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INTERNACIONAL
Prisão. Donos do canal Saucy and Honey, os youtubers norte-americanos Johnson Larose, 25, 
e Charlotte Fischer, 24, podem ser condenados até sete anos de prisão após passar uma noite 
inteira em uma loja de departamento em West Whiteland, na Pensilvânia, Estados Unidos.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 15 de março de 2022

Mundo está de olho nas negociações pelo fim do conflito e em prol da paz

As negociações para tentar 
pôr um fim à guerra da Rús-
sia contra a Ucrânia recome-
çaram nesta segunda-feira 
(14) sem avanços concretos, 
apesar da expectativa de au-
toridades dos dois países de 
que um acordo poderá ser al-
cançado ainda nesta semana.

Ao mesmo tempo, a Rússia 
sugeriu que poderá ocupar 
militarmente todos os “cen-
tros populacionais” princi-
pais do país vizinho, além de 
manter o ritmo intenso de 
ataques nos cercos que faz a 
cidades como Kiev, Kharkiv 
e Mariupol. “Vamos fazer 
uma pausa técnica até ama-
nhã [terça, 15] para seguir 
trabalhando nos subgrupos”, 
afirmou no Twitter Mikhailo 
Podoliak, principal assessor 
do presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski. Diferente-
mente de três encontros de 
delegações na Belarus e de 
uma frustrada cúpula diplo-
mática entre os chanceleres 
na Turquia, a reunião desta 
segunda foi virtual.

Ela se deu após declara-
ções inusualmente otimistas 
dos dois lados no domingo 
(13), prevendo algum tipo de 
arranjo além da questão dos 
corredores humanitários para 
“os próximos dias”, segundo 
o negociador russo Leonid 
Slutski. Ao mesmo tempo, o 
porta-voz do Kremlin, Dmitri 
Peskov, afirmou nesta segun-
da que a Rússia não descarta 
ocupar as principais cidades 
ucranianas. “O Ministério da 

Defesa, enquanto garante o 
máximo de segurança para 
a população civil, não exclui 
a possibilidade de tomar os 
centros populacionais princi-
pais sob total controle”, disse.

Informação
Ele respondia a uma ques-

tão sobre a informação vaza-
da por Washington de que a 
Rússia teria pedido ajuda mi-
litar e econômica para a Chi-
na. “Não”, disse, afirmando 
que Moscou tem condições 
de tocar a guerra sozinha. 
Pequim também negou a hi-
pótese, classificando-a de in-
triga americana.

O movimento de aumen-
tar a pressão militar e acenar 
diplomaticamente faz senti-
do na visão do Kremlin, que 
retirou a derrubada do gover-

no de Zelenski de sua retóri-
ca e, nas palavras do próprio 
Peskov na semana passada, 
enumerou suas condições 
para acabar com a guerra.

Os russos querem Kiev 
desmilitarizada, rejeitando 
adesão à Otan (aliança mi-
litar ocidental) ou à União 
Europeia e reconhecendo as 
áreas de maioria russa que já 
perdeu em 2014: a Crimeia 
anexada por Vladimir Putin 
e o Donbass declarado inde-
pendente por Moscou.

Zelenski acenou positiva-
mente à ideia de conversar 
sobre isso, mas depois voltou 
a assumir a postura de “luta 
até o fim” que tomou com o 
apoio ocidental, ainda que se 
queixe de que a Otan não en-
tra na guerra a seu lado.

No domingo, essa equação 

ganhou contornos dramáticos 
com o ataque russo a um cen-
tro de treinamento e ligação 
entre forças ucranianas e oci-
dentais a 25 km da fronteira do 
país com a Polônia, o membro 
da Otan mais disposto a ele-
var o tom contra os russos até 
aqui. Temores de uma escalada 
que, no limite, poderia levar à 
Terceira Guerra Mundial, 
pautam essa discussão.

A frase de Peskov parece 
adicionar ameaça, e na prá-
tica as forças russas já estão 
redesenhando o mapa da 
Ucrânia. A certeza de uma 
insurgência e da continui-
dade das sanções mundiais 
contra Moscou, contudo, 
fazem crer que o Kremlin 
pode deixar Zelenski per-
manecer no poder se aceitar 
as condições impostas.

A Alemanha anunciou 
nesta segunda (14) que 
deverá comprar 35 caças de 
última geração americanos 
F-35, no primeiro passo 
do rearmamento da maior 
economia europeia devido 
à invasão russa da Ucrânia. 
Segundo o Ministério da 
Defesa alemão, em comu-
nicado ao Parlamento, a 
aquisição visa substituir 
a frota de caças-bombar-
deiros Tornado, os únicos 
aviões do país capazes de 
transportar bombas nuclea-
res americanas. Os F-35 são 
certificados para isso.

Membro da Otan (aliança 
militar ocidental), Berlim 
tem 68 Tornado, caça fabri-
cado de 1979 a 1998, para 
ataque e mais 20, equipados 
para guerra eletrônica. Além 
disso, opera 140 caças avan-
çados Eurofighter Typhoon. 
Ambas as aeronaves são de 
consórcios europeus com 
participação alemã. O F-35 
Lightning 2 é um avião da 
chamada quinta geração, 
com capacidades de ser 
furtivo ao radar e sustentar 
voo supersônico por longo 
tempo, entre outras carac-
terísticas. Como ele só há 

o americano F-22 Raptor, 
o russo Sukhoi Su-35 e o 
Chengdu J-20 chinês. Além 
dessa compra, especula-se na 
imprensa alemã que o país 
vai também adquirir ao 
menos mais 15 Eurofighter. 
O renovado militarismo 
alemão é um dos efeitos do 
ataque de Vladimir Putin à 
Ucrânia, iniciado em 24 de 
fevereiro. Três dias depois, o 
chanceler (primeiro-minis-
tro na designação alemã e 
austríaca) Olaf Scholz anun-
ciou que iria gastar EUR 100 
bilhões (R$ 554 bilhões hoje) 
com defesa neste 2022.

O crédito extraordiná-
rio, por meio de um fundo 
específico, fará triplicar o gasto 
militar alemão, em compara-
ção com o que foi despendido 
em 2021. O país saltará de 
uma despesa constante na casa 
dos 1,5% do Produto Inter-
no Bruto para 2,8%, acima 
dos 2% estabelecidos como 
referência pela Otan. Berlim 
sempre foi reticente em relação 
ao gasto militar. Primeiro, pelo 
seu passado. O militarismo 
prussiano, referência ao reino 
mais importante na formação 
do Estado alemão em 1871, foi 
temido como Putin é hoje.

Ameaça: Alemanha 
vai comprar mais 
caças militares

Negociação entre Rússia e 
Ucrânia segue sem avanço
Negociações para tentar pôr fim à guerra seguem sem avanço, apesar da 
expectativa de autoridades dos dois países de que um acordo poderá ser alcançado

O Presidente da COOPJERI 4X4 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4X4 DE JERICOACOARA,  
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA todos os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 30 DE MARÇO DE 2022, em Primeira convocação as 17:00 horas com dois 
terços dos cooperados presentes, em Segunda convocação as 18:00 horas com metade mais um, e em Terceira e 
última convocação às 19:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes na sede da COOPJERI 4X4, situada à 
Avenida Manoel Marques, 1278, centro de Jijoca de Jericoacoara/ CE. Para efeito de quórum a cooperativa conta 
com 107 (cento e sete) cooperados em condições de votar. Serão deliberados os assuntos da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021,  
Balanço Patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de atividades para 
o ano de 2022; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade; 3 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4 – Fixação dos honorários, gratificações ou 
cédula de presença; 5 – Aumento da Taxa de Administração; 6 – Consumo mensal mínimo de combustível por cooperado; 7 - Outros 
assuntos de caráter não deliberativo. Jijoca de Jericoacoara-Ce, 15 de março de 2022. 

COOPJERI 4X4 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4X4 DE JERICOACOARA 
CNPJ: 19.625.463/0001-77 - NIRE: 23400016175-EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

A cooperativa irá disponibilizar álcool em gel para os presentes. 
OBSERVAÇÂO: Os cooperados deverão comparecer à assembleia utilizando máscara. 

JOSÉ NELCIVAR TEIXEIRA - PRESIDENTE 

PODER JUDICIÁRIO
PROCESSO Nº: 0800046-43.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
REU: JOSE NILTON DE ARAUJO e outro
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO: 10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e 
não sabido, acerca da desapropriação do imóvel descrito abaixo, para, no prazo de 
10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o 
que de direito, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFCA-063 (Cabaças), situado no Município de Crateús/
CE, com área de 0,0263ha, limitando-se ao Norte com Antonio Francisco de Sousa 
Silva (AFCA-103), ao Sul com BR-226, ao Leste com Francisco Udenis Marques 
Melo (AFCA-064) e ao Oeste com Diones Martins Soares (AFCA-062).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Reassentamento em outro imóvel composto de 
uma casa de alvenaria medindo 60 m² (sessenta metros quadrados) e mais 
um lote agrícola medindo até 4 (quatro) hectares ou pagamento da quantia de 
R$ 8.042,31, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua 
Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. 
Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica.

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800046-43.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por:
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado
Data e hora da assinatura: 08/03/2022 15:58:50
Identificador: 4058104.24735671
Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Choró - Secretaria de Educação – Credenciamento 
Nº 001/2022 – CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. A Secretaria de Educação, através do Secre-
tário, Sr. PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ torna público, RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
nº 01, cujo objeto: CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 
REGULARMENTE CONSTITUÍDAS, PARA EVENTUAL CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLA-
BORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA PARCERIAS QUE TENHA POR OBJETO A EXECUÇÃO 
DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AOS ANOS FINAIS, EM COMPLEMENTAÇÃO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍ-
PIO DE CHORÓ/CE.. “01” - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE – ABRASSE inscrito sob o 
CNPJ: 10.539.375/0001-88, foi declarado HABILITADO, conforme parecer técnico nº 01 abrindo-se 
o prazo de recurso, nos termos da lei federal nº lei federal nº 13.019/2014, incluído pela lei federal 
13.204/2015, bem como lei municipal de nº 583/2021, de 19 de julho de 2021 e decreto municipal de 
nº 037/2021, de 20 de julho de 2021. Signatários: PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ – Secretá-
ria Municipal de Educação, Antônio Edilberto Sousa do Nascimento, Verusca Silva do nascimento, 
Maria do Carmo Silva do nascimento,– Comissão de Seleção - Julgadora.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA – AVISO DE LICITAÇÃO – O 
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o 
Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022DIVE-TP-SECRETARIAS DIVERSAS, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para executar serviços de Consultoria e Assessoria ao Sistema Municipal 
na área de planejamento, monitoramento e controle, junto às Secretarias Diversas do município de 
Mombaça. Abertura dia 31/03/2022 às 08:30h, na sala da CPL, sito à Rua Dona Anésia Castelo, 01, 
Centro, ou pelo Fone: (0xx88)3583-1997. Mombaça - CE, 14/03/2022. FRANCISCO NEILDO DE 
OLIVEIRA VERAS - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 014/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.10.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 2022.03.10.01, do tipo Menor Preço por Lote para a aquisição de materiais 
de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para supri as necessidades das diversas 
secretarias e autarquias do município de Icapuí. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min 
do dia 16/03/2022 até às 08h59min do dia 25/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 
09h00min do dia 25/03/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no 
endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). 
Informações poderão ser obtidas, através do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletroni-
copmi@gmail.com. Icapuí-CE, 14 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE SUSPENSÃO “SINE 
DIE” CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público para conhecimento dos interessado 
que encontra-se SUSPENSA SINE DIE da licitação em epígrafe na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 2022.01.31.01, com fins para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLU-
SÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO DO EDITAL, em virtude pelo acatamento da Impugnação impetrado pela empresa SEG-
-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 30.412.053/0001-80. O processo será 
republicado, nos mesmos meios legais em que se deu publicidade ao aviso do Certame e Portal 
de Licitações do TCE/CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, assim que providenciadas alterações no 
instrumento. Maiores informações na Sede da Comissão, no CENTRO ADMINISTRATIVO - situado 
na Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras – Acopiara - Ceará, no horário de 08:00h às 12:00h 
ou pelo site http://municípios.tce.ce.gov.br/licitacoes. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE ANULAÇÃO 
DE LICITAÇÃO- A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna pú-
blico que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022022501PE, tipo menor preço 
por lote, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁ-
TICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, 
PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JA-
GUARIBARA-CE, FICA ANULADA devido a impugnação deferida. Jaguaribara - CE, 14 de março 
de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA - Pregoeiro

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO DA COOTRECE - 
COOPERATIVA DE TREINAMENTO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E 
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO CEARÁ, CNPJ Nº 27.013.688/0001-09 
– NIRE Nº 2340001692-2. O Diretor-Presidente da COOTRECE – Cooperativa de Treinamento dos 
Propagandistas, Propagandistas Vendedores, Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 42, letra “h”, do Estatuto Social desta cooperativa, e 
observando o Decreto Estadual nº 34.570, de 05/03/2022, o qual, dentre outros comandos, prorroga o 
isolamento social e estabelece medidas preventivas direcionadas ao enfrentamento da disseminação da 
COVID-19 no Estado do Ceará, bem como o previsto no artigo 43-A, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
convoca seus 20 (vinte) sócios cooperados a participar de “Assembleia Geral Ordinária - AGO” que ocorrerá no 
dia 25 de março de 2022 (sexta-feira), tendo como endereço base a sede desta cooperativa, qual seja, Rua 
Antonio Augusto, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.110-371, Fortaleza – Ceará, na forma DIGITAL, através da 
Plataforma Virtual Google Meet (LINK: meet.google.com/soy-grvd-wyd), sendo às 16 horas, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; ou, às 17 horas, em 
segunda convocação, estando a metade e mais um dos associados em condições de votar; ou, finalmente, às 18 
horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Prestação de contas da Diretoria do exercício anterior, encerrado 
em 31/12/2021, compreendendo: 1.1. Relatório da gestão; 1.2. Balanço; 1.3. Demonstrativo das sobras e 
perdas apuradas; 1.4. Parecer do Conselho Fiscal. 2. Votação do Balanço. 3. Destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas, caso existente. 4. Eleição de componentes, recomposição do Conselho de Administração 
(DIRETORIA). 5. Posse dos membros do Conselho de Administração (DIRETORIA). 6. Eleição de componentes 
do Conselho Fiscal. 7. Posse dos membros do Conselho Fiscal. OBSERVAÇÕES: a) Conforme determina o 
artigo 32, do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária - AGO, do dia 25 de março de 2022, se restringirá à 
ordem do dia supracitada. b) O processo eleitoral iniciará a partir da instalação da assembleia geral e encerrará 
tão logo seja apurado do total de votação, que se dará por escrutínio secreto ou, caso não haja chapas ou 
candidatos concorrentes, por aclamação ou qualquer forma de manifestação inequívoca registrada em ata, do 
mesmo dia, desde que referendado pela assembleia. c) Para efeito de “quórum” estatutário, o quadro social é 
constituído nesta data por 20 (vinte) associados em condições de votar. d) Excepcionalmente, por força da 
necessidade de isolamento social, a inscrição de chapas e/ou interessados à concorrer às eleições se dará até o 
momento da instalação da assembleia geral em foco. e) O Diretor-Presidente repassará aos cooperados todas 
as informações necessárias à participação na assembleia geral. f) Os cooperados deverão repassar seus atuais 
endereços de “email” e “número de telefone e whatsapp”, ao Diretor-Presidente, até 24 horas antes da 
realização da assembleia geral para viabilizar o procedimento previsto na alínea anterior. g) A ciência do 
cooperado em relação à data da assembleia geral aqui convocada poderá se dá por qualquer forma legítima de 
comunicação, bem como sua efetiva participação poderá se dá por meio de qualquer registro eletrônico. 
Fortaleza/CE, 11 de março de 2022. Cícero Ruy Araújo Menezes, Diretor-Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO DA COOPERC - COOPE- 
RATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS DO ESTADO DO 
CEARÁ LTDA., CNPJ Nº 35.690.587/0001-92 e NIRE Nº 23400018267. O Diretor-Presidente da COOPERC – 
Cooperativa de Consumo dos Empregados nas Indústrias Farmacêuticas do Estado do Ceará Ltda., com 
endereço sede à Rua Doutor Ratisbona, nº 96, Bairro Fátima, CEP: 60.411-220, Fortaleza – Ceará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso V, do seu Estatuto Social, e observando o Decreto Esta- 
dual nº 34.544/2022, o qual, dentre outros comandos, prorroga o isolamento social e estabelece medidas 
preventivas direcionadas a evitar a disseminação da COVID-19 no Estado do Ceará, bem como o previsto no 
artigo 43-A, da Lei nº 5.764/1971, convoca seus 20 (vinte) sócios cooperados a participar de “Assembleia Geral 
Ordinária - AGO” que ocorrerá no dia 30 de março de 2022 (quarta-feira), na forma PRESENCIAL, tendo como 
endereço base e local da assembleia a sede desta cooperativa, sendo às 18:00 horas, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; ou, às 19:00 horas, em segunda 
convocação, estando a metade e mais um dos associados em condições de votar; ou, finalmente, às 20:00 
horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Prestação de contas da Diretoria do exercício anterior, encerrado em 
31/12/2021, compreendendo: 1.1. Relatório da gestão; 1.2. Balanço; 1.3. Demonstrativo das sobras e perdas 
apuradas; 1.4. Parecer do Conselho Fiscal. 2. Votação do Balanço. 3. Destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas, caso existente. 4. Eleição de componentes do Conselho Fiscal. 5. Posse dos membros do Conselho 
Fiscal. OBSERVAÇÕES: a) Conforme determina o artigo 24, do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária - 
AGO, do dia 30 de março de 2022, se restringirá à ordem do dia supracitada. b) O processo eleitoral iniciará a par- 
tir da instalação da assembleia geral e encerrará tão logo seja apurado do total de votação, que se dará por acla- 
mação ou qualquer forma de manifestação inequívoca registrada em ata, do mesmo dia. c) Para efeito de “quó- 
rum” estatutário, o quadro social é constituído nesta data por 20 (vinte) associados em condições de votar. d) A 
inscrição dos interessados ao Conselho Fiscal se dará no período compreendido entre a data da publicação des- 
te edital até a instalação da assembleia geral em foco (artigo 48, do ES). e) O Diretor-Presidente repassará aos 
cooperados todas as informações necessárias à participação dos mesmos na assembleia geral. f) Os coope- 
rados deverão repassar seus endereços de email e número de whatsapp, atuais, ao Diretor Presidente, até 24 
horas antes da realização da assembleia geral para viabilizar o procedimento previsto na alínea anterior. g) A 
ciência do cooperado em relação à data da assembleia geral aqui convocada poderá se dá por qualquer forma 
legítima de comunicação, bem como sua efetiva participação poderá se dá por meio de qualquer meio de registro 
físico ou eletrônico. Fortaleza/CE, 24 de fevereiro de 2022. Ismael Magalhães Ramos, Diretor-Presidente.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01/2022-PE. A Comissão de Licitações do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 04.01/2022-PE, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é a aquisição de 02 
(duas) ambulância, de simples remoção para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Araripe-CE, conforme as especificações e quantitativos previstos 
neste termo de referência. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo 
o Cadastramento das Propostas a partir do dia 16/03/2022 até 28/03/2022 às 08:00h (horário 
de Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 28/03/2022 às 08h10min (horário de 
Brasília),  e a fase de disputa de lance no dia 28/03/2022 às 09:00h (horário de Brasília), maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar,nº 440, 
Centro, Araripe/CE, das 08:00h ás 12:00h ou pelo telefone (88) 99200-4123 e no site: www.tcm.
ce.gov.br/tce-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: 
bll.org.br. Araripe-CE, 25 de fevereiro de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

VITOR RUFINO VERISSIMO
Torna público que requereu a AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ– AMAB a licença 
por adesão e compromisso – LAC do projeto de reforma para uma residência, no município de 
Baturité, no endereço Rua Sete de Setembro, N° 12, bairro Centro. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento LAC.

BIANCA BARROS 
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a REGULARIZAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 212/2019 - DICOP, válida até 12/5/2022, para extração de areia, locali-
zada no Leito do Rio Araçoiaba, Sítio Gitirana, S/N, Zona Rural, no Município de Baturité/CE. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – CNPJ Nº 07.270.184/0001-59
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos Hídricos 
- SEAMP a Licença de Instalação para complexo turístico e hoteleiro em terreno com 4 ha, localizado na 
Avenida Litorânea, Praia do Japão, Distrito de Prainha, no município de Aquiraz/CE; CEP: 61.700-000, 
conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas neces-
sárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.
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