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 
60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da 
primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também 
em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades 
da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.”; virem ou dele tiverem conhecimento 
e a quem interessar possa que tem curso pelo Juízo desta Vara da Comarca de Caucaia, 
uma Ação de Usucapião, processo nº 0038136-41.2014.8.06.0064, promovida por Jose 
Maria Adeodato e outro, CITE(M)-SE, a quem interessar possa de todo conteúdo da 
ação inframencionada, em que requer a posse de um terreno rural de forma irregular, 
na Escala 1: 18.500, com uma casa de 240,00m² de área edificada, distando 2,00 km 
do ponto P1 no sentido poente – nascente para a Rodovia BR – 020, Km 386, situado na 
Estrada de acesso a Arrueira – Localidade Poço Verde – Caucaia – Ceará, pertencente 
a JOSÉ MARIA ADEODATO e sua esposa MARIA HELENA DE OLIVEIRA ADEODATO; área 
total do terreno = 26,67 há, perímetro = 6.311,90m; com as seguintes medidas e 
confrontações: AO NASCENTE, FRENTE:, em um segmento: do ponto P0=0 com ângulo 
interno = 107°30’ e coordenadas (UTM) = 522153,2060 / 9574769,7470 ao ponto P1 
com ângulo interno = 72°8’ e coordenadas (UTM) = 522161,1305 / 9574666,0494 
medindo 104,00 metros, extremando com a Estrada de acesso a Arrueira; AO 
POENTE, FUNDOS, em um (01) segmento: do ponto P3 com ângulo interno = 85°35’ e 
coordenadas (UTM) = 519078,2959 / 9574697,9864 ao ponto P4 com ângulo interno = 
94°47’ e coordenadas (UTM) = 519108,2069 / 9574772,0765 medindo 79,90 metros, 
extremando com o Riacho Espera; AO SUL, LADO DIREITO, em dois (02) segmentos: o 
primeiro do ponto P1 com ângulo interno = 72°8’ e coordenadas (UTM) = 522161,1305 
/ 9574666,0494 ao ponto P2 com ângulo interno = 180° e coordenadas (UTM) = 
520039,2444 / 9574688,0313 medindo 2.122,00 metros, extremando com o imóvel 
pertencente aos HERDEIROS DE JONAS SANTANA DE MELO, e o segundo do ponto 
P2 ao ponto P3 com ângulo interno = 85°35’ e coordenadas (UTM) = 519078,2959 
/ 9574697,9864 medindo 961,00 metros, extremando com o imóvel pertencente a 
ANTONIO GONÇALVES SOBRINHO, totalizando ao sul 3.083,00 metros; e AO NORTE, 
LADO ESQUERDO, em um (01) segmento: do ponto P4 com ângulo interno = 94°47’ 
e coordenadas (UTM) = 519108,2069 / 9574772,0765 ao ponto P0=0 com ângulo 
interno = 107°30’ e coordenadas (UTM) = 522153,2060 / 9574769,7470 medindo 
3.045,00 metros, extremando com o imóvel pertencente a DEONÍSIO BRAGA GARCIA; 
para, querendo, contestar a referida ação no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados pelo(a) autor(a) na inicial. 
Estando a(o)(s) mesma(o)(s) em lugar incerto e não sabido, determinou o MM Juiz 
titular da 2ª Vara Cível a expedição do presente edital. CUMPRA-SE observadas as 
formalidades legais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Caucaia, Estado do 
Ceará, em 01/12/2021. Eu, Maryane Nondas Maia – Mat. n° 834, Supervisora da 2ª 
Vara Cível, revisei, e foi digitado por Roberta Karine Barros Rocha – Técnica da Justiça. 
Francisco Biserril Azevedo de Queiroz -- Juiz de Direito
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Eleição. Em um processo contestado na Justiça por um agora vice-presidente, a CBF realizou 
sua eleição presidencial nesta quarta-feira (23). Candidato único, o baiano Ednaldo Rodrigues, 
67, foi escolhido por federações e clubes para um mandato de quatro anos, até março de 2026.ESPORTES

FOTO PEDRO MARTINS/CBF

Hulk decide, Atlético vence Caldense e se aproxima da final
Jogo no Mineirão tem se 

tornado sinônimo de vitória 
do Atlético e gol de Hulk. Na 
tarde desta quarta-feira (23), 
não foi diferente. Mesmo com 
status de visitante (apesar da 
maioria nas arquibancadas), 
o time alvinegro passou sem 
sustos pela Caldense e fez 2 a 
0 no jogo de ida da semifinal 
do Campeonato Mineiro.

Hulk foi destaque mais uma 
vez. O camisa 7 marcou duas 
vezes e superou o meia uru-
guaio De Arrascaeta (ex-Cru-
zeiro e atualmente no Flamen-

go) como maior artilheiro do 
novo Mineirão, com 32 gols.

Foi o quinto jogo (e a quinta 
vitória) do Atlético no Minei-
rão em 2022. A última derrota 
no estádio faz quase dez me-
ses. Em 30 de maio de 2021, 
o time perdeu por 2 a 1 para o 
Fortaleza, na estreia no Cam-
peonato Brasileiro.

A vitória aumenta a vanta-
gem alvinegra na semifinal. 
Agora, o Atlético pode perder 
o jogo de volta por até dois gols 
de diferença que, ainda assim, 
avança à finalíssima. O duelo 

decisivo será neste domingo, 
a partir das 18h30, novamente 
no Mineirão. O outro finalista 
sai do confronto entre Athletic 
e Cruzeiro. Na primeira parti-
da, o time celeste venceu por 2 
a 0. A volta será no sábado, às 
16h30, no Mineirão.

Hulk decisivo
A metade inicial do pri-

meiro tempo foi de pouca 
inspiração dos dois lados. 
O Atlético teve mais a bola, 
mas não acertou o gol defen-
dido pelo goleiro Renan Ri-

naldi. As melhores investi-
das saíram pela direita, com 
Ademir e Guga em lances 
armados por Hulk.

Hulk foi decisivo mais uma 
vez. Aos 26 minutos, aprovei-
tou rebote e empurrou para as 
redes para abrir o placar. Aos 
39, cobrou pênalti - sofrido 
por ele e assinalado após con-
sulta ao VAR - com precisão 
e fez 2 a 0. Com os gols, veio 
o domínio alvinegro. A Cal-
dense recuou e, mesmo em 
desvantagem no placar, não 
conseguiu ameaçar o Atlético.

Sonhos       
Só lembrando que a Loteria dos Sonhos com suas 3 esta-

ções por dia está "bombando".

Com a camisa
Lúcio Brasileiro mostrou em sua coluna foto de Paulo 

Siqueira que vestia linda camisa com o escudo do Leão.

Oto e João Soares
No sábado que passou os empresários João Soares Neto 

e Oto de Sá Cavalcante bateram longo papo, com o João no 
Flórida e Oto em seu vitorioso colégio. E este colunista no 
dia seguinte ganhava uma camisa com a marca Ari de Sá.

Thales         
Ele foi craque também no basquete quando era menino o 

nome de Tales de Sá Cavalcante está no livro do cel. Julião.

Na defensiva
Neste período de inflação, pandemia, desemprego e 

violência, adote a tática que se usa quando o time quer 
empatar. No oxo, não avance, fique na defensiva que é a 
receita ideal.

70 anos
O colégio Christusa celebra 70 anos de existência. Por 

ali já passaram grandes nomes do esporte cearense. O 
Christus tem muito a ver com o nosso desporto.

Só lembrando
Insista, persista e não desista. A Loteria dos Sonhos em 

mudado para melhor a vida de muita gente.

VITORIOSOS Esta foto mostra o grande empresário 
Ivens Dias Branco tendo a seu lado meu particular amigo 
Geraldo Luciano, que já pertenceu ao alto comando desse 
império que é M. Dias Branco.

CAMILO E O NOVO FILHO Eu já disse uma vez 
ao governador Camilo que ele é grande em tudo que faz. 
As areninhas marcam a presença do esporte no estado e 
paralelo a este vitorioso projeto ganha notoriedade e mais 
espaço na mídia o fut-pa, um sucesso.

A seleção Brasileira já está classificada para a copa do mundo, liderando as eliminatórias com 39 pontos

Amandinha

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A concessão da Medalha do Abolição para a atleta 
Amandinha continua a merecer os aplausos gerais. E 
por falar em Amandinha que está com a seleção brasi-
leira viajando. O técnico da seleção é o cearense Wilson 
que é o técnico do Sumov.

CIDADÃO Ele não foi só um grande craque, ele foi e 
ainda é, um cidadão. Recente evento realizado em Quixelô, 
Ronaldo Angelim foi aplaudido.

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

Júlio Ventura 

E
ste homem de sucesso foi a presen-
ça mais cumprimentada quando do 
batisado do novo filho do governador 
que leva o nome do José. Logo após 

o Oto, Julio Ventura levou os convidados 
para um almoço em seu "chic" apartamento. 
E por falar em Julio, onde anda você?

Alisson; Danilo, Marqui-
nhos, Thiago Silva e Guilher-
me Arana; Casemiro, Fred 
e Lucas Paquetá; Antony, 
Neymar e Vinícius Júnior. Se 
nada mudar no treino desta 
quarta-feira (23), marcado 
para 16h (horário de Brasí-
lia), na Granja Comary, em 
Teresópolis (RJ), esta será a 
formação do Brasil para en-
frentar o Chile amanhã (24), 
às 20h30, no Maracanã, pe-
las Eliminatórias da Copa 
do Mundo do Catar, em no-
vembro deste ano. 

A escalação foi esboçada 
por Tite na atividade da úl-
tima terça-feira (22), a pri-
meira com a maior parte do 
elenco à disposição. Em re-
lação à equipe que goleou o 
Paraguai por 4 a 0 na rodada 
anterior das eliminatórias, 
no Mineirão, em fevereiro, 
são sete novidades: Alisson 
no gol, Danilo e Arana nas 
laterais, Casemiro e Fred 
no meio-campo e Antony e 
Neymar no ataque.

Na ocasião, Danilo, 
Neymar e Arana não ha-
viam sido convocados (os 
dois primeiros por estarem 
se recuperando de lesão), 
enquanto Casemiro e Fred 
foram poupados. Já Antony, 
caso a escalação do treino de 
terça seja mantida, estreará 
como titular da seleção bra-
sileira. O atacante do Ajax 
(Holanda) atuou sete vezes e 
marcou dois gols, mas sem-
pre saindo do banco.

“O professor ainda não 

comentou nada. Tem vários 
atacantes brigando pela vaga. 
Continuarei fazendo minha 
parte. Independente de en-
trar jogando ou não, estarei 
preparado para, quando tiver 
oportunidade, dar meu me-
lhor”, disse Antony, em en-
trevista coletiva na terça.

As demais opções de 
Tite são os goleiros Wever-
ton e Everson (chamado 
no lugar de Ederson, com 
gastroenterite); os laterais 
Dani Alves e Alex Telles, os 
zagueiros Eder Militão e Fe-
lipe (que substituiu Gabriel 

Magalhães, dispensado para 
acompanhar o nascimento 
da filha); os volantes Fabi-
nho e Bruno Guimarães; o 
meia Philippe Coutinho e os 
atacantes Rodrygo, Richarli-
son e Gabriel Martinelli. O 
atacante Raphinha, inicial-
mente convocado, contraiu o 
novo coronavírus (covid-19) 
e foi cortado.

Já garantido na Copa, o 
Brasil lidera as Eliminató-
rias Sul-Americanas com 
39 pontos, cinco à frente da 
Argentina, segunda coloca-
da. As duas seleções, inclu-

sive, ainda precisam refazer 
o duelo de setembro, na Neo 
Química Arena, interrom-
pido logo no começo, após 
intervenção de agentes da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e 
da Polícia Federal.

O Chile aparece em sexto 
lugar, com 19 pontos, três 
atrás do Uruguai, quarto co-
locado, que fecha a zona de 
classificação direta ao Mun-
dial. A quinta posição, que 
dá vaga à repescagem, é ocu-
pada pelo Peru, com 21 pon-
tos. (Agência Brasil)

Tite faz esboço de escalação
da Seleção para partida de hoje
Para a partida de hoje a noite,  válida pela penúltima rodada das eliminatórias, 
um esboço da escalação foi mostrado no treino de ontem na Granja Comary

FERDINANDO TEIXEIRA RODRIGUES 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença  
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Lotea-
mento  Alphaville Ceará 3, Quadra L5, Lote 19, Alameda África do Sul, Bairro Cidade 
Alpha, Eusébio Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte 
integrante.

JOSÉ IDARLAN GOMES CHAVES FILHO 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licen-
ça  Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no 
Loteamento  Alphaville Ceará 3, Quadra J5, Lote 22, Alameda Finlândia, Bairro Cidade 
Alpha, Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte 
integrante. 

RAFAEL SILVA DE AMORIM 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença  
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Lo-
teamento Terras Alphaville Ceará 1, Quadra U2, Lote 04, Alameda Barra Nova, Bairro 
Cidade Alpha,  Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e  Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte 
integrante.

A empresa POLO LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
29.646.047/0001-09, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 01, sala 807, Bairro Meireles, CEP: 60.125-150, Fortaleza/CE, vem a 
público NOTIFICAR os(a) clientes abaixo relacionados, de acordo com os artigos 32 e 49 da Lei n.º 6.766/79, para que compa-
reçam à sede da empresa para regularizar a situação financeira referente ao(s) Contrato(s) de Promessa de Compra e Venda, 
no prazo máximo e improrrogável de 30(trinta) dias, sob a pena de rescisão do(s) referido(s) instrumento(s) contratual(ais), 
ficando os(a) clientes devidamente CONSTITUÍDO(A)(S) EM MOURA e a consequente resolução automática do Contrato, sem a 
necessidade de nova notificação: ESTÊNIO ROBSON LIMA DA SILVA, CPF: 605.410.923-59, QUADRA 03, LOTE 10; MARIA ELIETE 
DA SILVA, CPF: 923.512.713-00, QUADRA 07, LOTE 14; MARCELO PASSOS DE ALBUQUERQUE FILHO, CPF: 015.193.343-03, 
QUADRA 10, LOTE 01; RENATA DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 770.568.683-04, QUADRA 15, LOTE 08; ROBERTA KELLY BARBOSA DE 
ARAÚJO, CPF: 645.016.803-00, QUADRA 08, LOTE 05.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 24/03/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 3226-8330

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30684 FLÁVIO ÍTALO LIMA MARQUES E ANA VICTÓRIA CIALDINE BARBOSA
N°30685 ALAM MENEZES DE OLIVEIRA E ADRIANA COELHO DOS SANTOS
N°30686 MARCIO ANTONIO SILVA CAVALCANTE E MARIA LUCILENE RODRI-  
               GUES CABRAL

23 DE MARÇO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9468-LINDSON AMARO LEMOS E LADJANE KELLY DE OLIVEIRA
Nº9469-TIAGO MIRANDA DA SILVA E MARIA VALCLÉCIA HENRIQUE DO NASCIMENTO
Nº9470-FRANCISCO CLEITON NASCIMENTO DE FREITAS E CASSIDIANA JORGE LIBERALINO MENEZES
Nº9471-FELIPE WILLIAN DE SOUSA CRUZ E BRENDA SILVA MARTINS
Nº9472-PEDRO EDUARDO SOUTO CANUTO E BEATRIZ FIRMINO LOPES
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23 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:
339209 - Francival Lincoln Conrado da Silva e Ana karoline França da Silva; 
339210 - Silvio Santos Cabral e Silnete Silva dos Santos;
339211 - Leonardo Benevides Souza Azin e Ivna Viana Araujo; 
339212 - Wilton Bernardino dos Santos e Amanda da Rocha Costa;
339213 - Charles Nobre Franco e Maria Alana Ferreira de Abreu;
339214 - Samuel Goes de Araujo e Larise Ponte Holanda; 
339215 - Arthur Rodrigues da Silva Santos e Lia Karine Girão Mesquita;                  
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, 23 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75703 - FRANCISCO MARTINS DE SOUZA JUNIOR e MARIA ELIZABETE 
FROTA DA SILVA; Edital n° 75704 - LUCIANO LOURENÇO DA SILVA e MARIA 
FELIZ DIAS GOMES; Edital n° 75705 - FRANCISCO RELSON GOMES DOS SAN-
TOS e EVELINE ALTINO DE MELO; Edital n° 75706 - GLEISON DE MOURA LIMA 
e GLEICIANE DOS SANTOS MOTA; Edital n° 75707 - FRANCISCO CÉLIO MORAIS 
DA SILVA e MARIA DARLIANE DE SOUZA BARROS;
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, 23/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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° 27458 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE MESSIAS BARRETO JUNIOR e MARIA ESTEFANE BRIGNANI;
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, 23/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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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O Imprensa Food Square, com apoio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), prepara programa-
ção infantil especial em homenagem à Semana da Síndrome de Down. Na quinta-feira, 24 de março, o Parque Pakara-
ka, localizado dentro do Imprensa, estará entre 15h e 17h30 com diversas atividades. Além disso, das 17h30 às 23h, 
o trenzinho da alegria e rodinha gigante estarão liberados para as crianças com down. “A APAE ficará responsável por 
entrar em contato com pais de crianças para levá-las no dia. Estamos muito felizes com essa parceria. Queremos que 
esse dia seja especial e que as pessoas se conscientizem sobre a importância da valorização e inclusão das pessoas 
com Síndrome de Down e de toda e qualquer pessoa”, pontua Pedro Netto, CEO do Imprensa Food Square.

Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho
O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região homenageou oito personalidades com a entrega da Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho. A cerimônia ocorreu na Sala de 

Sessões do Pleno. Confira a relação dos agraciados em cada grau: Grande-Oficial - José de Lima Ramos Pereira - procurador-geral do trabalho. Comendador: José Erivaldo Dantas Filho - presidente 
da OAB-CE e Ronaldo Solano Feitosa - Juiz do trabalho substituto e presidente da AMATRA VII. Oficial: Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves - juiz da 5ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, 

Mariana Férrer - vice-procuradora-chefe do MPT/CE, João Pedro Ferraz dos Passos - procurador do trabalho e Sônia Pinheiro - jornalista. Cavaleiro: Jennifer Pohling Vidal - servidora do TRT-7

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
HOSPITAL ALBANIZA SARASATE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
À Diretoria da Associação dos Amigos do Progresso de Maranguape – 
Hospital Albaniza Sarasate, CNPJ 07.462.468/0001-47, convoca todos 
os seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
na sede da Associação, no dia vinte e seis (26) de Março de Dois Mil e 
Vinte e Dois (2022), às 8:00 horas em primeira convocação e às 9:00 
horas em segunda convocação nos termos do artigo dezessete (17, § 
1º e 2º), do Estatuto Social para deliberar sobre eleição da Diretoria e 
outros assuntos de interesse da Associação.

Maranguape/CE, 23 de Março de 2022
À Diretoria

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Resultado da Fase de Habilitação - Tomada 
da Preços Nº 22.11.01/TP - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO da fase 
de Habilitação referente à Tomada de Preços acima especificada, cujo objeto é a Contratação 
de Pessoa Jurídica para Realizar a Conclusão da Construção de Uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS Vicente Antenor) no Bairro Julio, na Sede Urbana no Município de Itapipoca/
CE. Com o seguinte resultado: EMPRESAS INABILITADAS: CONSTROL ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ 18.534.617/0001-52, não atendeu, de forma completa, ao item 5.2.3.2.1, especificamente 
no item “ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, quantidade de 60 
m2”; LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 21.541.555/0001-10, não atendeu 
5.2.4.4 do Edital, uma vez que não apresentou a carteira de Identidade Profissional de seu 
Técnico responsável pelo balanço. É O RESULTADO. Considerando que todas as licitantes 
restaram inabilitadas, a Comissão fixa prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação das 
documentações que ocasionaram as referidas inabilitações, nos termos do item 7.5 do edital e 
do Art. 48, § 3º, da lei 8.666/93. Abre-se também prazo para interposição de recursos conforme 
estabelece o Art. 109 alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Ambos os 
prazos começam a contar a partir desta publicação. Ramon Galvão Fernandes, Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. Itapipoca/CE, 23 de março de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – GOVERNO 
MUNICIPAL - A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe, localizada na 
Rua Cônego Climério Chaves, 307, Centro, São João do Jaguaribe-Ceará, comunica aos interessados 
que no dia 11 de abril de 2022, às 09:00 horas, abrirá licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
23.03.02/2022, cujo objeto é a Contratação Para Fornecimento De Sistema Web Na Área Tributária 
Municipal, Incluindo Serviço De Instalação, Cessão, Manutenção, Treinamento E Adaptação Da Legislação 
e Assessoria Técnica Tributária e Atualização do Código Tributário Municipal junto ao Município de São 
João do Jaguaribe. O edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário 
de expediente ao público, ou pelo portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. São João do 
Jaguaribe-CE, 23 de março de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da CPL.

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A. - ETUFOR. 
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ SOB 
NIRE 23300019482. ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 02/03/2022, LAVRADA EM 
FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 02/03/2022. LOCAL E HORA: Sede 
social à Av. Expedicionários, 5677, 5677 A, Cep: 60.410-234 - Vila União, 
Fortaleza-CE, às 10:00 horas. PRESENÇA: Totalidade dos membros, sob 
a presidência do Sr. Renato César Pereira Lima, tendo como secretário   Sr. 
David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante. ORDEM DO DIA: a) Exonerar, 
o Diretor Vice-Presidente, o Sr. Antônio Ferreira Silva; b) Outros assuntos 
do interesse do colegiado. DELIBERAÇÕES: - Os Conselheiros, por 
unanimidade de votos, resolveram: a) Exonerar, o Diretor Vice-Presidente, 
o Sr. Antônio Ferreira Silva,  ficando a designação de novo Diretor para 
data mais breve possível. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerrou os trabalhos, dos quais lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Renato César Pereira 
Lima-Presidente do Conselho, Elpídio José de Oliveira Moreira-Vice-
presidente, Marcelo Jorge Borges Pinheiro-membro, Maria Luiza Gurgel 
Serpa-membro, Ana Estela Fernandes Leite-membro, Josué de Sousa Lima-
membro, Pedro César da Rocha Neto-membro e David Arison da Rocha 
Bezerra Cavalcante-membro e Secretário do Conselho. Está conforme o 
original, lavrado em livro próprio. David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante 
-- SECRETÁRIO. MAR.21.2022.JUCEC Reg. Sob o nº5769398 Junta 
Comercial do Estado do Ceará JUCEC.CERTIDÃO:Certifico que uma 
via de igual teor foi arquivada nesta junta. Drª. Lenira Cardoso de 
Alencar Seraine – Secretária-Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e 
Redes de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, inscrito no 
CNPJ: 02.742.202/0001-34, de acordo com o artigo 2º, II, VI artigo 19º, I, VIII, dos Estatutos Sociais 
vigentes, c/c artigo 611 e seguintes da CLT, convoca todos os associados e não associados das 
empresas prestadoras de serviços de sistemas, instalação e manutenção de planta interna, e 
equipamentos, do Estado do Ceará para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
29 de março de 2022 às 15:00h em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 15:15h 
com qualquer número dos presentes, através de videoconferência no link: https://us02web.zoom.us/j/
87354239229?pwd=ZlgycE4zMVVsc3BaV0kzQmp5SkNrZz09, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia; II - Debates e deliberações sobre a 
pauta de Negociações Coletivas 2022/2023 dos setores profissionais que prestam serviços aos 
nossos representados no Estado do CE; III - Eleição da Comissão de Negociações Coletivas para o 
ano de 2022/2023; IV - Fixação da Contribuição Assistencial patronal e/ou outras taxas para a 
categoria; V - Negociação com o SINTTEL CE para a renovação da CCT - data-base abril, vigência 
2022/2023.

Fortaleza, 24 de março de 2022
Vivien Mello Suruagy - Presidente

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A. CNPJ N° 07.231.103/0001-01 - NIRE 23300018079 - ATA DA 34ª ASSEMBLEIA GERAL OR-
DINÁRIA E 49ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 10 DE SETEMBRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE 
SUMÁRIO. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA - 10 de setembro de 2021, às 11:00h, na sede social da companhia, situada na cida-
de de Fortaleza, estado do Ceará, na Rua João Lobo Filho, 423, Bairro de Fátima, CEP 60055-360. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Dispensada 
a convocação prévia em face da presença da totalidade dos acionistas da companhia, conforme assinaturas apostas no livro de Presença 
de Acionistas. MESA – Carlos Prado, Presidente e Lenita Ribeiro do Prado, Secretária. ORDEM DO DIA: a)Em sede de Assembleia Geral 
Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. b)Em sede de Assembleia 
Geral Extraordinária: deliberar sobre: (i) aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto 
Social; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES – Foram aprovados por unanimidade de votos dos presentes, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: 1) O Relatório dos Administradores, Balanço Pa-
trimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31/12/2020, 
publicados no “Diário Oficial do Estado do Ceará”, edição de 09/07/2021, pág. 155, e no jornal “O Estado”, edição de 02/07/2021, pág. 07. 
2) O Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2020, que apresentou um lucro de R$ 10.227.920,45 (dez milhões, duzentos e vinte e sete 
mil, novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) com a seguinte destinação: R$ 511.396,02 (quinhentos e onze mil, trezentos e 
noventa e seis reais e dois centavos) para a conta de Reserva Legal obrigatória; R$ 125.650,06 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cin-
quenta reais e seis centavos) para a conta de Reserva de Incentivo Fiscal-FDI; R$ 3.367.700,94 (três milhões, trezentos e sessenta e sete 
mil, setecentos reais e noventa e quatro centavos) de juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatórios e R$ 6.223.173,43 
(seis milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e setenta e três reais e quarenta e três centavos) para a conta de Reservas de Lucros. 
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: 1)O aumento do capital social em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), passando o atual 
capital social de R$ 47.792.000,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e dois mil reais), para R$ 47.922.000,00 (quarenta e 
sete milhões, novecentos e vinte e dois mil reais), mediante incorporação do saldo total da conta Reservas de Incentivos Fiscais-FDI, no 
valor de R$ 125.650,06 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e seis centavos), mais parte do saldo da conta Reservas de 
Lucros, no valor de R$ 4.349,94 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). 2)A emissão de 5.200 (cinco 
mil e duzentas) ações ordinárias em bonificação, com valor nominal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada uma, a serem distribuídas aos 
atuais acionistas, proporcionalmente ao número de ações de sua titularidade nesta data, conforme previsto no art. 8º do Estatuto Social, 
passando o Capital Social a ser formado por 1.916.880 (um milhão, novecentas e dezesseis mil, oitocentas e oitenta) ações ordinárias 
nominativas, com valor nominal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada uma. 3) A alteração do Estatuto Social, dando nova redação ao 
art. 5º, conforme abaixo: “Art. 5º - O Capital Social é de R$ 47.922.000,00 (quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e dois mil 
reais), representados por 1.916.880 (um milhão, novecentas e dezesseis mil, oitocentas e oitenta) ações ordinárias nominativas, com 
valor nominal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada uma.” 4) O Estatuto Social da companhia, ora reformulado e consolidado, que uma 
vez lido, foi aprovado, e passa a fazer parte desta Ata (doc. 01). ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida, aprovada e autorizada sua publicação em nome dos 
acionistas presentes, sendo o presente traslado assinado digitalmente pela secretária da mesa dirigente, Sra. Lenita Ribeiro do Prado. 
PRESENTES – Carlos Prado, Maria do Rosário Garcia Ribeiro Prado, José Roberto Prado, Elisabeth Bianchim Prado e Lenita Ribeiro do 
Prado. ASSINA DIGITALMENTE O PRESENTE ATO: Lenita Ribeiro do Prado - Secretária. Confere com o original lavrado no livro próprio.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVI-
SO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 
2022.03.21.01PP: Objeto: Contratação de empresa para locação e monta-
gem de tendas piramidais e montagem de som e palco de pequeno porte 
para futuras e eventuais solenidades de interesse das diversas secreta-
rias da prefeitura municipal de Barroquinha/CE. Tipo de licitação: menor 
preço. a comissão de pregão comunica aos interessados que no dia 07 de abril 
de 2022, às 09:00 horas, na sala da comissão de licitação, estará recebendo os 
envelopes de proposta de preços e habilitação. o edital está à disposição dos inte-
ressados na sala da c.p.l., situada à rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, Barroqui-
nha-CE e no site do TCE www.tce.ce.gov.br. Comissão de Pregão. 22 de março de 
2022. Francisco Clovis Lins Lima -- Pregoeiro Oficial.

DOLF MINERAIS LTDA
CNPJ  08.686.043/0001-84

TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMACE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO Nº 133/2022 - DICOP COM VALIDADE ATÉ 13/03/2026, REFERENTE A EXTRA-
ÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO, ZONA RU-
RAL MUNICIPIO DE PENTECOSTE FOI DETERMINADO O CUMPRIMEWNTO DAS EXIGEN-
CIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DA SEMACE.

Clístenes Gonçalves e Durval Maia de Vasconcelos Clistenes Gonçalves, Regina Gláucia e Tarcisio Lima Verde Des. Antonio Parente, Sonia Pinheiro e procurador-geral do trabalho José de Lima Ramos

Eduardo Oliveira, Isabel Porto, Rossana Kopf e Fernanda Marinho Emanuel Furtado, Jeferson Coelho, Antonio Parente e Paulo Regis Botelho Fernanda Uchoa e João Pedro Passos

Fernanda Uchoa e Mariana Férrer Isbael Porto, Manuel Pinheiro Freitas e Maria Neves Feitosa Plauto Porto e Jennifer Vidal

Procurador José de Lima Ramos recebe comenda do des. Antonio Parente Ronaldo Solano Feitosa e Regina Gláucia Sonia Pinheiro recebe homenagem do des. Antonio Parente

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A. CNPJ/ME N° 07.231.103/0001-01. NIRE 23300018079. ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 13/12/2021. DATA, HORÁRIO E LOCAL – 13 de dezembro de 2021, às 8:00 horas, na sede social da ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A, situada 
na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua João Lobo Filho, 423, Bairro de Fátima, CEP 60.055-360 (“Companhia”). CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Dispensada a 
convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Atas de Reunião 
do Conselho de Administração. PRESENTES – Compareceram os seguintes conselheiros: (i) Carlos Prado, (ii) Maria do Rosário Garcia Ribeiro Prado, (iii) José Roberto Prado 
e (iv) Geraldo Luciano Mattos Júnior (em conjunto, “Conselheiros”). MESA – Carlos Prado, Presidente, e Adriana Ribeiro do Prado, Secretária. ORDEM DO DIA – Deliberar 
sobre: (i) resultado de desempenho da Companhia referente ao mês de novembro de 2021;. (ii) a celebração da “Carta de Intenções” e eventuais aditamentos com o Banco 
Itaú BBA S/A para estruturação de operação envolvendo a captação de recursos no mercado de capitais brasileiro por meio de certificado de recebíveis do agronegócio - CRA, 
no valor total de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“ICVM 476”);. (iii) constituição de garantia 
de alienação fiduciária, pela Companhia, sobre imóveis de sua propriedade, para garantir as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da operação financeira prevista 
no item acima; e . (iv) caso aprovado os itens acima, em especial os itens “(ii)” e “(iii)”, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários, bem como 
assinar os instrumentos pertinentes à consumação do disposto nos itens acima. DELIBERAÇÕES – Após discussão a respeito das matérias constantes na Ordem do Dia, as 
deliberações abaixo foram aprovadas pela totalidade dos Conselheiros, sem quaisquer ressalvas, reservas e/ou oposições: (i) fica aprovado o desempenho da Companhia 
referente ao mês de novembro de 2021;. (ii) fica aprovada a celebração da “Carta de Intenções” e eventuais aditamentos com o Banco Itaú BBA S/A, bem como a contratação, 
pela Companhia, de operação financeira para emissão pela Companhia de cédula de produto rural com liquidação financeira, em favor da True Securitizadora S.A., nos termos 
da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, cujos recursos a serem captados servirão de lastro para emissão de certificado de recebíveis do agronegócio, em série única, em 
regime de colocação de melhores esforços, de emissão da True Securitizadora S.A. (“CPR-F” e “CRA”, respectivamente), nos termos da ICVM 476. A CPR-F terá as seguintes 
características: (i) valor total: até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); (ii) prazo de vencimento: 5 (cinco) anos, a contar da data de emissão; (iii) data de 
emissão: a ser definida; (iv) remuneração: taxa DI, acrescida da sobretaxa de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) ao ano; (v) pagamento da remuneração: 
mensal, sem carência; (vi) amortização de principal: semestral, após carência de 12 (doze) meses; (vii) garantias: a outorga de alienação fiduciária de imóveis rurais, 
de titularidade da Companhia ou de empresas controladas, representando 140% (cento e quarenta por cento) do valor total da operação; e aval dos seguintes acionistas da 
Companhia: Carlos Prado Filho, Lenita Ribeiro do Prado, Antônio Marcos Ribeiro do Prado e Marilena Ribeiro do Prado; (viii) eventos de vencimento antecipado: a serem 
negociados e previstos na CPR-F; e (ix) demais condições: a serem negociadas e previstas na CPR-F;. (iii) fica aprovada a constituição de alienação fiduciária sobre imóveis 
rurais de propriedade da Companhia, ou sociedade da qual seja controladora, para garantir 140% (cento e quarenta por cento) do valor total da operação acima mencionada. 
Os imóveis rurais serão indicados oportunamente pela Diretoria da Companhia para as referidas operações; e. (iv) por fim, fica autorizada a Diretoria da Companhia, bem 
como quaisquer de seus representantes legais em procuração com poderes específicos e limitados para tanto, praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação 
das deliberações acima, especialmente para: (i) discutir, negociar e definir os termos e condições da CPR-F, desde que observado o acima disposto; (ii) celebrar todos 
os documentos e praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da emissão da CPR-F, bem como quaisquer aditamentos aos referidos 
documentos; (iii) a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas; e (iv) contratar os demais prestadores de 
serviços para a emissão da CPR-F, incluindo, sem limitação, o coordenador líder, o agente fiduciário dos CRA, agente de liquidação, escriturador, agente registrador, custodiante 
e os assessores legais, entre outros. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os 
trabalhos, foi a ata lida e aprovada, sendo o presente traslado assinado digitalmente pela secretária da mesa dirigente, Sra. Adriana Ribeiro do Prado e por seu presidente, Sr. 
Carlos Prado. LOCAL E DATA - Fortaleza-CE, 13 de dezembro de 2021. Confere com o original lavrado no livro próprio. Assinam digitalmente o presente ato o presidente e a 
secretária da mesa: . Presidente: José Roberto Prado e . Secretária: Adriana Ribeiro do Prado. 

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ nº 07.231.103/0001-01. NIRE n° 23300018079. ATA DA 74ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. REALIZADA EM 11 
DE FEVEREIRO DE 2022. 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 11 de fevereiro de 2022, às 8 horas, na sede social da Itaueira Agropecuária S.A. (“Companhia”), situada na cidade 
de Fortaleza, estado do Ceará, na Rua João Lobo Filho, 423, Bairro de Fátima, CEP 60.055-360. 2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Carlos Prado – Presidente; Adriana Ribeiro do Prado 
– Secretária. 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. ORDEM DO DIA: Aprovar e deliberar sobre (i) a emissão, pela Companhia, de Cédula de Produto Rural Financeira, no valor total de R$25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de reais), em favor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE III, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a 
forma de condomínio aberto, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 25.043.891/0001-94, representado pela sua 
Administradora VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n° 215, 4º 
andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 22.610.500/0001-88 (“Credor” e “CPR-F”, respectivamente); (ii) a constituição, pela Companhia, de alienação fiduciária de imóveis, 
em favor do Credor, em garantia a todas as Obrigações Garantidas (conforme definidas no Contrato de Alienação Fiduciária) (“Alienação Fiduciária de Imóveis”), constituída por 
meio do “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Credor (“Contrato de 
Alienação Fiduciária”); (iii) a autorização à Companhia para praticar todos os atos necessários para a formalização das deliberações acima mencionadas, bem como celebrar todo 
e qualquer documento necessário à emissão da CPR-F e à constituição da Alienação Fiduciária de Imóveis, incluindo, mas sem limitação, a CPR-F, o Contrato de Alienação Fiduciária 
e seus eventuais aditamentos; (iv) a autorização à Companhia para a contratação de todos os prestadores de serviço necessários à emissão da CPR-F e à constituição da Alienação 
Fiduciária de Imóveis; (v) ratificação de todos os atos já praticados com relação às deliberações acima e (vi) resultado de desempenho da empresa do mês de janeiro de 2022. 
5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o Conselho de 
Administração da Companhia: (i) aprova os termos e condições da emissão da CPR-F, sem prejuízo do detalhamento a constar na CPR-F, com as seguintes características e 
condições: a) Número de Ordem: 01;. b) Valor de Principal: R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (“Valor de Principal”);. c) Data de Emissão: 18 de fevereiro de 2022 
(“Data de Emissão”);. d) Data de Vencimento: 18 de fevereiro de 2027;. e) Emitente: a Companhia;. f) Credor: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
XPCE III, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 25.043.891/0001-94, representado pela sua 
Administradora VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n° 215, 4º 
andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 22.610.500/0001-88;. g) Juros Remuneratórios: Taxa de Juros (pós-fixada): 100% da Taxa DI-Cetip Over (Extra-Grupo), calculada 
e divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, capitalizada diariamente, com base em um ano de 252 dias úteis, incidente sobre o Valor de Principal desde a Data do Desembolso 
(conforme definido na CPR-F); e Taxa de Juros (pré-fixada): 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, calculados de forma exponencial pro rata temporis 
capitalizados diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidente sobre o Valor de Principal desde a Data do Desembolso;. h) Forma e 
Cronograma de Pagamento do Valor de Principal: conforme previsto no Anexo I da CPR-F;. i) Forma de Pagamento de Principal e Remuneração: conforme previsto no Quadro II 
e Anexo I da CPR-F;. j) Garantias: serão constituídas, nos termos da CPR-F e do Contrato de Alienação Fiduciária, as seguintes garantias: a. Garantia Fidejussória: aval, a ser 
prestado por CARLOS PRADO, brasileiro, casado, industrial, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 488.220.518-15, residente 
e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Deputado Moreira da Rocha, 700, apto 1100, (“Carlos”) e JOSÉ ROBERTO PRADO, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 673.861.998-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Weber, 457, apto 21B (“José” e, em conjunto 
com Carlos, “Avalistas”), com anuência das respectivas cônjuges, em razão da integralidade das obrigações assumidas pelo Emitente na CPR-F, independentemente de notificação, 
judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida pelo Credor (“Aval” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Imóveis, as “Garantias”); e. b. Alienação Fiduciária de Imóveis: 
Alienação Fiduciária de Imóveis, nos termos do artigo 1.368-B da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e dos artigos 22 e seguintes da lei nº 9.514, de 20 
de novembro de 1997, conforme alterada, sobre os imóveis, de propriedade da Companhia, descritos no Anexo I do Contrato de Alienação Fiduciária, constituída por meio do 
Contrato de Alienação Fiduciária, em garantia ao fiel e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, conforme definidas no Contrato de Alienação Fiduciária. k) Vencimento 
Antecipado: A CPR-F ficará sujeita aos eventos de vencimento antecipado descritos na CPR-F;. l) Destinação de Recursos: Os recursos a serem captados por meio da CPR-F deverão 
ser utilizados pela Companhia exclusivamente para o financiamento de suas atividades relacionadas ao agronegócio, no curso ordinário dos seus negócios, assim entendidas as 
operações, investimentos e necessidades de financiamento e pagamento de débitos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos 
ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária;. m) Características do Produto: O Produto vinculado à CPR-F conta com as 
seguintes características: a. Produto Rural Vinculado: Melão (“Produto”);. b. Descrição (Tipo/Qualidade/Safra): Safra 2022/2023;. c. Quantidade: 8.333.333,33 Kg (oito milhões, 
trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três inteiros e trinta e três centésimos de quilogramas);. d. Preço Unitário do Produto: R$3,00 (três reais) por quilograma;. e. Local 
de Desenvolvimento do Produto: fazendas próprias da Emitente respectivamente das regiões das filiais Ribeira do Amparo-BA (CNPJ/ME: 07.231.103/0008-88) e Canto do Buriti-
PI (CNPJ/ME: 07.231.103/0012-64), sobre as quais o Produto será faturado. f. Produção: Própria. g. Situação: A produzir. n) Demais Características da CPR-F: As demais 
características da CPR-F serão aquelas especificadas na referida CPR-F; e. o) Termos Definidos: Os termos definidos em letra maiúscula e utilizados nesta Ata, que não estejam 
aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na CPR-F e, quando aplicável, no Contrato de Alienação Fiduciária. (ii) autoriza a Companhia a constituir a Alienação Fiduciária 
de Imóveis mediante a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária, com o objetivo de garantir todas as Obrigações Garantidas, conforme definidas no Contrato de Alienação 
Fiduciária, assumidas pela Companhia no âmbito da emissão da CPR-F e da celebração do Contrato de Alienação Fiduciária;. (iii) autoriza a Companhia, bem como quaisquer de 
seus representantes legais, a: . a) discutir, negociar e definir os termos e condições da emissão da CPR-F e do Contrato de Alienação Fiduciária; e . b) celebrar todos os documentos 
e praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da CPR-F e à constituição da Alienação Fiduciária de Imóveis, incluindo o Contrato de Alienação 
Fiduciária e outros documentos relacionados à CPR-F, bem como quaisquer aditamentos e/ou rerratificações aos referidos documentos, além de eventuais notificações, 
procurações, declarações e outros documentos que se fizerem necessários; . (iv) ratifica todos os atos já praticados com relação às deliberações acima; e. (v) aprova o resultado 
de desempenho da empresa do mês de janeiro de 2022. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, sendo o presente traslado assinado digitalmente pela secretária da mesa dirigente, Sra. Adriana Ribeiro do Prado e por seu 
presidente, Sr. Carlos Prado. LOCAL E DATA: Fortaleza-CE, 18 de fevereiro de 2022. Confere com o original lavrado no livro próprio. Assinam digitalmente o presente ato o 
presidente e a secretária da mesa: . Presidente: Carlos Prado e Secretária: Adriana Ribeiro do Prado. 

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A.  CNPJ N° 07.231.103/0001-01. NIRE 23300018079. ATA DA 50ª ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.  DATA, HORÁRIO E 
LOCAL DA ASSEMBLEIA - 22 de dezembro de 2021, às 9:00h, na sede social da companhia, situada na cidade de Fortaleza, estado 
do Ceará, na Rua João Lobo Filho, 423, Bairro de Fátima, CEP 60055-360.  CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Dispensada a convocação 
prévia em face da presença da totalidade dos acionistas da companhia, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de 
Acionistas.  MESA – Carlos Prado, Presidente e Lenita Ribeiro do Prado, Secretária.  ORDEM DO DIA - Deliberar sobre a alteração 
do endereço da sede social da companhia.  DELIBERAÇÕES: Foram aprovados por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-
se de votar os legalmente impedidos: (i) A alteração do endereço da sede social da companhia que passa a ficar situada na Rua 
Vicente Nogueira Braga, 214, Edifício Centro Médico Empresarial, 10o andar, salas 1001 a 1005, bairro de Fátima, Fortaleza-CE, 
CEP 60.040-570; (ii) a alteração da redação do art. 2º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:. “ART. 2º - A 
Sociedade terá sede e foro na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Rua Vicente Nogueira Braga, 214, Edifício Centro Médico 
Empresarial, 10o andar, salas 1001 a 1005, bairro de Fátima, CEP 60.040-570.”. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi 
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida, aprovada e autorizada sua 
publicação em nome dos acionistas presentes, sendo o presente traslado assinado digitalmente pelo presidente, Sr Carlos Prado e 
pela secretária da mesa dirigente, Sra Lenita Ribeiro do Prado.  PRESENTES – Carlos Prado, Maria do Rosário Garcia Ribeiro Prado, 
José Roberto Prado, Elisabeth Bianchim Prado e Lenita Ribeiro do Prado.  
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