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Escuta telefônica mostra irmã do ex-policial Adriano Magalhães da Nóbrega acusando o 
Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte do ex-capitão

CESTA BÁSICA 
SOBE EM TODAS
AS CAPITAIS
Dieese registrou as maiores altas no Rio de Janeiro 
(7,65%), Curitiba (7,46%) e São Paulo (6,36%). 
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Na gravação, Daniela Magalhães da Nóbrega afirma a uma tia, dois dias após a morte do irmão numa operação policial na Bahia, que 
ele soube de uma reunião envolvendo seu nome no palácio e do desejo de que se tornasse um “arquivo morto”. “Ele já sabia da ordem 
que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Foi um complô, mesmo”, disse ela na gravação autorizada pela Justiça. NACIONAL5

Adriano foi morto em 9 de fevereiro de 2020 após mais de um ano foragido sob acusação de comandar a maior milícia do Rio de Janeiro

Coelho é presidente do conselho de administração da PPSA e estava 
cumprindo quarentena, após ter pedido demissão, em outubro do ano pas-
sado, do cargo de secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Minis-
tério de Minas e Energia. ECONOMIA15

Governo indica José Mauro Ferreira 
Coelho para presidir Petrobras

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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A governadora 
Izolda Cela (PDT) 
enviou à Assembleia 
uma proposta que 
abre crédito especial 
para custear as ações 
da iniciativa, que 
estabelece um plane-
jamento estratégico 
de pelo menos 20 
anos para o Estado. 
POLÍTICA3

Taxa extra e 
bandeira na conta 
será verde a 
partir do dia 16

Deputados votarão 
crédito de R$ 3 mi 
para financiar o 
Ceará 2050

Escolha do governo federal na Petrobras foi marcada por indefinições e desencontro O governo federal an-
tecipou o fim da bandeira 
de Escassez Hídrica nas 
contas de luz, que pas-
sará a ser verde a partir 
de abril. A bandeira foi 
criada durante a crise do 
ano passado, e que repre-
sentava um impacto de R$ 
14,20 a cada 100 quilo-
watts-hora consumidos. 
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PL. Foi aprovado na sessão plenária desta quarta-feira (06/04),na Assembleia do Ceará, o Projeto 
de Lei que reserva 5% de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e crianças de colo nas praças 
de alimentação dos shopping centers. A iniciativa é do deputado estadual Antônio Granja.

SÓ LOCAÇÃO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente — AMMA a Licen-
ça Ambiental de Operação' (LO) para Armazenamento Temporário de Resíduos Sóli-
dos Perigosos (Classe 1) e a Destinação Final de Resíduos da Construção Civil (Classe A e 
B), localizada na Rua Neusa de Freitas Sá, 1085, CEP: 61360-00, Jabuti, Eusébio — CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 3ª Vara Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga 
Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8985, Caucaia-CE - E-mail: caucaia.3civel@tjce.jus.brCaucaia. 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS). Processo nº: 0053023-20.2020.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto: 
Usucapião Extraordinária. Requerente: João Miguel Freitas Cunha. Valor da Causa: R$ 20.000,00. EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. O DOUTOR WILLER SÓSTENES DE SOUSA E SILVA, Juiz de Direito titular da 3ª Vara Cível da Comarca 
de Caucaia, Estado do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER aos que possa interessar o presente 
Edital de Citação com prazo de trinta (30) dias virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que tem curso por 
este Juízo da Comarca de Caucaia, a Ação de Usucapião de nº 0053023-20.2020.8.06.0064, promovida por JOÃO MIGUEL FREITAS 
CUNHA, português, casado, empresário, portador da cédula de estrangeiros sob o nº V432466-K, inscrito no CPF nº 622.679.303-15, 
domiciliado na Avenida Historiador Raimundo Girão, nº 580, apartamento 1001, Bairro Meireles, Fortaleza/CE- CEP: 60.165-050, 
do imóvel rural de forma irregular, distando no ponto P-0 no sentido sul-norte 16,15 km para a Rodovia Br-222 e 43,00 km para 
o Oceano Atlântico, e distando 16,10 km do ponto P3 no sentindo poente-nascente para a Rodovia BR- 020, com frente para uma 
estrada carroçável, S/N, denominado Fazenda São Miguel, situado na localidade de Três Lagoas, Distrito de Sítios Novos, perfazendo o 
terreno uma área total de 111,2905 há e perímetro de 7.384,14 m, com as seguintes medidas e confrontações: AO NORTE (FRENTE): 
com três segmentos; do P0 ao P1, medindo 975,61m extremando com o imóvel pertencente a Edmilson Barreto Marques; segundo 
P1 ao P2, medindo 20,00m, extremando com uma Estrada Carroçável; e o terceiro do ponto P2 ao ponto P3, medindo 1.865,08m, 
extremando com imóvel pertencente ao Assentamento Sta. Barbara, totalizando ao Norte 2.860,69 metros; AO SUL (FUNDOS): 
em um segmento: do ponto P8 ao ponto P9, medindo 3.439,11 metros, extremando com o imóvel pertencente a Edmilson Barreto 
Marques; AO NASCENTE (LADO DIREITO): em cinco segmentos: do ponto P3 ao P4 medindo 95,66 metros; o segundo do ponto 
P4 ao ponto P5, medindo 94,53 metros; o terceiro do ponto P5 ao ponto P6, medindo 122,25 metros; o quarto do ponto P6 ao 
ponto P7, medindo 106,29 metros; e o quinto do ponto P7 ao ponto P8, medindo 131,13 metros, totalizando ao nascente 549,86 
metros, extremando com o Riacho Salgado e AO POENTE (LADO ESQUERDO): em dois segmentos, o primeiro do ponto P9 ao ponto 
P10 medindo 397,70 metros; e o segundo do ponto P10 ao ponto P=0, medindo 100,18 metros, totalizando ao poente 497,88 
metros, extremando com o imóvel pertencente a COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Assim em cumprimento 
a Lei e do despacho exarado nos autos às fl. 61, foi expedido o presente Edital, por meio do qual ficam citados os eventuais 
interessados, para todos os termos e atos do presente processo, bem como para apresentarem contestação no prazo de quinze 
(15) dias, conforme determina a Lei, sob pena de revelia, caso em que se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo(a)(s) requerente(s) na inicial. Cumpra-se observadas as formalidades legais. DADO E PASSADO, nesta Cidade de Caucaia, 17 de 
dezembro de 2021. Eu Sandra Felipe de Carvalho, mat. 200231, digitei e subscrevi. Willer Sóstenes de Sousa e Silva -- Juiz de Direito

COMUNICADO
A Academia Cearense de Médicos Escritores – Acemes – na pessoa do seu presidente 
Wellington Alves, vem a público declarar a vacância de cinco das suas cadeiras, quais sejam:
Cadeira 7 – Patrono Bezerra de Menezes
Cadeira 18 – Patrono Herman Lima
Cadeira 26 – Patrono Newton Gonçalves
Cadeira 27 – Patrono Josa Magalhães
Cadeira 34 – Patrono Francisco Lourenço de Araújo.
Interessados em ocupar as referidas cadeiras, ora declaradas vacantes, obrigatoria-
mente médicos, nascidos e domiciliados no Ceará, com tempo mínimo de 25 anos de 
formados, conforme o artigo 7° do Estatuto da Academia, deverão apresentar suas can-
didaturas através do email do Secretário Geral da Acemes, Geraldo Bezerra – gb.ggac@
gmail.com – o qual fornecerá todas as informações de como se processará a inscrição.
Outrossim, informamos que o prazo de inscrição vai desde a data de publicação deste 
comunicado até dez dias antes da data das eleições, ou seja, até 18 de julho de 2022, 
já que as referidas eleições estão marcadas para o dia 28 de julho de 2022.
Atenciosamente,

Wellington Alves
Presidente da Academia Cearense de Médicos Escritores



Segundo o governo, 
o projeto foi vetado 
porque não apresenta 
uma medida compen-
satória para os gastos
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NACIONAL

Se trocasse a palavra deputado por ministro do STF, a 
gente veria uma mágica?

Deputado Luiz Lima (PL-RJ) sobre Lula mandar sindicalistas ma-
pearem casas de parlamentares e incomodarem suas famílias

O
Podemos presidido pela deputada 
Renata Abreu (SP) deve se somar 
ao PSDB, Cidadania, MDB e União 
Brasil na constituição da chamada 

“terceira via”, na disputa pela presidência da 
República. As conversações estão avançadas, 
sendo possível que a próxima reunião do gru-
po de respectivos presidentes já conte com 
a presença da deputada, cujo partido ficou 
“pendurado na brocha” após a traição do ex-
-juiz Sérgio Moro, que abandonou o partido 
para se filiar ao União Brasil.

Outra via
Alguns políticos do grupo não gostam da ex-

pressão “terceira via”. É o caso do tucano João Do-
ria, que prefere “via da esperança” ou “melhor via”.

Sobrevivência
Sem contar com a candidatura própria a 

presidente, como pretendia, o Podemos ava-
liou que não resta outra atitude senão buscar 
alianças em seu campo político.

Custou caro
A presidente do Podemos ficou devastada com 

a atitude de Moro, em quem o partido investiu ex-
pectativas, esperanças e dinheiro, muitos gastos.

Rastro de pepinos
Entre os “pepinos” que deixou para o 

Podemos resolver esteve o rompimento do 
marqueteiro contratado, Paulo Vasconcelos, 
um dos mais caros do mercado. 

O problema
Pela regra, criada em 2014, a única exceção 

é a fusão entre PSL e DEM, atual União Bra-
sil, que teriam os cargos somados, apesar da 
redução na bancada.

Disparidades
Maior defensor da revogação da regra, o PL tem 

78 deputados, mas fica com a mesma quantidade 
de cargos do MDB, que tem metade: 39.

Nos bastidores
O assunto foi discutido na reunião de líderes de 

ontem e deve ser o principal tema das reuniões das 
próximas semanas, mesmo não-oficialmente.

Câmara mandou bem
É bom sinal a rejeição do regime de urgência 

Podemos deve se unir a PSDB, MDB e União na 3ª via

O PODER SEM PUDOR

Ex-deputado federal e ex-ministro do 
Superior Tribunal Militar, Flávio Bierrenbach 
era apenas um garoto de quinze anos de idade 
quando seu professor de Português determinou 
a lição do dia: cada aluno deveria imaginar 

como gostaria que escrevessem seu necrológi-
co. O garoto Flávio foi o único a merecer nota 
dez, com a seguinte frase: “Morreu ontem aos 
99 anos, vítima de marido ciumento, o ex-pre-
sidente da República Flávio Bierrenbach”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Necrológico de sonho

Câmara pode revogar regra
e redistribuir cargos
A alteração nas bancadas dos par-
tidos na Câmara dos Deputados, 
após a janela de migração, já pro-
voca a movimentação de líderes 
de partidos nos bastidores. A ideia 
é alterar a regra que mantém a 
atual estrutura de cargos, que são 
divididos e distribuídos de acordo 
com o número de deputados que 
cada partido, ou bloco, tem no iní-
cio da legislatura. Alguns partidos 
perderam musculatura, como PDT 
e PSB, mas outros, como o PL de 
Jair Bolsonaro e o PP, do presi-
dente da Casa, Arthur Lira (AL), 
agora querem direito a uma fatia 
maior dos cargos e funções.

para o projeto que “criminaliza” o que se con-
vencionou chamar de “fake news”. O que se 
pretendia, na verdade, era relativizar o exer-
cício ao direito à livre expressão, garantido na 
Constituição. Afinal, o projeto de inspiração 
fascista não esclarece quem decide o que é 
“fake”.

Top of mind
Levantamento Paraná Pesquisa divulgado 

nesta quarta (7) mostrou empate técnico en-
tre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no cená-
rio espontâneo: 26,8% a 23%. Quando eleitor 
cita seu candidato e mostra a consolidação do 
voto em sua cabeça.

Nunca trabalhou
Após um período poupando Lula de crí-

ticas, o tucano João Doria divulgou post nas 
redes sociais afirmando que o ex-presidente 
“é a cara do retrocesso” e pregando a criação 
de oportunidades para os mais pobres ascen-
derem à classe média. “Para Lula não faz dife-
rença, ele nunca trabalhou”, ironizou o candi-
dato a presidente.

Afastando eleitores 
Após afirmar que a polícia paulista é cúmplice 

do crime organizado, o candidato do ao gover-
no de São Paulo Tarcísio Freiras (Rep), criticou 
ontem os médicos do Estado por criarem proble-

mas para o SUS, pedindo exames em excesso.

Habemos caças
A FAB comemorou o pouso da primeira leva de 

caças Gripen F-39E no Centro de Ensaios em Voo 
(Gavião Peixoto, SP), após semanas de viagem de na-
vio, desde a Suécia, e até a pé, por Navegantes (SC).

Bem menor
O PDT perdeu oito deputados, desde 2019. 

É agora o décimo maior partido da Câmara, 
com 20 parlamentares. Empata com a menor 
bancada da história do partido, em 2014, bem 
longe dos 45 de 1990.

Grande jogada
Rápido e gratuito, o pix caiu no gosto do bra-

sileiro, sobretudo os mais pobres, o que incomo-
dou bancos, que faturavam alto com tarifas. Banco 
Central estima, diz Bolsonaro, que em um ano o 
povo deixou de pagar R$ 20 bilhões em tarifas. 

Alívio
A média móvel de mortes diárias por covid está 

caindo em todo o mundo desde o início de feve-
reiro deste ano. O nível atual de vítimas é o mesmo 
início da pandemia da covid, em março de 2020.

Pensando bem...
...ameaçar mulheres e filhos de deputados, isso 

pode. Crime mesmo é questionar urna eletrônica.

FOTO REPRODUÇÃO
Uma escuta telefônica feita 

pela Polícia Civil do Rio de 
Janeiro há dois anos mostra 
uma irmã do ex-policial mi-
litar Adriano Magalhães da 
Nóbrega acusando o Palácio 
do Planalto de oferecer car-
gos comissionados em tro-
ca da morte do ex-capitão. 
Na gravação, Daniela Ma-
galhães da Nóbrega afirma 
a uma tia, dois dias após a 
morte do irmão numa ope-
ração policial na Bahia, que 
ele soube de uma reunião 
envolvendo seu nome no 
palácio e do desejo de que 
se tornasse um “arquivo 
morto”.

“Ele já sabia da ordem 
que saiu para que ele fosse 
um arquivo morto. Ele já 
era um arquivo morto. Já 
tinham dado cargos comis-
sionados no Planalto pela 
vida dele, já. Fizeram uma 
reunião com o nome do 
Adriano no Planalto. Enten-
deu, tia? Ele já sabia disso, 
já. Foi um complô mesmo”, 
disse ela na gravação auto-
rizada pela Justiça. Procura-
dos, o Palácio do Planalto e 
a defesa de Daniela não se 
posicionaram sobre o con-
teúdo das escutas.

Adriano foi morto em 9 
de fevereiro de 2020 após 
mais de um ano foragido 
sob acusação de coman-
dar a maior milícia do Rio 
de Janeiro. Ele também era 
suspeito de envolvimento 
no esquema da “rachadi-
nha” no antigo gabinete do 
senador Flávio Bolsonaro 
(PL-RJ) na Assembleia Le-
gislativa fluminense. A gra-
vação faz parte das escutas 
realizadas pela polícia no 
âmbito da Operação Gárgu-
la, que miraram o esquema 
de lavagem de dinheiro e a 

estrutura de fuga de Adria-
no.

A fala sobre o Planalto foi 
feita em conversa com uma 
tia dois dias depois da mor-
te de Adriano, num suposto 
confronto com policiais mi-
litares no interior da Bahia. 
Desde aquele dia a família 
suspeita de uma execução 
para “queima de arquivo”, o 
que até o momento não foi 
comprovado. “Ele falou para 
mim que não ia se entregar 
porque iam matar ele lá den-
tro. Iam matar ele lá dentro. 
Ele já estava pensando em se 
entregar. Quando pegaram 
ele, tia, ele desistiu da vida”, 
disse Daniela. Minutos de-
pois, a mesma tia, cujo nome 
não foi identificado, comenta 
com outra irmã do ex-PM, 
Tatiana: “Daniela sabe de 
muita coisa, hein?”

Presidente
As suspeitas sobre as cir-

cunstâncias da morte de 
Adriano foram levantadas 
pelo próprio presidente Jair 

Bolsonaro, dias após a ocor-
rência na Bahia. Ele e Flá-
vio defenderam uma perícia 
independente para analisar 
o caso. A atuação do presi-
dente na ocasião foi alvo de 
elogio de Tatiana em outra 
conversa. “Ele foi nos jor-
nais e colocou a cara. Ele 
falou: ‘Eu estou tomando as 
devidas providências para 
que seja feita uma nova pe-
rícia no corpo do Adriano’. 
Porque ele só se dirige a 
ele como Adriano, capitão 
Adriano.” Ela, por sua vez, 
sugere na fala que a ordem 
para matar o irmão foi do 
ex-governador Wilson Wit-
zel. “Foi esse safado do Wit-
zel, que disse que se pegasse 
era para matar. Foi ele.”

As escutas apontam que, 
na avaliação da família, 
Adriano era acusado de inte-
grar uma milícia apenas para 
vincular o presidente aos gru-
pos paramilitares. Tatiana é 
enfática em negar a acusação 
feita ao irmão, a quem classi-
fica como bicheiro. “Pessoal 

cisma que ele era miliciano. 
Ele não era miliciano, não. 
Era bicheiro. [...] Querem 
pintar o cara numa coisa que 
ele não era por causa de coi-
sa política. Porque querem 
ligar ele ao Bolsonaro. Que-
rem ligar ele a todo custo ao 
Bolsonaro.” “Aí querem botar 
ele como uma pessoa muito 
ruim para poderem ligar ao 
Bolsonaro. Aí já disseram 
que foi o Bolsonaro quem 
assassinou. Quando a gente 
queria cremar diziam que a 
família queria cremar rápido 
porque não era o Adriano. 
Uma confusão.”

Bolsonaro tem vínculos 
com Adriano ao menos des-
de 2005, quando num dis-
curso na Câmara dos Depu-
tados criticou a condenação 
do então tenente da PM em 
razão da morte de um flaneli-
nha numa operação policial. 
Dois anos depois, em 2007, a 
então mulher do ex-PM, Da-
niella Mendonça, foi empre-
gada no gabinete de Flávio na 
Assembleia do Rio.

Lei Paulo Gustavo,
de financiamento para 
a cultura, é vetada

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) vetou o Projeto 
de Lei Complementar 
(PLP) 73/21, que repassaria 
R$ 3,86 bilhões do Fundo 
Nacional de Cultura (FNC) 
para fomento de atividades 
e produtos culturais em 
razão dos efeitos econômi-
cos e sociais da pandemia. 
O texto vetado foi batizado 
de “Lei Paulo Gustavo”, 
em homenagem ao ator e 
comediante que morreu 
em maio do ano passado, 
vítima da covid-19. O veto 
integral foi publicado nesta 
quarta-feira (6) no 
Diário Oficial da 
União (DOU).

O veto ainda 
precisa ser analisa-
do pelo Congresso 
Nacional, em data a 
ser marcada. Depu-
tados e senadores 
podem mantê-lo, 
confirmando a de-
cisão do presidente, 
ou derrubá-lo. Nesse caso, 
o projeto seria promulgado 
e viraria uma nova lei.

Bolsonaro alegou razões 
fiscais para o veto. Segundo 
ele, o projeto criava uma 
despesa sujeita ao teto de 
gastos dos órgãos públicos 
e não apresentava uma 
medida compensatória para 
garantir o cumprimen-
to desse limite. Também 
afirmou que o repasse ao 
setor cultural comprimiria 
despesas discricionárias 
(não obrigatórias) “que se 
encontram em níveis criti-
camente baixos e abrigam 
dotações orçamentárias 
necessárias à manutenção 
da administração pública”.

“Ademais, ao adicionar 
uma exceção à meta de re-
sultado primário, a propo-
sição legislativa incorreria 
em compressão das despe-
sas discricionárias que se 
encontram em níveis criti-

camente baixos e abrigam 
dotações orçamentárias 
necessárias à manutenção 
da administração pública 
e à execução de importan-
tes políticas públicas, tais 
como aquelas relacionadas 
às áreas de saúde, educação 
e investimentos públicos, 
com enrijecimento do 
orçamento público, o que 
implicaria dano do ponto 
de vista fiscal”, diz o veto.

Outro argumento usado 
pelo presidente foi de que 
o setor já foi contemplado 
com recursos pela Lei Aldir 

Blanc, que destinou R$ 3 
bilhões para amenizar os 
impactos da pandemia de 
covid-19 na cultura.

Aprovação
O projeto vetado é de 

autoria do senador Paulo 
Rocha (PT-PA) e outros 
senadores. A proposta 
foi aprovada na Câmara 
dos Deputados no mês de 
fevereiro, com base em um 
parecer apresentado pelo 
deputado federal cearense 
José Guimarães (PT), e em 
março no Senado Federal. 
Conforme prevê o texto 
da proposição, do total a 
ser liberado pelo Poder 
Executivo, R$ 2,797 bi-
lhões iriam para o setor de 
audiovisual. O restante (R$ 
1,065 bilhão) seria reparti-
do entre outras atividades 
culturais. (Com informa-
ções da Agência Câmara e 
da Agência Brasil)

Aids. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ao Google que forneça à Polícia 
Federal uma cópia da live realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 21 de outubro do 
ano passado, em que ele fez falsa associação entre a vacinação contra a covid-19 e a Aids.

O ex-policial era suspeito de envolvimento no esquema da “rachadinha” de Flávio Bolsonaro

Planalto ofereceu cargos por 
morte de ex-PM, acusa irmã
Adriano da Nóbrega foi morto em 2020 após mais de um ano foragido. 
Em áudio obtido pela polícia na Operação Gárgula, sua irmã cita a oferta
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Israel. A inédita coalizão de oito partidos que elegeu o ultradireitista Naftali Bennett premiê de 
Israel há pouco menos de um ano e vinha se mostrando exitosa enfrenta aquela que se dese-
nha como sua principal crise. A frente ampla perdeu a maioria que possuía no Knesset.INTERNACIONAL

A situação humanitária em Mariupol, importante ponto estratégico para os interesses russos, está piorando

Protestos contra 
Pedro Castillo se 
espalham pelo Peru

Os protestos contra a 
alta de preços no Peru, que 
paralisaram Lima e foram 
recebidos pelo governo 
com repressão e toque de 
recolher, se espalharam por 
outras cidades do país, em 
meio ao aumento da pres-
são contra o governo do 
presidente Pedro Castillo.

Nesta quarta-feira (6), 
manifestantes fecharam 
estradas e uma pessoa 
morreu em confronto 
com a polícia na região 
de Ica, a 300 quilômetros 
ao sul da capital. O con-
fronto ocorreu pela manhã, 
quando a polícia tentou 
remover um bloqueio de 
trabalhadores agrícolas na 
rodovia Pan-Americana, 
onde funcionam empresas 
do agronegócio. Houve vio-
lência dos dois lados e um 
trabalhador rural foi morto.

“Quinze feridos foram 
internados, nós temos um 
gravemente ferido. Há 
um civil que deu entrada 
já morto em consequên-
cia do conflito”, disse o 
diretor do hospital de Ica, 
Carlos Navea, em vídeo 
publicado no Facebook. 
Dentre os 15 feridos, 12 
são policiais e três são 
trabalhadores rurais, disse 
Navea. O líder rural Julio 
Carbajal disse a uma rádio 
local que a vítima é um 

trabalhador de 25 anos de 
Huancavelica, que traba-
lhava em uma empresa 
agrícola em Ica.

Ele se junta a outras três 
pessoas mortas até aqui 
em diferentes regiões do 
país, segundo a imprensa 
peruana. Na terça, um 
jovem de 19 anos mor-
reu ao ser atingido na 
região da orelha durante 
um protesto na cidade de 
Ambo, a 350 quilômetros 
da capital, e já chegou ao 
hospital morto.

Em Jauja, a 260 qui-
lômetros da capital, um 
adolescente de 13 anos 
morreu afogado no rio 
Yacus enquanto fugia de 
bombas de gás lacrimo-
gêneo. Na mesma região, 
uma professora de 31 anos 
morreu atropelada dias 
antes em meio a protestos.

Preço
A princípio convocadas 

contra a alta no preço de 
combustíveis, as mani-
festações tornaram-se os 
primeiros protestos de 
massa contra o presiden-
te Castillo, que assumiu 
o cargo há oito meses e 
sobreviveu a dois pro-
cessos de destituição. Ele 
tem índice de rejeição de 
66%, segundo pesquisa do 
instituto Ipsos.

A Rússia voltou a atingir 
as cidades ucranianas de Ma-
riupol e Kharkiv nesta quar-
ta (6), enquanto o Ocidente 
impõe mais sanções devido 
à morte de civis que Kiev e 
aliados consideram crimes 
de guerra. De acordo com o 
último relatório da inteligên-
cia militar do Reino Unido, 
a situação humanitária em 
Mariupol, importante ponto 
estratégico para os interes-
ses russos, está piorando. “A 
maioria dos 160 mil residen-
tes restantes não tem luz, co-
municação, remédios, aque-
cimento ou água. As forças 
russas impediram o acesso a 
ajuda humanitária, pressio-
nando os defensores a se ren-
derem”, diz o documento.

A vice-primeira-ministra 
da Ucrânia, Irina Vereschuk, 
disse que as autoridades ten-
tariam retirar mais civis das 
zonas de conflito por meio de 
11 corredores humanitários 
nesta quarta-feira -embora as 
pessoas que tentarem deixar 
Mariupol tenham que usar 
seus próprios veículos. Horas 
depois, a Cruz Vermelha in-
formou que liderou um com-
boio, formado por ônibus e 
carros particulares, que levou 
mais de 500 pessoas de Ma-
riupol a Zaporíjia.

Desde a semana passa-
da, autoridades ucranianas 
e analistas têm dito que a 
Rússia mudou seus objetivos 
militares na Ucrânia. Em vez 
de tentar tomar Kiev e as ci-
dades ao redor da capital, as 
forças de Moscou recuaram 
e estariam se concentrando 

no leste do país e em cidades 
russas próximas à fronteira, 
como Belgorod.

Em Lugansk, por exemplo, 
autoridades pediram que os 
moradores saiam “enquanto 
é seguro”. A região faz parte 
do Donbass, território onde 
a Ucrânia enfrenta separatis-
tas pró-Moscou desde 2014 e 
onde duas repúblicas rebeldes 
foram reconhecidas como in-
dependentes pela Rússia dias 
antes do início da guerra. As 
sanções ocidentais contra a 
Rússia ganharam novo im-
pulso desde o fim de semana, 
quando centenas de corpos 
foram encontrados nas ruas 
e em valas comuns de Butcha, 
nos arredores de Kiev.

O cenário, descrito como 

massacre e genocídio e classi-
ficado de crime de guerra por 
aliados da Ucrânia, motivou 
uma nova onda de retaliações, 
incluindo a proibição das im-
portações de carvão russo e 
do acesso de navios russos 
aos portos da União Europeia 
(UE). Segundo a presidente 
da Comissão Europeia, Ursu-
la von der Leyen, há mais por 
vir. “Essas sanções não serão 
as últimas. Agora temos que 
analisar o petróleo e as receitas 
que a Rússia obtém dos com-
bustíveis fósseis.”

Os Estados Unidos também 
anunciaram novas medidas 
contra Moscou. O presiden-
te Joe Biden discorreu sobre 
o tema no início da semana, 
quando voltou a chamar Vla-

dimir Putin de criminoso de 
guerra, e nesta quarta, em 
uma publicação no Twitter, 
classificou as novas sanções de 
“devastadoras” e disse que elas 
eram o “preço imediato” que 
a Rússia teria que pagar pelas 
“atrocidades em Butcha”.

Segundo a Casa Branca, as 
novas medidas serão coor-
denadas entre Washington, 
G7 e UE, imporão restrições 
adicionais a instituições fi-
nanceiras e empresas esta-
tais na Rússia e atingirão au-
toridades do governo russo 
e suas famílias. De acordo 
com funcionários do gover-
no americano, duas filhas de 
Putin estão entre os alvos, 
além da esposa e da filha do 
chanceler Serguei Lavrov.

Tropas russas concentram 
forças no leste da Ucrânia
Rússia voltou a atingir cidades ucranianas de Mariupol e Kharkiv, enquanto Ocidente 
impõe mais sanções devido à morte de civis em Kiev e considera crimes de guerra
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FRIGORÍFICO  INDUSTRIAL  DE  FORTALEZA S/A - EM  LIQUIDAÇÃO - CNPJ Nº 07.277.411/0001-78
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -Ficam os
senhores ACIONISTAS CONVOCADOS a comparecerem à  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
que será realizada no dia 28 de abril de 2022, às 10h (dez horas), na Secretaria Municipal do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, situada na Avenida Desembargador Moreira, nº 2875,
Bairro Dionísio Torres, CEP 60170-002, Fortaleza – Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1) Aprovação do Balanço Anual de 2021; 2) Substituição de Membros do atual
Conselho Fiscal; 3) Remuneração do Conselho Fiscal e Equipe de Liquidação; 4) Outros assuntos
de interesse da companhia.  Fortaleza, 24 de março 2022. José Dárcio Camilo Pinto - LIQUIDANTE

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 05.04.01/2022 – Tipo: Menor Preço por Lote – A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à disposição dos 
interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.04.01/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS/ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E 
REFRIGERAÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o 
Recebimento das Propostas até o dia 25/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão 
de disputa de preços no dia 25/04/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 06 de abril 
de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - 
Pregão Eletrônico Nº 05.04.03/2022 – Tipo: Menor Preço por Lote – A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.04.03/2022, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA, 
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento das 
Propostas até o dia 26/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa 
de preços no dia 26/04/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 06 de 
abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal  de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - 
Pregão Eletrônico Nº 05.04.04/2022 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.04.04/2022, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS, COM ENTREGA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, 
sendo o Recebimento das Propostas até o dia 26/04/2022, às 13:00; abertura das propostas e 
inicio da sessão de disputa de preços no dia 26/04/2022 a partir das 14:00 (horário de Brasília). 
O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ 
e no portal de licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. 
São João do Jaguaribe – CE, 06 de abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente 
da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - 
Pregão Presencial Nº 05.04.02/2022 – Tipo: Menor Preço por Lote – A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.04.02/2022, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA 
DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, abertura das propostas e inicio da sessão de disputa 
de preços no dia 25/04/2022 a partir das 14:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser 
adquirido no endereço: Portal de Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data 
desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 06 de abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro 
– Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico nº 
019/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO 
DE JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do 
acolhimento das propostas: 08/04/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 
28/04/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 28/04/2022, às 08h10; início de disputa 
de preços: 28/04/2022, 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, 05 de Abril de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo -Pregoeiro.

Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico nº 
020/2022-PE, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUSO MOTORISTA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE 
JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do 
acolhimento das propostas: 07/04/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 
27/04/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 27/04/2022, às 08h10; início de disputa 
de preços: 27/04/2022, 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, 06 de Abril de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araújo - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA – AVISO DE 
LICITAÇÃO – O Pregoeiro do Município de Jaguaretama torna publico o Pregão Presencial Nº 
2022030902-ADM, cujo objeto é LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA. Abertura 
acontecerá no dia 25/04/2022, às 09h00min, na sala da comissão permanente de licitação de 
Jaguaretama – Ceará,  mais informações: comissão permanente de pregão, Rua Tristão 
Gonçalves, nº 185, Centro, Jaguaretama/CE, pelo telefone: (88) 3576-1305 ou pelo e-mail: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br Jaguaretama – Ceará, 06 de Abril de 2022 - Sebastião 
Alexandre Lucas de Araujo – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 018/2022-PE, cujo objeto: Aquisição de Mat. Laboratorial, 
Farmacológico (Psicotrópicos), Hospitalar e Odontológico junto Sec. de Saúde, e 
Mat. de Proteção e Segurança Junto Sec. de Infraestrutura. O mesmo ocorrerá no 
site www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 
07/04/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 20/04/2022, as 
08h00mim; data de abertura das propostas: 20/04/2022, às 08h10; início de disputa 
de preços: 20/04/2022, 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, 06 Abril de 2022 - Sebastião 
Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DA ABERTU-
RA  DA PROPOSTA DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 001/2022- CP – A Comis-
são Permanente de Licitação de Choró/Ce., comunica aos interessados que no próximo dia 08 
de Abril de 2022, às 14:00hs , estará abrindo a proposta de preço da empresa declara habilita-
da, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 001/2022- CP, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, RESÍDUOS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E 
CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE., conforme observação nas disposi-
ções contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores. Choró - CE, 
06 de Abril de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - AVISO DE LICITAÇÃO A 
Prefeitura Municipal de Arneiroz, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, o Edital da Concorrência Pública nº 2022.03.31.1, 
OBJETO: ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICIPIO 
DE ARNEIROZ/CE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA LEI N° 018/2020 DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020, licitação do tipo Maior Lance, com data de abertura dos envelopes de habilitação e 
propostas de preços no dia 09 de Maio de 2022, às 09:00 Horas, na Sala da Comissão de Licitação, 
situada na Praça Joaquim Felipe, Nº 15 – Centro, Arneiroz – CE. Arneiroz/CE, 06 de Abril de 2022 
Ricardo Wendel Morais Feitosa Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - EXTRATO DE JULGA-
MENTO FASE DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.03.01  RESULTADO E 
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.03.01 Ob-
jeto: é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM 
CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONTÁBEIS 
E ELEBORAÇÃO DO BALANÇO CONSOLIDADO, PARA ATENDER A LRF, TCE E DEMAIS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE DE INTERESSE 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. EMPRESA HABILITADA: (1) 
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME, (02) JP LOPES DE ALCANTRA-ME- por ter 
cumprido com as exigências do edital. EMPRESAS INABILITADAS: (1) JF A LEMOS CONTA-
BILIDADE –ME, por ter descumprido com os itens 5.4.4.2, 5.4.6 c/c 5.4.6.1, 5.4.6.2 , 5.4.6.3 e 
5.4.5.2 do edital, (2) R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/S LTDA, 
por ter descumprido com os itens 5.4.5.2 do edital. Portanto fica aberto o prazo recursal, confor-
me preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. Caso não haja interposição 
de recurso, fica desde já, marcada a data de abertura das propostas de preços para o dia 18 de 
Abril de 2022, às 14h:00min e caso haja Recurso, a data ficará suspensa até a finalizar o julga-
mento do recurso dentro de todos os prazos legais. Maiores informações na sede da comissão de 
licitação. Antônia Elza Almeida da Silva – Presidente da CPL.  

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE REVOGAÇÃO – PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.03/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Munici-
pal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público a REVO-
GAÇÃO da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.03/2022, cujo objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DA EDU-
CAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA 
O CONSUMO HUMANO – PROJETO ÁGUA: CUIDAR, ARMAZENAR E ECONOMIZAR PARA 
NÃO FALTAR, NAS COMUNIDADES RESIDENTES NAS REGIÕES SEMIÁRIDAS DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE. Por razões de interesse público com fulcro no Art. 49, caput da Lei 8.666/93 e 
suas posteriores alterações. Jaguaribe/CE, 06 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas 
– Pregoeira Municipal de Jaguaribe

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interes-
sados que no dia 08 de abril de 2022, às 08:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação, localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelo-
pes de PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 10.01.03/2022, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
E.I.E.F. ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. .Maiores informações poderão 
ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: 
licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, Jaguaribe – CE, 06 de Abril de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interes-
sados que no dia 08 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação, localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os en-
velopes de PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 13.01.01/2022, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA BEIRA 
RIO DO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPOR-
TES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. .Maiores informações poderão ser 
adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: 
licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, Jaguaribe – CE, 06 de Abril de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N.° 2022.04.04.02, para Aquisição de 
equipamentos permanente, conforme proposta do Ministério da Saúde e Edital e Anexos, junto a 
Secretaria de Saúde do Município de Cariús, com data de abertura para o dia 25 de abril de 
2022, às 9:30h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, 
Esplanada. O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Cariús no horário das 07:30 às 11:30. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 06 
de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão 
Presencial N° 2022.04.04.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público o Pregão 
Presencial N.° 2022.04.04.01, para a contratação de pessoa jurídica para a realização de 
exames laboratoriais, nos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra 
necessária, com data de abertura para o dia 25 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da 
Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Cariús - CE, 06 de 
abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Nova Russas - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços N˚ 02/2022. O Presidente da CPL, torna público aos interessados que no dia 25/04/2022 
às 09h00mm, estará realizando licitação, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada 
em serviços técnicos em assessoria administrativa e financeira e Serviços de consultoria e 
assessoria para desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos fluxos de 
despesas e estabelecimentos de rotinas financeiras junto a Câmara Municipal de Nova Russas / 
CE. O Edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação na sala da CPL, 
no horário de 08h00m às 12h00m e através dos sites www.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e 
www.cmnovarussas.ce.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de 
licitações da Câmara Municipal. Nova Russas - CE, 06 de abril de 2022. Paulo Ricardo 
Andrade da Costa - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de São Luís do Curu - Aviso. A Câmara Municipal de 
São Luís do Curu, por meio da Presidenta da Comissão de Licitação, torna público que se 
encontra a disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
2903.01/2022, do tipo menor Preço, cujo objeto é a contratação de assessoria técnica 
administrativa aos setores de recursos humanos para atender a demanda da Câmara Municipal 
de Sào Luís do Curu - CE, com data de abertura para o dia 22 de abril de 2022, às 09:00h na Sala 
da Comissão de Licitação, situado a Alameda Francisco Castro Filho, n 21.º - Centro, São Luís 
do Curu - CE - CEP: 62.665-000. 06 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Abertura das Propostas 
de Preços – Concorrência Pública Nº 05.001/2022. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados 
que no próximo dia 11 de abril de 2022 às 10h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – 
CEP: 61.760-000 – Eusébio/CE, estará realizando a abertura das Propostas de Preços da 
Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução 
das obras de pavimentação betuminosa em diversas vias no Município de Eusébio/CE. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento das 
Propostas de Preços - Concorrência Pública N.º 05.014/2021. A Prefeitura Municipal de 
Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública n.º 05.014/2021, cujo objeto é o 
serviço de pavimentação em pedra tosca nos Bairros Cararu, Encantada, Novo Portugal, 
Precabura, Vereda Tropical, Autódromo, Centro, Lagoinha, Mangabeira, Tamatanduba, 
Urucunema e Pires Façanha no Município de Eusébio – CE, com o seguinte resultado: 
Classificar as seguintes empresas: MEMP Construções LTDA CNPJ Nº 06.938.660/0001-02; 
Lomacon Locação e Construção LTDA CNPJ Nº 03.354.650/0001-23; VAP Construções LTDA 
CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; Copa Engenharia LTDA CNPJ Nº 02.200.917/0001-65. 
Desclassificar a Seguinte empresa: Athos Construções LTDA CNPJ Nº 08.237.585/0001-70. 
Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da 
Lei n° 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos 
interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 04 de abril de 2022. Raylse 
Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Abertura das Propostas 
de Preços – Concorrência Pública Nº. 06.002/2022. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados 
que no próximo dia 11 de abril de 2022 às 11h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – 
CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, estará realizando a abertura das Propostas de Preços da 
Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de escola 12 
salas, um projeto FNDE, no Município de Eusébio-CE. O edital poderá ser obtido no Portal do 
TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Eusébio, 06 de abril de 2022. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Torna público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a 
Regularização de Licença de Instalação, para execuções das obras residenciais localizadas nos 
endereços: Rua Jandaíra nº: 173, 165, 157, 149, 141 e 133 e Rua Jataí nº 172, 164, 156, 148, 140 
e 132, bairro, Gereraú, Município de Itaitinga- Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento 
Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

IANDE HABITACAO E URBANISMO LTDA
CNPJ: 42.567.864/0001-30

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. A presidente da 
comissão permanente de licitação vem informar que será realizado no dia 26 de Abril de 2022 às 
09h00min, no auditório da Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE, situado no Parque da Cidade 
José Costa Matos, 01, Centro, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/22-TP-ESP, 
tipo menor preço, cujo objeto versa sobre a construção de 5 areninhas municipais no Município 
de Ipueiras – CE. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no 
horário de 07:00hs às 11:00hs, 13:00hs às 17:00hs expediente ao público ou pelo portal do TCE-
CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 06 de Abril de 2022. Cecília Gabriely 
Soares Carvalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Presidente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, torna público, que o processo de Tomada de Preços nº 2022.03.03.01-TP, cujo objeto 
é: "Contratação de empresa para execução dos serviços de implementação das coletas seletivas 
múltiplas de resíduos sólidos no Município de Jaguaruana/CE", não obteve a finalidade desejada, 
uma vez que nenhum licitante se fez presente, motivo pelo qual a sessão resultou em sua forma 
deserta. Jaguaruana-CE, 06 de abril de 2022. À Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, através da Comissão de Licitação, torna público que o processo de Pregão 
Presencial nº 2022.03.10.01 - PP, tendo como objeto a "Contratação de pessoa jurídica 
especializada para a prestação e serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e 
operação de equipamentos eletrônico de fiscalização, controle e monitoramento de trânsito". 
Foi revogado por motivos supervenientes e de interesse público, suficientes para justificar a 
conduta, conforme art. 49 da Lei 8.666/93. Jaguaruana-CE, 06 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços nº 2022.03.30.01-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 26 de abril de 
2022, às 08:30h, estará realizando licitação de Tomada de Preços para "Contratação de empresa 
para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo c/ rejuntamento de diversas ruas 
do Bairro Tabuleiro no Município de Jaguaruana-CE", tipo menor preço. Maiores informações 
através do e-mail: licitacaojaguaruanace@gmail.com. Jaguaruana/CE, de 06 de abril de 2022. 
Teresa Layana Barreto Coelho – Presidente da Comissão de Licitação.

Torna Público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a Licença 
de Instalação de N° 21/2022 com validade até 10/03/2024 para construção de 1(uma) 
residência nos lotes 34 e 35 da quadra 30, Loteamento Pontal de Maceió, Município de 
Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

DIOGO NILTON MAURMANN DE SOUZA   
CPF: 080.899.026-85    

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Credenciamento. O Município 
de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, o Edital do Tipo Credenciamento, no 3103.01/22-CP, visando o 
Credenciamento de empresa prestadora de serviços na área de oftalmologia, compreendendo 
realização de consultas, exames e cirurgia, com fornecimento de médico especializado na área 
de oftalmologia, mão de obra qualificada e insumos para realização dos procedimentos de 
forma a complementar a rede assistencial de saúde do Município de Milhã/CE, pelo preço 
constante na tabela nacional do SUS, à cargo da Secretaria de Saúde deste Município, 
conforme projeto básico. O recebimento dos envelopes de habilitação e qualificação técnica 
realizar-se a partir do dia 07 de abril de 2022 das 08h00min às 17h00min,  maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406, Centro  - Milhã – 
Ceará, das 08:00h às 17:00h, pelo telefone (85) 99684.6419 e no site: www.tce.ce.gov.br. Milhã 
- CE, 06 de abril de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município 
de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 25 de Abril de 2022 às 11:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.009/2022, cujo objeto versa sobre 
pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE. O edital completo poderá ser 
adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento 
ao públ ico das 08:00h às 12:00h e ainda nos seguintes sít ios eletrônicos: 
<https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 07 de abril de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município 
de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 25 de abril de 2022 às 09:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.010/2022, cujo objeto versa sobre a 
construção de passagem molhada na localidade de Umbuzeiro no Município de Novo Oriente-
CE, conforme Convênio Nº 37/2022, Processo Nº 11301900/2021, MAPP: 1217 - SOP. O edital 
completo poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no 
horário de atendimento ao público das 08:00h às 12:00h e ainda nos seguintes sítios 
e l e t r ô n i c o s :  < h t t p s : / / w w w . n o v o o r i e n t e . c e . g o v . b r / l i c i t a c a o . p h p >  e 
<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo Oriente - Ceará, 07 de abril de 2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Julgamento dos Documentos de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 2022.02.14.01. O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Penaforte, comunica que foram inabilitadas do certame na fase de 
análise dos documentos de habilitação as seguintes empresas: (1) Araguaia Empreendimentos 
EIRELI, CNPJ Nº 41.113.297/0001-89 – por infringência ao item 4.2.5.4 do Edital – ausência da 
certidão de falência e concordata; (2) Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, 
CNPJ Nº 17.690.855/0001-94 - por infringência ao item 4.2.4.3.4, "d" do Edital – ausência de 
contrato de prestação de serviços e ausência de CREA do engenheiro. Outrossim, após detida 
análise, foram declaradas habilitadas as empresas: (1) N3 Empreendimentos e Participações, 
CNPJ Nº 37.408.191/0001-35; (2) G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP, CNPJ Nº 
10.572.608/0001-99; (3) Construtora Êxito EIRELI - EPP, CNPJ Nº 03.147.269/0001-93; (4) S&T 
Construções e Locações de Mão de Obra LTDA – ME, CNPJ Nº 18.413.043/0001-64, por 
cumprirem integralmente todas as exigências contidas no Edital. Oportuniza-se, aos licitantes, no 
prazo de 5 dias, a interposição de eventual recurso junto ao julgamento da fase de habilitação, 
conforme preceitua o Art. 109 inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93. Não havendo 
interposição de recurso, fica automaticamente designada a sessão de abertura dos envelopes 
contendo a proposta de preços para 14/04/2022 às 09:00h. Penaforte/CE, 30 de Março de 2022. 
Valdilânio Sobral Gonçalves Pereira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Adiamento de Licitação. A 
Comissão de Licitações do Município de Pentecoste torna público que foi adiado para o dia 18 de 
abril de 2022, às 09:30h, a abertura dos envelopes propostas de preços da licitação na modalidade 
Tomada de Preço, Processo nº 2022.01.31.08-TP-ADM, do tipo Menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no trecho sede a 
localidade de Várzea do Gado no Município de Pentecoste. Maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste – Estado 
do Ceará, e nos sites www.tce.ce.gov.br / www.pentecoste.ce.gov.br. Pentecoste (CE), 06 de abril 
de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Aviso de Errata. Torna 

público a errata ao Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 3103.02/2022, publicado dia 01 

de abril de 2022, no DOE e Jornal de Grande Circulação O Estado. Onde-se lê: "15.04.2022". 

Leia-se: "18.04.2022". As demais informações permanecem inalteradas. São Luís do Curu - 

CE, 06 de abril de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Resultado de Habilitação - Chamada 
Pública Nº 001/2022. A Prefeitura de Tururu, através da Secretaria de Educação, divulga o 
resultado da Chamada Pública nº 001/2022 para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 
agricultura familiar, destinados a alimentação escolar dos alunos da rede pública Municipal de 
Tururu – CE. A Comissão declara habilitados. Grupo Formal 01 : COPANH Cooperativa 
Agroindutrial do Assentamento Novo Horizonte – CNPJ: 10.234.717/0001-51; Grupo Formal 2: 
COOPEAGRI – Cooperativa de Agricultura Familiar de Itapipoca – CNPJ Nº 29.270.418/0001-09. A 
Comissão de Licitação divulga que fica aberto o prazo recursal, previsto no Art. 109, inciso I, alínea 
"a", da Lei Federal nº 8.666/93. Não havendo interposição de recurso, fica os interessados 
convocados para abertura dos Projetos de Venda, no dia 18 de abril de 2022, às 14h00min. Tururu 
– CE, 04 de Abril de 2022. Raimundo Pires Ferreira – Secretário de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo 
dia 25 de abril de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando a Tomada de 
Preços nº 003/2022.04, cujo objeto é a contratação de serviços especializados em tecnologia 
para locação de sistema de acesso remoto e planejamento, junto a Secretaria de Administração 
e Finanças do Município de Tururu-CE. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, 
s/n – Centro (horário comercial). Tururu, 06 de abril de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público que no próximo dia 25 de abril de 2022, às 14h30min, (horário de Brasília), no endereço 
eletrônico www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 017/2022.02, cujo objeto é 
a aquisição de material pedagógico de Educação Infantil para Creche e Pré Escola da rede de 
Ensino Público do Município de Tururu – CE. O edital poderá ser adquirido no endereço 
eletrônico https:/ /municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da 
Conceição, s/n – Centro (horário comercial). Tururu – CE, 05 de abril de 2022. Vinicius do 
Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 25 de abril de 2022, às 10h00min, estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2022.04, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para pavimentação em pedra tosca em Canto Escuro na 
Zona Rural do Município de Uruburetama. O edital estará à disposição dos interessados, no 
portal https://municipios.tce.ce.gov.br/ após esta publicação e no Setor de Licitações, sito à Rua 
Farmacêutico José Rodrigues nº 1131 - Centro, horário de 8h00min às 12h00min. 
Uruburetama/CE, 05 de abril de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 20 de abril de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará 
realizando o Pregão Eletrônico nº 019/2022.02, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços destinados ao atendimento do transporte escolar de 
responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Uruburetama, conforme especificado 
no edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 05 de abril de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 04.02.01/2022-
07 - Extrato de Contrato. O Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, torna público 
o Extrato do Contrato nº 04.02.01/22-07, resultante da Tomada de Preços nº 04.02.01/2022-07; 
Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar a reforma e ampliação de 01(um) galpão no 
Bairro são Sebastião, Sede deste Município, de responsabilidade da Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico de Amontada, conforme Termo de Ajuste Nº 014/CIDADES/2021 – 
Governo do Estado; Unidade Administrativa: Secretária de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico; Dotação Orçamentária: 0601.23.695.1602.1.017; elemento de despesa nº 
4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 1665000002; Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias; 
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses; Valor Global: R$ 690.613,44 (seiscentos e noventa mil, 
seiscentos e treze reais e quarenta e quatro centavos); Contratante: Secretaria de Turismo E 
Desenvolvimento Econômico; Contratada: Construtora e Serviços JRS EIRELI ME, CNPJ (MF) 
Nº 38.042.979/0001-33, José Roberto de Almeida Cipião, CPF n° 621.045.273-68. Amontada-
CE, 30 de março de 2022. Raimundo Roberto Filho - Secretário de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 04.02.01/2022-07 
- Aviso de Adjudicação e Homologação. O Secretário de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, torna público o Extrato da Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços nº 
04.02.01/2022-07; Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar a reforma e ampliação de 
01(um) galpão no Bairro São Sebastião, Sede deste Município, de responsabilidade da Secretaria 
de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Amontada, conforme Termo de Ajuste Nº 
014/CIDADES/2021 – Governo do Estado; Unidade Administrativa: Secretária de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico; Dotação Orçamentária: 0601.23.695.1602.1.017; Elemento de 
despesa nº 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 1665000002; Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) 
dias; Vigência do Contrato: 12 (doze) meses; Vencedora: Construtora e Serviços JRS EIRELI ME, 
CNPJ (MF) Nº 38.042.979/0001-33; Valor Global: R$ 690.613,44 (seiscentos e noventa mil, 
seiscentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Amontada-CE, 29 de março de 2022. 
Raimundo Roberto Filho-Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

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

– Tomada de Preços Nº 16.12.02/2021-07/TP.  Objeto: contratação de pessoa jurídica para 

executar a continuação da Unidade Básica de Saúde de Lagoa do Jardim e da Unidade Básica 

de Saúde de Caetanos, no Município de Amontada, com recursos do Convênio Nº 

118724040001/13-004, firmado com o Ministério da Saúde. A Comissão de Licitação torna 

público o resultado da documentação de habilitação, sendo observado pela Comissão de 

Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam a todas as exigencias editalicias e que 

foram habilitadas são as seguintes: Limpax Construções e Serviços & Serviços LTDA, CNPJ 

(MF) 07.270.402/0001-55, Construtora Icone EIRELI, CNPJ (MF) 10.588.971/0001-58, 

Construtora e Serviços Sobralense EIRELI, CNPJ (MF) 39.336.452/0001-84, Incorporadora e 

Construtora Nordeste LTDA, CNPJ (MF) 37.012.736/0001-90, Ellus Serviços LTDA, CNPJ (MF) 

26.723.179/0001-07, Prime Construções e Locações EIRELI, CNPJ (MF) 19.967.758/0001-21, 

VK Construções e Empreendimentos LTDA, CNPJ (MF) 09.042.893/0001-02, Clezinaldo S. de 

Almeida Construções, CNPJ (MF) 22.575.652/0001-97, Construtora E Serviços JRS EIRELI, 

CNPJ (MF) 38.042.979/0001-33, JJ Locações e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 

18.866.411/0001-20, ML Empreendimentos Assessoria e Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 

29.326.036/0001-41, Ramilos Construções EIRELI, CNPJ (MF) 09.060.561/0001-50, RCON 

Construções e Serviços EIRELI-ME, CNPJ (MF) 10.902.334/0001-04, Mandacaru 

Empreendimentos, CNPJ (MF) 27.583.584/0001-02, LIT Empreendimentos E Serviços LTDA, 

CNPJ (MF) 26.592.136/0001-21, Pro Limpeza Serviços e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 

11.012.912/0001-08, SEG-Norte Construções e Servoços EIRELI, CNPJ (MF) 

30.412.053/0001-80, Juaçaba Construções Locação e Serviços LTDA, CNPJ (MF) 

10.898.924/0001-00, Delmar Construções EIRELI, CNPJ (MF) 17.803.489/0001-32, Cenpel 

Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA, CNPJ (MF) 05.502.041/0001-08, Master 

Serviços e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 26.991.913/0001-00, enquanto que as empresas 

seguintes não foram Habilitadas: Construtora Citta Engenharia LTDA, CNPJ (MF) 

42.930.169/0001-90, não apresentou o itens: 4.2.2 e 4.2.4.1. Fica designada a data da sessão 

de abertura e julgamento das propostas de preços, para o dia 19 de abril de 2022, às 09:00h, na 

sede da CPL de Amontada, salvo em caso de recurso apresentado. Informa, ainda, que o prazo 

para eventual interposição de recurso começa a contar, a partir da data da publicação do 

resultado da habilitação, conforme reza o Art. 109, I, "a", da Lei n° 8.666/93. Amontada-Ce, 06 

de abril de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL de Amontada/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Tomada de 
Preços nº 2022.02.15.2. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o 
seguinte: a empresa RH Parente Assessoria Administrativa e Processamento De Dados EIRELI 
sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R$ 97.200,00 
(noventa e sete mil duzentos reais). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, 
situada na Rua José Leite Cabral, n° 246, Centro, na cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 
12:00 horas. Barro/CE, 06 de abril de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
n° 2022.04.06.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
cujo objeto é a aquisição de material ambulatorial destinado ao Hospital Santo Antônio e ao 
Programa Saúde da Família (PSF), por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Barro/CE. 
Abertura: 25 de Abril de 2022, às 08:30 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir do dia 08 de Abril de 2022, às 08:30 horas. Maiores informações e entrega de 
editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. 
Barro/CE, 06 de Abril de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-04.05.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
contratação de serviços diversos para realização da manutenção preventiva e/ou corretiva em 
veículos automotores diversos, motocicletas, ônibus, caminhões e máquinas pesadas, para 
atender as necessidades da frota dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da 
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. Tipo: menor preço por 
lote. Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados 
que o início da disputa será a partir das 14h:00m (Horário de Brasília) do dia 22 de abril de 2022, 
em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). 
Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na sala da Comissão, 
situada na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 
3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé – 
Aviso de Convocação para Abertura de Propostas. Através da Comissão permanente de 
Licitação torna público para ciência dos interessados o prosseguimento do Processo de 
Licitação nº 2022.01.13.01 – na modalidade Tomada de Preços, tendo por objeto a 
Contratação de prestação de serviços especializados de assessoria jurídica administrativa, 
na área de benefícios previdenciários e pareceres correlatos na administração pública de 
interesse da CAPESI – Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de 
Itapajé-CE. A abertura realizar-se-á no dia 13/04/2022 às 09:00hs na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação situada na Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro. 
Itapajé/CE, 06 de Abril de 2022 – Presidente da CPL.
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O clima entre Bolsonaro e o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, azedou na última terça-feira (5). 
O candidato à reeleição responsabilizou Bento não so-
mente pela malsucedida indicação de Adriano Pires para 
a presidência da Petrobras, mas também pela proposta 
de adiamento da assembleia que mudará a diretoria da 
empresa daqui uma semana. Segundo auxiliares palacia-
nos, Bolsonaro está bastante irritado com o imbróglio en-
volvendo a Petrobras, e o desgaste está sendo atribuído 
principalmente ao ministro. A avaliação é a de que houve 
açodamento ao apresentar um nome que, pouco depois, 
não se sustentou. Agora, a palavra de ordem no Planalto é 
discrição quanto aos próximos indicados.

O adiamento da assembleia ainda é considerado uma 
opção no Governo. Mas, por essa proposta, o general Silva 
e Luna, demitido por Bolsonaro, continuaria no cargo por 
tempo indefinido, até a aprovação dos novos nomes. Seu su-
cessor indicado, Adriano Pires, declinou o convite seguindo 
a decisão de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo indi-
cado para presidir o conselho de administração da petrolei-
ra. Diante da dificuldade do ministro em encontrar dois no-
mes para compor a diretoria da empresa, uma das propostas 
apresentada foi adiar a assembleia geral de acionistas - que 
irá definir a nova composição da diretoria da Petrobras no 
próximo dia 13 - e seguir por mais um tempo com o general 
Joaquim Silva e Luna no comando, o qual se manifestou di-
zendo-se traído pela forma como o processo foi conduzido.

Petrobras: Batata quente do Governo

Mais clareza. A empresa Uber anunciou que agora os motoristas parceiros serão informados 
sobre o endereço final do passageiro e o valor total da corrida. Adicionais pela tarifa dinâmica 
também serão mostradas. Assim, eles poderão decidir com mais clareza quais corridas aceitar.

O preço médio da cesta 
básica subiu em todas as 17 
capitais brasileiras no mês 
de março. Os dados cons-
tam na Pesquisa Nacional 
da Cesta Básica, realizada 
mensalmente pelo Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese), e di-
vulgada nesta quarta-feira 
(06/04).

A maior alta foi regis-
trada no Rio de Janeiro, 
onde o preço médio da 
cesta subiu 7,65%, seguida 
por Curitiba (7,46%), São 
Paulo (6,36%) e Campo 
Grande (5,51%). Já a me-
nor variação foi registrada 
em Salvador (1,46%). Em 
Fortaleza, o valor da ces-
ta básica aumentou 4,17% 
em março e alcançando 
valor médio de R$ 635,02. 
O resultado é o mais alto 

da série histórica iniciada 
em 2005.

A capital do Ceará pos-
sui, atualmente, o maior 
valor, seguido por Natal 
(R$ 575,33), João Pessoa (R$ 
567,84), Recife (R$ 561,57), 
Salvador (R$ 560,39) e Ara-

caju (R$ 524,99).
A cesta mais cara do 

país, no mês de março, no 
entanto, foi a de São Pau-
lo, onde o preço médio dos 
produtos que compõem a 
cesta chegou a R$ 761,19. 
Em seguida aparece a do 

Rio de Janeiro, com custo 
de R$ 750,71. O menor va-
lor foi registrado em Ara-
caju: R$ 524,99. Entre os 
itens que contribuíram para 
o aumento da cesta estão o 
feijão, o pão francês, a fari-
nha de mandioca e o óleo de 
soja, que tiveram alta em to-
das as capitais analisadas na 
pesquisa do Dieese.

Com base na cesta mais 
cara do país, registrada em 
São Paulo, o Dieese calcu-
lou que o salário mínimo 
necessário para suprir as 
despesas de um trabalha-
dor e de sua família com 
alimentação, moradia, saú-
de, educação, vestuário, hi-
giene, transporte, lazer e pre-
vidência, seria de R$ 6.394,76 
no mês de março, o que 
equivale a 5,28 vezes o valor 
do salário mínimo em vigor 
no país, de R$ 1.212,00.

FOTO FOLHAPRESS

Entre os itens que contribuíram para o aumento da cesta estão 
o feijão, o pão francês, a farinha de mandioca e o óleo de soja

Gaveta
A ausência de uma 

liderança do Governo no 
Senado e o domínio das 
eleições na pauta do Con-
gresso ajudam a sepultar o 
projeto de lei que permite a 
venda dos Correios. A pro-
posta está parada desde o 
ano passado, após passar em 
regime de urgência na Câma-
ra dos Deputados. Integrantes 
da equipe econômica, antes 
esperançosos com o aval para 
a privatização da empresa 
que tem o monopólio postal, 
já admitem que há pouca 
perspectiva para o anda-
mento do assunto no Senado. 
Mais um para a gaveta.

Cesta básica
O valor da cesta básica 

de Fortaleza chegou aos R$ 
635,02 no mês de março 
e segue como a mais cara 
do Nordeste. A variação de 
22,82% foi a segunda maior 
do Brasil em 12 meses, 
após subir 4,17% sobre 
fevereiro, e acumular alta 
de 9,66% desde janeiro. A 
inflação nos preços da cesta 
básica foi influenciada pela 
alta de onze produtos da 
cesta, dentre eles, desta-
cam-se: o óleo (14,27%), o 
tomate (13,8%) e a banana 
(6,83%). O único produto 
a registrar uma baixa no 
preço foi o leite (-0,40%).

IPTU 2022
O pagamento em cota 

única do IPTU 2022 com 
desconto, desta vez com 
4% de abatimento, vence 
hoje. O contribuinte poderá 
efetivar o pagamento por 
meio do boleto, imprimindo 
o Documento de Arreca-
dação Municipal (DAM) no 
site da Sefin. Quem optar 
pelo parcelamento poderá 
fazê-lo em até 11 vezes, 
no valor mínimo de R$ 
68,14. Nas duas parcelas 
já vencidas, deverá ser 
cobrado juros e multas. O 
código de barras para pa-
gamento da primeira par-
cela acompanha o boleto 
já enviado via Correios.

Prepare o bolso!
Depois do reajuste de 

até 10,89% no preço dos 
medicamentos, os consu-
midores devem se preparar 
para o aumento do plano 
de saúde, a ser anunciado 
este mês. Especialistas 
e estudos que medem os 
custos do setor preveem 
correção entre 15% e 
18,2% este ano, superando 
o recorde de 13,57% de 
2016. Se confirmado, esse 
será o maior reajuste já 
determinado pela ANS, 
desde que passou a regular 
o setor em 2000. O aumento 
começa a valer em maio e 
é aplicado no aniversário 
de contrato do cliente.

Reforma tributária: Desinteresse impede avanço  
A sessão marcada para ontem, que votaria a refor-
ma tributária, foi cancelada por falta de quórum na 
da CCJ do Senado. Na pauta, estava a votação da 
PEC 110, que promove a reforma de impostos no 
Brasil. A reforma tributária, apesar de ter o apoio 
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da 
equipe econômica do Governo tem encontrado di-
ficuldades para avançar na comissão nas últimas 
semanas. O próprio ministro da Economia, Paulo 
Guedes, reclamou da lentidão "por interesses".

Cafés tradicional e extraforte sofrem 
maior impacto e sobem 40%, diz Abic

Na toada do aumento 
do preço do café nas pra-
teleiras, as categorias mais 
impactadas foram a tradi-
cional e a extraforte, com 
média de 40% cada uma, se-
guidas pelo superior (28%) 
e o gourmet (21%). Os da-
dos são da Associação Bra-
sileira da Indústria de Café 
(Abic) e foram divulgados 

nesta quarta-feira (06/04).
Segundo a entidade, no 

segundo semestre do ano 
passado, o Nordeste teve o 
maior reajuste nas catego-
rias extraforte e tradicional, 
enquanto a região Sul avan-
çou nas categorias superior 
e gourmet.

Apesar do aumento nos 
preços, a procura pelo café 

teve aumento entre novem-
bro de 2020 e outubro do ano 
passado, de 1,7% em relação 
ao mesmo período analisado 
no ano anterior, alcançando 
21,5 milhões de sacas.

No ano passado, o consu-
mo per capita foi de 6,06 kg 
por ano de café cru e 4,84 
kg por ano de café torrado. 
Na análise da situação da 

oferta do café para a indús-
tria, o relatório da Abic afir-
ma que, desde novembro de 
2020, o índice permanece 
abaixo da normalidade, in-
dicando que as empresas 
não têm a oferta regular de 
café em grão, com o abas-
tecimento acontecendo de 
forma gradual e seletiva, se-
gundo a associação.

Materiais de construção: Vendas caem pela 7ª vez
As vendas da 
indústria de 
materiais de 
construção recu-
aram pelo sétimo 
mês seguido em 
fevereiro, se-
gundo pesquisa 
da Abramat, em 

parceria com a FGV. As vendas do setor, em fevereiro, já 
deflacionadas, tiveram retração de 10,4% em relação a 
igual mês de 2021 e mostraram uma leve oscilação de alta 
de 0,3% na comparação com janeiro deste ano.

Valor da cesta básica sobe 
nas capitais no mês de março
O maior valor foi registrado em São Paulo. Já Fortaleza possui a maior 
variação do Nordeste, puxada por óleo, tomate e banana

Prefeitura Municipal de Beberibe - A Secretária de Assistência Social e Cidadania, Luciana de Lima 
Nascimento, torna público, para conhecimento dos interessados o Extrato da Ata de Registro de Pre-
ços N°. 2022.02.21.001-SRP-SASC - Objeto:  Registro de preços visando futuras e eventuais aqui-
sições de kits de Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S destinados aos catadores de material 
reciclável. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 
e suas alterações posteriores. - Valor Global:  R$ 16.960,20(dezesseis mil, novecentos e sessenta 
reais e vinte centavos). - Dotação Orçamentária:  Projeto/atividade: 1201.08.122.0002.2.055, Elemen-
to de Despesa: 3.3.90.32.00, Fonte de Recursos: 1500000000. - Vigência: 06/04/2023. - Contratada:  
Global Serviços e Negócios Empresariais Eireli, inscrita no CNPJ Nº 19.293.025/0001-59, vencedora 
do certame no lote único. Assina pela contratada: Conceição Adriana Liberato Alves.

CNX - Construções e Incorporações Eireli CNPJ: 28.545.607/0001-76. Torna Público que recebeu 
da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença de Instalação 
- LI para a construção do Cemitério Parque das Palmeiras Memorial, Localizado na cidade de 
Quixeramobim-CE, as margens da CE166, no Bairro Maravilha sentido Distrito de Encantado nas 
proximidades do km 39 CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Planejamento e Finanças, José 
Erismá Nobre da Silveira Filho, Secretário, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrô-
nico nº 06.002/2022-PE: nº 06.002/2022-01SEPLAF - Valor global: R$ 173.500,00 - Contratada: Intersol 
Tecnologia e Serviços de Informática LTDA - EPP, através de seu representante legal, o Sr. Raimundo 
Herilandes Ferreira Cabral. Objeto: Contratação de serviço de licença de uso e manutenção de um siste-
ma informatizado para gestão dos tributos municipais, incluindo os serviços de implantação, instalação, 
configuração, migração de dados, parametrização, customização e treinamento operacional dos usuários, 
mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas. Prazo de vigên-
cia: de 12 meses a partir da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 01/04/2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - AVISO DE INTENÇÃO 
DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de Saúde comunica aos interessados a 
intenção de revogar o PREGÃO ELETRÔNICO 06.002/2022, cujo objeto é SELEÇÃO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE TESTES RÁPIDOS DE CORONAVIRUS DESTINADOS A SUPRIR A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAIÚBA, por razões de 
interesse público. Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso 1, 
alínea “e”, do mesmo diploma legal, c/c parágrafo 3 0 do Art. 49, da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações. Informações junto a Comissão de Licitação. Maria Zuleide Amorim Muniz - 
Secretária de Saúde, Guaiuba - CE, 06 de abril de 2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - Aviso de Licitação – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.004/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, 
ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA 
ÁREA DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE GUAIÚBA/CE. O prazo de cadastramento 
das Cartas Propostas será até às 08h59min do dia 20 de abril de 2022, com abertura para 
análise das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de Lances às 09h30min. O edital 
poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão 
Central de Licitação e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiúba/CE ou 
licitacao@guaiuba.ce.gov.br. Guaiúba/CE, 06 de abril de 2022 – Francisco Rumennigge 
Praxedes da Silva – Presidente e Pregoeiro da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - EXTRATO DO CONTRATO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 09.002/2021 CONTRATO Nº 2022.03.10.02 PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAIUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO e LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE MATA FRESCA NA SEDE DO 
MUNICIPIO DE GUAIUBA/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme fundamenta-se na Lei 
Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações VALOR: RS 656.010,28 
(seiscentos e cinquenta e seis mil, dez reais e vinte e oito centavos) PRAZO: 10 de março de 
2022 a 10 de setembro de 2022. DATA:  10 de março de 2022. SIGNATÁRIOS: José Wellington 
de Melo Gonçalves Júnior, Secretário, e do outro LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI. 
José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - Secretaria de Infraestrutura e Habitação

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - EXTRATO DO CONTRATO 
- TOMADA DE PREÇOS N.º 09.002/2021 CONTRATO Nº 2022.03.10.04 PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E HABITAÇÃO e MONTE SIÃO EMPREENDIMENTO EIRELI -ME OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDEDES SANITÁRIAS 
DOMICILIÁRES DO MUNICIPIO DE GUAIUBA/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme 
fundamenta-se na Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações  
VALOR: RS 259.306,75 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e seis reais, setenta 
e cinco centavos) PRAZO: 10 de março de 2022 a 10 de setembro de 2022. DATA:  10 de 
março de 2022. SIGNATÁRIOS: José Wellington de Melo Gonçalves Júnior, Secretário, e do 
outro MONTE SIÃO EMPREENDIMENTO EIRELI -ME José Wellington de Melo Gonçalves 
Júnior - Secretaria de Infraestrutura e Habitação

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços 22.23.10/TP. A 
Secretaria de Infraestrutura por meio do seu ordenador de despesas comunica aos interessados que 
a SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
da Tomada de Preços 22.23.10/TP, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
em Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria em Engenharia para Elaboração 
de Projetos, Orçamentos, Acompanhamento e Fiscalização de Obras junto a Secretaria de 
Infraestrutura do Município de Itapipoca/CE, marcada para o dia 05 de abril de 2022, às 09h00min, 
FICA ADIADA, com nova data de abertura para o dia 13 de abril de 2022, às 09h00min, em razão 
do volume de processo em análise por parte da comissão. Itapipoca/CE, 05 de abril de 2022. Antonio 
Vitor Nobre de Lima -  Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PARA APRESENTAÇÃO DE RESULTADO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 
002.12/2021-CP. A Comissão Especial de Licitação da Prefeitura de Itapipoca-CE - torna público, 
para conhecimento dos interessados que estará reunindo-se em ato público para apresentação da 
nota técnica das empresas habilitadas referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL 
N° 002.12/2021-CP, que tem objeto Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de 
Projetos de Engenharia e de Estudos Técnicos do Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE - PRODESA: Empresa HABILITADA: 01 - COMOL-
CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA. A comissão faz saber que no dia 
12/04/2022 as 10h em ato público estará realizando a sessão de apresentação da nota TÉCNICA das 
empresas habilitadas no endereço: Av. Anastácio Braga nº 195 Itapipoca-CE. Maiores informações 
na sede da Comissão Especial de Licitação, com endereço: Av. Anastácio Braga nº 195 Itapipoca-
CE, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14 às 17:00h de segunda a quinta feira e nos endereços 
eletrônicos: site do www.tce.ce.gov.br/licitações e https://itapipoca.ce.gov.br/. ROBERTA SERAFIM 
DA SILVA – Presidente da CEP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.01.06/PE. OBJETO: Registro de preço para eventual 
e futura contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de fornecimento de água adicionada de sais 
minerais e vasilhames para água em policarbonato destinados para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio 
do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme 
segue: Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até o dia 25.04.2022, às 
8:00 horas; Abertura das propostas: 25.04.2022, às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 
25.04.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.
org.br. Itapipoca/CE, 06 de abril de 2022. Francisco Jerônimo do Nascimento - Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Planejamento.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.01.07PE. OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de gás de cozinha 
para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de Itapipoca. A Secretaria de 
Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento das propostas e documentos de 
habilitação: até o dia 26.04.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas:  26.04.2022, às 8h30 
min; Sessão de disputa de preços: 26.04.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: 
www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 06 de abril de 2022. Francisco Jerônimo 
do Nascimento - Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 22.14.02/TP. O ITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA dos Servidores Municipais 
de Itapipoca, por meio da Comissão da Permanente de Licitação, comunica aos interessados que, no 
dia 22 de abril de 2022, às 9h30min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 
22.14.02/TP, cujo objeto é a contratação de Serviços de customização e consultoria do sistema 
SIPREV, para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca – ITAPREV. O 
Edital completo poderá ser consultado pelo sítio eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/
CE, 06 de abril de 2022. Helano Braga Lima dos Santos, Ordenador de Despesas do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca.atender as necessidades das diversas Secretarias 
do Município de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do 
Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento 
das propostas e documentos de habilitação: até o dia 25.04.2022, às 8:00 horas; Abertura das 
propostas:  25.04.2022, às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 25.04.2022, às 9h30min. O Edital 
poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.org.br. Itapipoca/CE, 06 de abril de 
2022. Francisco Jerônimo do Nascimento - Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE JULGAMENTO 
DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001.12/2021-CP. A Comissão 
Especial de Licitação da Prefeitura do Município de Itapipoca-CE - torna público, para conhecimento 
dos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação referente a modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001.12/2021-CP com o seguinte objeto Contratação de Empresa 
Especializada para Supervisionar a Execução das Obras Constantes do Programa de Infraestrutura, 
Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE PRODESA: empresas HABILITADAS: 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A; ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA e 
QUANTA CONSULTORIA LTDA. Fica a partir desta data aberto o quinquídio legal para prazo recursal. 
Caso não haja interposição de recurso a abertura das Propostas técnicas ocorrerá dia 18.04.2022 às 
14:30h. Maiores informações na sede da Comissão Especial de Licitação, com endereço: Av. Anastácio 
Braga nº 195 Itapipoca-Ce, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14 às 17:00h de segunda a quinta 
feira e nos endereços eletrônicos: site do www.tce.ce.gov.br/licitações e https://itapipoca.ce.gov.br/. 
ROBERTA SERAFIM DA SILVA – Presidente da CEP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.01/ARP-01 e 22.06.01/ARP-02. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 22.06.01/PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para prestar serviços de locação de veículos automotores, 
com quilometragem livre, para o transporte de servidores em serviço, bem como materiais e 
pequenas cargas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação do 
Município de Itapipoca.  Empresa(s) adjudicada(s) e homologada(s): F. B. BORGES LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.980.392/0001-60, vencedora dos Lotes por ela 
elencados com valor total/global estimado de R$ 540.120,00 (quinhentos e quarenta mil, cento e 
vinte reais), MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 10.923.326/0001-
44, vencedora dos Lotes por ela elencados com valor total/global estimado de R$ 427.200,00  
(quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos reais), Assinatura das Atas: 04.04.2022; Validade: 12 
meses, respectivamente. Itapipoca-CE, 05 de abril de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Resultado da Habilitação ao 
CREDENCIAMENTO Nº 001.11/2022 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO 
da Habilitação referente à CREDENCIAMENTO acima especificado, cujo objeto é a Chamada 
Pública para Contratação de Estabelecimentos de Saúde Privados, na Complementação de 
Serviços de Saúde do SUS – Sistema Único de Saúde, de Procedimentos de Oftalmologia, tendo 
como referência a tabela de procedimentos do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – Sistema Único de Saúde. Com o seguinte 
resultado: EMPRESA HABILITADAS: 1. INSTITUTO PRÁXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
AÇÃO SOCIAL - CNPJ 05.481.950/0001-07; 2. CLINICA DR. MARCIO MOREIRA SC LTDA-EPP 
-  CNPJ 23.728.496/0001-10; 3. CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES MÉDICAS 
LTDA - CNPJ 38.406.628/0001-64; 4. ALMEIDA & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ 
20.875.517/0001-31; 5. ABDIAS ARAÚJO COSTA-ME -  CNPJ 73.784.860/0001-37. EMPRESAS 
INABILITADAS: CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDA-ME - CNPJ 
12.282.414/0001-30, não atendeu ao item 3.2.2 do edital; HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA 
LTDA - CNPJ 41.654.864/0001-04, não atendeu ao item 3.3.1 do edital; MB FACOS CONSULTAS 
E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - CNPJ 30.094.078/0001-83, não atendeu 
ao item 3.3.1 e 4.1 letra b do edital; CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA  -  CNPJ  
04.883.073/0001-20, não atendeu ao item 3.3.1. do edital. É O RESULTADO. Abre-se o prazo para 
interposição de recursos conforme estabelece o Art. 109 alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, a contar a partir desta publicação. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. Itapipoca/CE, 05 de Abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços 22.23.10/TP. A 
Secretaria de Infraestrutura por meio do seu ordenador de despesas comunica aos interessados que 
a SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
da Tomada de Preços 22.23.10/TP, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
em Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria em Engenharia para Elaboração 
de Projetos, Orçamentos, Acompanhamento e Fiscalização de Obras junto a Secretaria de 
Infraestrutura do Município de Itapipoca/CE, marcada para o dia 05 de abril de 2022, às 09h00min, 
FICA ADIADA, com nova data de abertura para o dia 13 de abril de 2022, às 09h00min, em razão 
do volume de processo em análise por parte da comissão. Itapipoca/CE, 05 de abril de 2022. Antonio 
Vitor Nobre de Lima -  Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PARA APRESENTAÇÃO DE RESULTADO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 
002.12/2021-CP. A Comissão Especial de Licitação da Prefeitura de Itapipoca-CE - torna público, 
para conhecimento dos interessados que estará reunindo-se em ato público para apresentação da 
nota técnica das empresas habilitadas referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL 
N° 002.12/2021-CP, que tem objeto Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de 
Projetos de Engenharia e de Estudos Técnicos do Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE - PRODESA: Empresa HABILITADA: 01 - COMOL-
CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA. A comissão faz saber que no dia 
12/04/2022 as 10h em ato público estará realizando a sessão de apresentação da nota TÉCNICA das 
empresas habilitadas no endereço: Av. Anastácio Braga nº 195 Itapipoca-CE. Maiores informações 
na sede da Comissão Especial de Licitação, com endereço: Av. Anastácio Braga nº 195 Itapipoca-
CE, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14 às 17:00h de segunda a quinta feira e nos endereços 
eletrônicos: site do www.tce.ce.gov.br/licitações e https://itapipoca.ce.gov.br/. ROBERTA SERAFIM 
DA SILVA – Presidente da CEP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.01.06/PE. OBJETO: Registro de preço para eventual 
e futura contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de fornecimento de água adicionada de sais 
minerais e vasilhames para água em policarbonato destinados para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio 
do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme 
segue: Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até o dia 25.04.2022, às 
8:00 horas; Abertura das propostas: 25.04.2022, às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 
25.04.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.
org.br. Itapipoca/CE, 06 de abril de 2022. Francisco Jerônimo do Nascimento - Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Planejamento.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.01.07PE. OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de gás de cozinha 
para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de Itapipoca. A Secretaria de 
Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento das propostas e documentos de 
habilitação: até o dia 26.04.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas:  26.04.2022, às 8h30 
min; Sessão de disputa de preços: 26.04.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos sítios: 
www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 06 de abril de 2022. Francisco Jerônimo 
do Nascimento - Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA - ITAPREV. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 22.14.02/TP. O ITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA dos Servidores Municipais 
de Itapipoca, por meio da Comissão da Permanente de Licitação, comunica aos interessados que, no 
dia 22 de abril de 2022, às 9h30min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 
22.14.02/TP, cujo objeto é a contratação de Serviços de customização e consultoria do sistema 
SIPREV, para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca – ITAPREV. O 
Edital completo poderá ser consultado pelo sítio eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/
CE, 06 de abril de 2022. Helano Braga Lima dos Santos, Ordenador de Despesas do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca.atender as necessidades das diversas Secretarias 
do Município de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do 
Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento 
das propostas e documentos de habilitação: até o dia 25.04.2022, às 8:00 horas; Abertura das 
propostas:  25.04.2022, às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 25.04.2022, às 9h30min. O Edital 
poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.org.br. Itapipoca/CE, 06 de abril de 
2022. Francisco Jerônimo do Nascimento - Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - AVISO DE JULGAMENTO 
DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001.12/2021-CP. A Comissão 
Especial de Licitação da Prefeitura do Município de Itapipoca-CE - torna público, para conhecimento 
dos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação referente a modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001.12/2021-CP com o seguinte objeto Contratação de Empresa 
Especializada para Supervisionar a Execução das Obras Constantes do Programa de Infraestrutura, 
Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE PRODESA: empresas HABILITADAS: 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A; ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA e 
QUANTA CONSULTORIA LTDA. Fica a partir desta data aberto o quinquídio legal para prazo recursal. 
Caso não haja interposição de recurso a abertura das Propostas técnicas ocorrerá dia 18.04.2022 às 
14:30h. Maiores informações na sede da Comissão Especial de Licitação, com endereço: Av. Anastácio 
Braga nº 195 Itapipoca-Ce, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14 às 17:00h de segunda a quinta 
feira e nos endereços eletrônicos: site do www.tce.ce.gov.br/licitações e https://itapipoca.ce.gov.br/. 
ROBERTA SERAFIM DA SILVA – Presidente da CEP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.01/ARP-01 e 22.06.01/ARP-02. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 22.06.01/PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para prestar serviços de locação de veículos automotores, 
com quilometragem livre, para o transporte de servidores em serviço, bem como materiais e 
pequenas cargas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação do 
Município de Itapipoca.  Empresa(s) adjudicada(s) e homologada(s): F. B. BORGES LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.980.392/0001-60, vencedora dos Lotes por ela 
elencados com valor total/global estimado de R$ 540.120,00 (quinhentos e quarenta mil, cento e 
vinte reais), MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 10.923.326/0001-
44, vencedora dos Lotes por ela elencados com valor total/global estimado de R$ 427.200,00  
(quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos reais), Assinatura das Atas: 04.04.2022; Validade: 12 
meses, respectivamente. Itapipoca-CE, 05 de abril de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Resultado da Habilitação ao 
CREDENCIAMENTO Nº 001.11/2022 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO 
da Habilitação referente à CREDENCIAMENTO acima especificado, cujo objeto é a Chamada 
Pública para Contratação de Estabelecimentos de Saúde Privados, na Complementação de 
Serviços de Saúde do SUS – Sistema Único de Saúde, de Procedimentos de Oftalmologia, tendo 
como referência a tabela de procedimentos do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – Sistema Único de Saúde. Com o seguinte 
resultado: EMPRESA HABILITADAS: 1. INSTITUTO PRÁXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
AÇÃO SOCIAL - CNPJ 05.481.950/0001-07; 2. CLINICA DR. MARCIO MOREIRA SC LTDA-EPP 
-  CNPJ 23.728.496/0001-10; 3. CLINICA DE OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIDADES MÉDICAS 
LTDA - CNPJ 38.406.628/0001-64; 4. ALMEIDA & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ 
20.875.517/0001-31; 5. ABDIAS ARAÚJO COSTA-ME -  CNPJ 73.784.860/0001-37. EMPRESAS 
INABILITADAS: CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDA-ME - CNPJ 
12.282.414/0001-30, não atendeu ao item 3.2.2 do edital; HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA 
LTDA - CNPJ 41.654.864/0001-04, não atendeu ao item 3.3.1 do edital; MB FACOS CONSULTAS 
E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - CNPJ 30.094.078/0001-83, não atendeu 
ao item 3.3.1 e 4.1 letra b do edital; CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA  -  CNPJ  
04.883.073/0001-20, não atendeu ao item 3.3.1. do edital. É O RESULTADO. Abre-se o prazo para 
interposição de recursos conforme estabelece o Art. 109 alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, a contar a partir desta publicação. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. Itapipoca/CE, 05 de Abril de 2022.
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ECONOMIA
Nova rota. O aumento dos combustíveis parece ter estimulado as pessoas a deixarem o carro 
na garagem para viajar de ônibus na Páscoa. Segundo a ClickBus, marketplace de venda de 
passagens rodoviárias, a demanda já é 190% superior à registrada na data de 2021.

Reconhecimento: sommelier como Reconhecimento: sommelier como 
profissão fortalece gastronomiaprofissão fortalece gastronomia
A gastronomia é o terceiro maior impulsionador de viagens no mundoA gastronomia é o terceiro maior impulsionador de viagens no mundo
e no Brasil movimenta um valor aproximado de R$ 250 bilhões anuaise no Brasil movimenta um valor aproximado de R$ 250 bilhões anuais

O Ministério do Trabalho 
e Previdência incluiu a profis-
são de Sommelier na Classifi-
cação Brasileira de Ocupações 
(CBO). O reconhecimento 
configura mais visibilidade à 
atividade, que 
está direta-
mente ligada 
ao turismo, e 
garante a ela-
boração de 
políticas pú-
blicas para os 
trabalhadores 
do segmen-
to em todo o 
país.

A nova lis-
ta também 
incluiu o con-
dutor de tu-
rismo náutico no rol das pro-
fissões reconhecidas no país. 
A atualização é feita levando 
em conta mudanças nos ce-
nários tecnológico, cultural, 
econômico e social do país, 
que provocam alterações na 
dinâmica do mercado de tra-
balho brasileiro. Além disso, 
os dados da CBO alimentam 
as bases estatísticas de traba-
lho e servem de subsídio para 

a formulação de políticas pú-
blicas de emprego. 

“Este foi um grande passo 
para a valorização desta pro-
fissão tão importante para 
o turismo. Os sommeliers 

somam ao 
turismo gas-
tronômico e 
são essenciais 
para garantir 
uma experi-
ência culiná-
ria completa, 
com informa-
ção, expertise 
e conheci-
mento, que 
vai além do 
sensorial de 
degustar um 
bom vinho”, 

destacou o ministro do Tu-
rismo, Carlos Brito.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Sommeliers, 
o sommelier é um especialis-
ta que aconselha os clientes 
na escolha dos vinhos e ou-
tros itens, como destilados, 
café, chocolate, pão, azeite, 
etc., em restaurantes e bares, 
com o objetivo de propor-
cionar não apenas o melhor 

padrão de serviços, mas tam-
bém a melhor experiência 
enogastronômica. Ainda se-
gundo a entidade, a depen-
der da responsabilidade e ex-
periência, o Sommelier pode 
ser responsável ainda pela 
compra, gestão de estoques 
e gerenciamento da carta de 
vinhos e outros produtos dos 
estabelecimentos aos quais 
presta serviços.

Além disso, o enoturismo, 
segmento do turismo gastro-
nômico voltado para conhecer 
e apreciar  vinhos, é bastante 
praticado no Brasil, principal-
mente na Região Sul do país. 
A Serra Gaúcha, por exemplo, 
é um dos locais mais procu-
rados pelos turistas amantes 
da bebida, especialmente na 
época de colheita da uva, entre 
janeiro e março.

Movimentação
Segundo a Organização 

Mundial do Turismo (OMT), 
a gastronomia é o terceiro 
maior impulsionador de via-
gens no mundo. No Brasil, 
o segmento já movimenta 
cerca de R$ 250 bilhões anu-
ais, segundo cálculos da As-

sociação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel). O 
Brasil também possui quatro 
cidades reconhecidas inter-
nacionalmente pela Unesco 
por conta da inovação na 
gastronomia: Paraty/RJ, Belo 
Horizonte/MG, Florianópo-
lis/SC e Belém/PA.

Para fortalecer o segmento 
no país, o Ministério do Tu-
rismo lançou, na última se-
mana, o Programa Nacional 
de Turismo Gastronômico, 
iniciativa desenvolvida em 
parceria com o Instituto Fe-
deral de Brasília (IFB) e a Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). O progra-
ma é considerado um marco 
para o turismo brasileiro e 
traz os fatores históricos e 
culturais que contribuíram 
para o desenvolvimento do 
segmento, entre os quais a 
relação direta entre turismo 
e gastronomia, o panorama 
do segmento no mundo e no 
Brasil, o papel essencial das 
políticas públicas em seu de-
senvolvimento, além do posi-
cionamento do Brasil e os obje-
tivos estratégicos da iniciativa.

Novo presidente da 
Petrobras será José 
Mauro Ferreira Coelho

O novo presidente da 
Petrobras será José Mauro 
Ferreira Coelho, ex-se-
cretário de Petróleo do 
Ministério de Minas e 
Energia. Ele foi escolhi-
do pelo presidente Jair 
Bolsonaro para assumir a 
presidência da estatal, se-
gundo informou no final 
da tarde dessa quarta-fei-
ra (06/04) o Ministério 
de Minas e Energia. José 
Mauro Ferreira Coelho 
foi secretário de Petróleo 
do próprio ministério e é 
um profissional de con-
fiança do ministro Bento 
Albuquerque. Marcio 
Andrade Weber, que já 
é conselheiro da estatal, 
será o novo presidente do 
Conselho de Administra-
ção da empresa.

O governo também 
indicou novos conselhei-
ros para a Petrobras: Luiz 
Henrique Caroli; Carlos 
Eduardo Lessa Bran-
dão e Eduardo Karrer. 
Atualmente, José Mauro 
é presidente do Conse-
lho de Administração da 
PPSA. A estatal cuida da 
comercialização de óleo 
e gás que o governo tem 
direito em contratos do 

pré-sal. Foi ex-secretário 
de Petróleo e Gás do MME. 
“O governo renova o seu 
compromisso de respeito 
a sólida governança da 
Petrobras, mantendo a ob-
servância dos preceitos nor-
mativos e legais que regem 
a Empresa”, disse a pasta.

Além disso, José Mauro 
foi também diretor da 
Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), onde é 
funcionário concursado. 
Ele é bacharel em Quími-
ca Industrial, mestre em 
Engenharia dos Materiais 
pelo Instituto Militar 
de Engenharia (IME) e 
doutor em Planejamento 
Energético pelo Programa 
de Planejamento Ener-
gético (PPE) da Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

José Mauro acumu-
la mais de 25 anos de 
experiência profissional, 
atuando nos setores de 
petróleo, gás natural e 
biocombustíveis. também 
desempenhou funções na 
área docente de gradua-
ção e pós-graduação e 
possui três livros publica-
dos e mais de 30 trabalhos 
científicos publicados.

Os Sommeliers, 
especialistas em 
vinhos e outras 

bebidas, tiveram 
a profissão
reconhecida

pelo Ministério 
do Trabalho



Companhia Industrial de Cimento Apodi - Relatório da Administração 2021 
Fortaleza, 24 de março de 2022. Mensagem da Administração. A Administração da Companhia Industrial de Cimento Apodi em conformidade 
com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o relatório da Administração, acompanhado pelas Demonstrações Finan-
ceiras da Sociedade com o relatório dos Auditores Independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. As demonstrações 
financeiras foram preparadas em milhares de Reais e estão acompanhadas de suas respectivas notas explicativas. Em 2021, a Companhia conti-
nuou seus esforços em desenvolver suas práticas ESG, integrando sua matriz de materialidade aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
prioritários do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, da qual é signatária. Embora alguns projetos continuassem sendo impactados 
devido ao isolamento social na pandemia, em 2021 foi possível evoluir com o projeto socioambiental de carnaúba, considerado o projeto central 
de Sustentabilidade da Cimento Apodi, cujo objetivo é, após o processo de extração da cera de carnaúba, reutilizar os talos dessa árvore regional 
nativa como fonte de calor em nosso processo produtivo, promovendo economia circular e geração de emprego e renda para as comunidades no 
entorno de nossa planta. No aspecto Governança, ocorreu a publicação do 2º Relatório de Sustentabilidade, seguindo os padrões internacionais de 
divulgação dos principais indicadores de gestão da empresa e reportando com especial destaque as ações de combate à COVID-19 e as medidas 
adicionais de prevenção proposta pelo Comitê de Crises em 2020.
Com o intuito de engajar os colaboradores na proteção à vida e no favorecimento de um ambiente de trabalho seguro, a Companhia lançou um 
projeto de transformação da cultura de segurança. A iniciativa possui várias ações, tais como: treinamentos, revisão de procedimentos, implan-
tação de práticas seguras, levantamento e redução de riscos, reuniões de acompanhamento, endomarketing, entre outros, sendo todas práticas de 
referência cujo objetivo é favorecer hábitos seguros, buscando atuar no desenvolvimento cultural e no aumento do engajamento dos colaboradores. 
O projeto passou por uma campanha interna para a escolha do nome e ficou definido como Projeto. CASSAZ - Cuidado Ativo, Segurança Sempre, 
Acidente Zero. Em 2021, o CASSAZ contribuiu para a redução da taxa de acidentes envolvendo funcionários e terceiros na ordem de quase 50%. 
Buscando continuamente o desenvolvimento dos colaboradores, no segundo semestre de 2021 foi lançado o Programa PotencializaRH, com foco 
no desenvolvimento e na potencialização das competências de nossos talentos. Ademais, seguimos investindo no processo de formação de jovens 
e adultos com elevação da escolaridade através do Projeto Construindo o Saber, em parceria com o SESI. Fortalecendo o voluntariado, realizamos 
várias ações junto às comunidades onde atuamos, tais como: artesanato, doação de cestas básicas, orientações e palestras com diferentes temas e 
fornecimento de EPIs para hospitais. Com relação aos resultados econômico-financeiros, conseguimos atingir plenamente nossos planejamento e 
orçamento, bem como registrar recordes e aprendizados importantes. No ano de 2021 o mercado nacional de cimento apresentou um aumento de 
6,6% sobre o ano anterior, com o crescimento robusto do mercado imobiliário e a continuidade das obras de infraestrutura, apesar das incertezas 
relacionadas à Covid-19. Respondendo as oportunidades de mercado em 2021, a companhia pôde melhorar seus desempenhos comerciais posicio-
nando-se para recuperação de margens após vários anos de crise no mercado imobiliário e de construção civil. E nesse contexto, fomos capazes de 
melhorar os desempenhos de performance industrial em relação aos últimos anos: dos 35 principais índices operacionais e de produtividade mo-
nitorados, a Companhia conseguiu obter recordes em 23 deles. Assim, foi possível registrar um aumento na produção anual de clínquer e cimento. 
Outro fator que merece destaque: em função da elevação dos custos de aquisição dos combustíveis para geração de calor no forno motivada pela in-
flação generalizada nos mercados internacionais, fomos capazes de aumentar nossa substituição térmica através do co-processamento de resíduos 
e utilização de combustíveis alternativos em mais de 50% em relação ao ano de 2020, o que ajudou a contrabalancear esse aumento de custos dos 
combustíveis. Isso melhora o desempenho econômico, mas também abre novos caminhos para diversificação da matriz energética da companhia 
em um contexto sustentável. A Apodi se destaca por ser uma empresa que investe em tecnologia e se preocupa com a utilização consciente de re-
cursos e, nesse contexto, foi capaz de gerar maior produtividade de seus moinhos e reduzir seu consumo energético com a utilização de inteligência 
artificial. Esse desenvolvimento vem sendo realizado há 3 anos e mostra-se promissor, pois colhe resultados muito interessantes do ponto de vista 
econômico e ambiental. Outro fator que coloca a Cimento Apodi em vanguarda é sua preocupação na realização de economia circular, pois 41% 
do total de cimentos produzidos foi de Cimento Verde, utilizando para isso subprodutos de outros processos produtivos como escória siderúrgica 
e cinzas da queima de carvão das termoelétricas, evitando assim que esse material vá para o meio ambiente.
Em 2021 demos continuidade ao controle eficiente de capital de giro e ao nosso plano de redução de endividamento, no qual conseguimos reduzir 
nossa dívida liquida em mais de 12% e também registrar uma forte geração de caixa após os investimentos em ativos imobilizados. Seguimos para 
o ano de 2022 confiantes, ainda assim atentos, uma vez que o mercado de cimento nacional registra expectativas de estabilidade. Vale ressaltar 
que o clima é de incertezas econômicas e sociais tanto pelo cenário de eleições presidenciais quanto em função do coronavírus, ainda que já 
tenhamos nossa população vacinada em torno de 75%. Contudo, seguimos certos de que iremos realizar o melhor, visto que temos uma operação 
enxuta, eficiente e um time disposto e qualificado. Emmanuel Mitsou Diretor Presidente. Contadora: Manuela Régia de Castro Sleauvan. 
CPF 748.306.783-72. CRC 15294/O-9.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Ao Conselho de Administração e Acionistas Companhia Industrial de Cimento Apodi. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras indi-
viduais da Companhia Industrial de Cimento Apodi (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia Industrial de Cimento Apodi e sua controlada (“Consolidado”), 
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Industrial 
de Cimento Apodi e da Companhia Industrial de Cimento Apodi e sua controlada em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. PricewaterhouseCoopers, Rua Padre Carapuceiro, 910, 21º, Ed. Acácio Gil Borsoi, Recife, PE, 
Brasil, 51020-280, Caixa Postal 317 T: 4004-8000, www.pwc.com.br. Companhia Industrial de Cimento Apodi. Na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia 
e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Companhia Industrial de Cimento Apodi. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se 
essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade ou atividade de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Recife, 24 de março de 2022

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
(atual denominação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes) - CRC 2SP000160/O-5

Vinícius Ferreira Britto Rêgo Contador CRC 1BA024501/O-9

Balanço patrimonial
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Ativo
Circulante

    
31.12.2021 

   
31.12.2020 

    
31.12.2021 

     
31.12.2020 

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 39.155 69.125 39.269 69.285
Contas a receber (Nota 6) 60.067 46.787 45.823 36.313
Estoques (Nota 8) 113.710 84.250 120.560 87.965
Impostos a recuperar (Nota 9) 31.483 21.791 32.043 21.939
Adiantamento a fornecedores 2.247 1.239 2.305 1.363
Operações com derivativos (Nota 25) 32.807 55.290 32.807 55.290
Outros créditos  2.599  1.382  2.707  1.382 
Total do ativo circulante  282.068  279.863  275.514  273.536 
Não circulante
Aplicações financeiras restritas (Nota 5) 8.815 10.789 8.815 10.789
Contas a receber (Nota 6) 996 2.328 996 2.328
Impostos a recuperar (Nota 9) 38.834 51.683 38.834 51.683
Investimento (Nota 27)
Propriedade Para Investimento (Nota 10)

-
825

-
5.919

100
825

100
5.919

Imobilizado (Nota 11) 744.382 732.113 745.950 732.523
Intangível  2.784  2.742  2.784  2.742 
Total do ativo não circulante  796.635  805.574  798.303  806.083 
Total do ativo  1.078.703 1.085.436 1.073.817 1.079.619

Controladora Consolidado
Passivo
Circulante 31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020 
Fornecedores (Nota 12) 132.790 87.126 133.654 87.540
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 121.935 252.125 121.935 252.125
Impostos e contribuições a recolher (Nota 14) 7.937 7.448 8.178 7.512
Benefícios a empregados (Nota 15) 11.083 10.760 11.219 10.865
Passivo de Arrendamento (Nota 28) 11.320 6.817 12.003 7.101
Adiantamento de Clientes  4.121  4.377  4.347  4.475 
Total do passivo circulante  289.186  368.653  291.336  369.618 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 354.652 323.625 354.652 323.625
Impostos e contribuições a recolher (nota 14) 1.382 1.647 1.382 1.647
Provisão para contingências (Nota 16) 843 884 843 884
Passivo Ambiental (Nota 17) 2.030 1.839 2.030 1.839
Passivo fiscal diferido (Nota 19.1)
Provisão para perda em investimento
 (Nota 27)

-

7.617

-

6.943

-

- -
Passivo de Arrendamento (Nota 28) 17.708 10.733 18.290 10.895
Outros  100  100  100  100 
Total do passivo não circulante  384.333  345.772  377.298  338.991 
Total do passivo  673.519  714.425  668.633   708.609 
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 20) 603.884 603.884 603.884 603.884
Reservas de lucros (Nota 20) 162.739 120.568 162.739 120.568
Prejuízos acumulados  (361.439)  (353.441)  (361.439)    (353.441)
Total do patrimônio líquido  405.185  371.011  405.185  371.011 
Participação de Não Controladores - -  (1)  (1) 
Total do patrimônio líquido  405.185  371.011  405.184  371.010 
Total do passivo e patrimônio líquido 1.078.703 1.085.436 1.073.817 1.079.619

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 Controladora Consolidado    
   31.12.2021    31.12.2020 31.12.2021     31.12.2020 

Receita operacional líquida (Nota 21) 528.602 415.288 533.869 419.380
Custos dos produtos vendidos e dos servi-
ços prestados (Nota 22) (321.890) (253.239) (318.024) (252.222)

Subvenções para investimentos estaduais 
(Nota 18)  42.172  38.557  42.172  38.557 

Lucro bruto  248.883  200.606  258.017 205.714 
Despesas administrativas
Despesas com vendas (Nota 23) (118.961) (76.981) (124.571) (80.403)
Despesas Administrativas e gerais (Nota 
23) (52.611) (47.274) (55.845) (49.846)

Despesas tributárias (Nota 23) (1.472) (1.399) (1.659) (1.448)
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas  (4.181)  (4.332)  (4.978)  (4.580) 

Resultado de equivalência patrimonial  (674)  (1.152) - -  
Lucro antes das despesas financeiras 
líquidas
e impostos  70.983  69.468  70.965  69.437 
Despesas financeiras (Nota 24) (45.112) (41.986) (45.271) (42.074)
Receitas financeiras (Nota 24)  8.302  7.874  8.480  7.994 
Resultado financeiro, líquido  (36.810)  (34.111)  (36.791)  (34.080) 
Lucro antes do imposto de renda e con-
tribuição social  34.173  35.357  34.173  35.357 

Imposto de renda e contribuição social 
diferidos (Nota 19.1) - - - - 

Lucro atribuído aos acionistas  34.173 35.357 34.173 35.357

Lucro atribuído aos não controladores  - (0,001) (0,001)

Lucro líquido do exercício 34.173 35.357 34.173 35.356

Lucro por ação - R$  0,06 0,07 0,07 0,06

Quantidade de ações no final do exercício  540.800.160 540.800.160 540.800.160 540.800.160

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora  Consolidado 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Lucro líquido do exercício 34.173 35.357 34.173 35.356
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total  34.173 35.357 34.173 35.356

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Capital Incentivos 
fiscais

Prejuízos
acumulados Total

Participação 
dos acionistas 
não controla-

dores

Patri-
mônio 

Liquido

Saldo em 1º de janeiro 
de 2020 603.884 82.011 (350.241) 335.654 (1) 335.654
Lucro líquido do exercício 35.357 35.357 (1) 35.358
Constituição de reserva
Reserva de incentivos fiscais 
ICMS (Nota 18) 38.557 (38.557)
Saldo em 31 de dezembro 
de 2020 603.884 120.568 (353.441) 371.011 (1) 371.012
Lucro líquido do exercício 34.173 34.173 (1) 34.173
Constituição de reserva
Reserva de incentivos fiscais 
ICMS (Nota 18) 42.172 (42.172)
Saldo em 31 de dezembro 
de 2021  603.884 162.740 (361.439) 405.185 (1) 405.185

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Controladora  Consolidado 

31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021     31.12.2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
contribuição social

34.173 35.357 34.173 35.357

Ajustes de
Depreciação (Nota 11) 51.428 48.463 52.194 48.758
Amortização 579 701 579 701
Valor líquido da alienação de imobilizado 
(Nota 11)

394 1.921 394 1.921

Impairment (Nota 11) 513 354 513 354
Variação no valor justo das propriedades para 
investimento (Nota 10)

(95) 780 (95) 780

Constituição da provisão para redução ao valor 
recuperável do contas a receber (Nota 6)

702 1.349 814 1.637

Constituição de provisão para contingências (41) 389 (41) 389
Valor realizável líquido do estoque (Nota 8) 2.162 2.162 2.162 2.162
Equivalência patrimonial (Nota 27) 674 1.152 - -
Despesas financeiras líquidas  36.810  34.111  36.791  34.080 

 127.299  126.740  127.484  126.140 
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (11.246) (625) (7.363) 1.721
Estoques (29.460) (9.674) (32.594) (8.865)
Impostos a recuperar 3.157 1.632 2.745 1.784
Adiantamentos a fornecedores (1.008) (281) (941) (304)
Outros créditos (1.217) (416) (1.326) (416)
Fornecedores 45.664 2.753 46.114 891
Impostos e contribuições a recolher 224 (408) 401 (412)
Benefício a empregados 323 3.804 354 3.877
Adiantamento de clientes  (256)  2.929  (128)  2.940 
Caixa gerado nas operações 133.480  126.453  134.746  127.356 

Juros pagos (Nota 13) (27.761) (14.412) (27.761) (14.412)
Caixa líquido gerado pelas atividades ope-
racionais  105.719  110.566  106.985  111.469 
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras restritas - Resgate 
(Nota 5)

1.973 1.995 1.973 1.995

Aquisição de imobilizado (Nota 11) (44.694) (26.101) (45.101) (26.107)
Aquisição de intangível  (621)  (314)  (621)  (314) 
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento  (43.342)  (24.420)  (43.749)  (24.426) 

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos (Nota 13) 140.000 170.000 140.000 170.000
Pagamento de empréstimos (Nota 13) (245.361) (228.090) (245.361) (228.090)
Ganho de derivativo (Nota 25) 24.555 41.633 24.555 41.633
Pagamento de arrendamento (9.698) (6.856) (10.518) (7.190)
Pagamento de tarifas, garantias e outras receitas 
e despesas (líquido)  (1.934)  (1.154)  (2.018)  (1.637) 
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento  (92.438)  (24.467)  (93.343)  (25.284) 
Aumento (redução) em caixa e equivalentes 
de caixa, líquidos  (29.970) 63.155 (30.016) 63.235

Saldo no início do exercício 69.125 5.970 69.285 6.050
Saldo no final do exercício  39.155  69.125  39.269  69.285 
Aumento (redução) em caixa e equivalentes 
de caixa, líquidos  (29.970) 63.155 (30.016) 63.235
Transações que não afetaram caixa no 
exercício
1) Reconhecimento de arrendamento – CPC 06 
R2 (Ativo x Passivo), (Nota 28)

19.719 4.336 19.719 4.336

2) Reconhecimento provisão para passivo am-
biental (Imobilizado x Passivo), (Nota 17)

192 76 192 76

As notas explicativas da administração são parte integrante das informações financeiras.

COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI - CNPJ 10.260.249/0001-90
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Substituição. Ronald Koeman vai retornar ao cargo de técnico da Holanda quando Louis van Gaal deixar a função 
após a Copa do Mundo no Catar, confirmou a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) nesta quarta-feira (6).Van 
Gaal disse na semana passada que estava recebendo tratamento para uma forma agressiva de câncer de próstata.ESPORTES

FOTO MARCELO CORTES/ FLAMENGO 

Maia Júnior       
Ele faz parte da valiosa equipe de trabalho do gove-

radnro Camilo Santana. Sempre foi combatente e por 
onde passou deixou a marca de um homem correto. E 
não esquecer que é tricolor apaixonado e conversando 
comigo na semana passada se disse impressionado com o 
crescimento da torcida tricolor, enaltecendo no ensejo a 
participação decisiva deste jornalista quando ali esteve.

Loteria dos Sonhos
Insista, persista e não desista. E o totolec vem neste 

final de semana com uma rica premiação.

1º de abril
Amigo meu liga para outro amigo e diz? me conta aí uma 

mentira. O outro responde: não posso agora pois estou pro-
curando o meu passarinho que fugiu com gaiola e tudo.

Alfredo Sampaio         
No último 1º de abril se vivo fosse ele teria comple-

tado mais um ano. Ele foi pioneiro do futebol de salão e 
granmde comandante do Vargas Filho. O primeiro clube 
campeão deste esporte no nosso estado.

Izolda e o FB
A primeira governadora mulher do nosso estado, a sra. 

Izolda Cela foi aluna do Farias Brito, que lhe prestou justa 
homenagem.

O avanço das mulheres
É impressionante o avanço das mulheres em vários 

segmentos da sociedade. E o fazem com competência, 
simpatia e um charme todo especial. 1) Governando o 
estado do Ceará, 2) Gerenciando bancos, 3) Apresentan-
do telenoticiosos, 4) Dirigindo uber e seus aplicativos, 5) 
Presidindo clube de futebol. Viva a mulher.

Rapadura cultural
O professor Freire Neto era muito cumprimentado na 

manhã de domingo passado no Flórida Bar. Inteligente 
e versátil tinha ainda à sua mera meu amigo Paulo Facó 
que está de volta a política tentando vaga na Assembleia. 
O Rapadura Cultural fica em pacoti na praça Claudemiro 
Lopes, 770, embaixo da pusada Recreio.

DOS MEUS ARQUIVOS Joací Demetrio foi craque 
de futebol de salão jogando pelo América. Hoje na coluna.

BENIGNO Ocupando importante secretaria municipal, 
meu amigo Benigno Júnior mantem a mesma competência e 
simplicidade de sempre. Bom dia, amigo.

A próxima partida do Flamengo será no próximo sábado pela a primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Demócrito Dummar

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ele foi o maior comandante do complexo de comuni-
cação O Povo. Fui subordinado durante grande parte de 
minha atuação ali. As homenagens que são prestadas a 
Demócrito Rocha Dummar Sá são merecidas. Homem 
bonito e de bem, homem elegante no vestir e no falar. 
Tenho recordações de uma figura tão querida e estima-
da. E não se pode falar em Demócrito sem se falar em 
seu Costa, a quem sempre o Demócrito pedia opiniões 
mesmo sendo o dono da casa, mas sempre manteve a 
humildade em tudo que fazia. Demócrito, saudades.

EVENTOS O mais novo Instituto Brasileiro de Capacitação Esporte 
e Cdadania vem realizando vários eventos no estado do ceará está com 
dois eventos agendado pra esse mês um.dia 17 no CFO e outro dia 23 
em Maracanau dia 17 mundial de jiu-jitsu e dia 23 ACGION FIGHT. Paulo 
Nobre Luiz Fernando Luiz Sérgio,  Junior Gaspar w Damião Vasconcelos.

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

Em um jogo marcado por 
confusões e indefinições 
antes de a bola rolar, o Fla-
mengo fez seu dever de casa 
nesta terça-feira (5), na es-
treia da Libertadores. Com 
gols de Bruno Henrique e 
Matheuzinho, a equipe ba-
teu o Sporting Cristal por 
2 a 0, no Estádio Nacional, 
em Lima (Peru), e arrancou 
com o pé direito na compe-
tição.

Depois de perder o Ca-
rioca, o clube rubro-negro 
não foi brilhante no Peru, 
mas fez o suficiente para 
impor sua superioridade. 
A equipe fez uma partida 
sólida defensivamente, mas 
voltou a demonstrar pou-
co poder de criação. Em 
tempos de crise no clube, 
o resultado era visto como 
fundamental para a volta de 
dias mais tranquilos.

Após a estreia no torneio 
continental, o Flamengo 
volta suas atenções para o 
Brasileiro. No sábado (9), a 
equipe visita o Atlético-GO, 
19h, no Antônio Accioly

Defensivamente, o Fla-
mengo não correu grandes 
riscos diante do Cristal, mas 
a equipe mostrou novamen-
te um repertório muito po-
bre de ideias para superar 
uma equipe nitidamente 
frágil. Paulo Sousa optou 
por uma formação com três 
volantes, com Andreas Pe-

reira com uma função mais 
ofensiva nesta trinca. O time 
mostrou alguma intensidade 
na etapa inicial, porém caiu 
bruscamente no segundo 
tempo, permitindo ao rival 
rondar mais o seu campo. 
Em tempos de muita con-
testação, uma vitória que 
traz um pouco de paz, mas 
mantém os questionamentos 
sobre o rendimento.

Os donos da casa não ofe-
receram real perigo para o 
Flamengo, que poderia ter 
tido vida mais fácil se ace-
lerasse um pouquinho mais. 

O Cristal ofereceu muitos 
espaços atrás e o Flamengo 
encontrou facilidade para 
ganhar terreno. Com Liza 
isolado, os peruanos pouco 
criaram e levaram perigo 
apenas em arremate de Avila 
que foi salvo por Hugo.

Aos 21 minutos do pri-
meiro tempo, Matheuzinho 
achou excelente cruzamen-
to e Bruno Henrique bateu 
para marcar. Aos 41 do se-
gundo tempo, Lázaro achou 
Matheuzinho, que bateu 
cruzado para fechar a conta.

Com a determinação de 

portões fechados, o Fla-
mengo se livrou do barulho 
de uma torcida que já havia 
comprado cerca de 50% da 
carga de ingressos. Sem tor-
cedores no Nacional, o jogo 
ganhou ares de futebol em 
tempos de pandemia.

O jogo desta noite marcou 
a 150ª partida do Rubro-ne-
gro em Libertadores. Até 
aqui, o time soma 81 vitó-
rias, 33 empates e 36 derro-
tas. O clube levantou as taças 
em 1981 e em 2019. No ano 
passado, o Flamengo ficou 
com o vice-campeonato.

Flamengo vence Sporting Cristal 
por 2 a 0 pela Copa Libertadores
Em jogo pela estreia da competição continental, o rubro-negro carioca 
do português Paulo Sousa  bateu o time peruano fora de casa

ENERGYBRAS ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA
Torna público que Requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE as Licenças Prévias 
para os projetos de geração de energia fotovoltaica denominados UFV Lagoinha I, UFV Lagoinha II, UFV 
Lagoinha III e UFV Lagoinha IV, todas com com capacidade de geração individual de 41,24 MW, a serem 
implantados na Fazenda Lagoa do Frade, zona rural do município de Russas/CE. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

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 15 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 fizerem ne-
cessários. 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.

A DELI CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA torna público que requereu junto à Secretaria 
do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga – SEMAM a Regularização de Licença de Instalação, para 
execução de obras de uma edificação multifamiliar com 06 apartamentos localizada na Rua Local F (SDO), 
esquina com Rua Local B no Loteamento Castelo Branco II, bairro Ancuri no município de Itaitinga – Estado 
do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia 
para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

Tauá Geração de Energia LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Licença de Instalação para Ampliação (LIAM) nº 22/2022 - DICOP para a ampliação da 
Usina Fotovoltaica - UFV Tauá II, a qual possuirá uma potência nominal total de 59,0 MW, 
com pico de 64,35 MWP, localizada no município de Tauá, na Rua Sem Denominação,  
nº 3543, Bairro Perímetro Irrigado Várzea do Boi, com validade de 05 anos. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

Publicado no Jornal O Estado em 07.04.2022
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° 30706 JOSÉ LUCAS DE MIRANDA E THAISSA ALFAIA SIMÕES DE QUEIROZ.

Fortaleza, 06 de abril de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
 (CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66659-JOSÉ RICARDO SOUZA DE ALMEIDA E ROCIDELIA DA SILVA COSTA
66660-LUCAS FERREIRA DA ROSA MODA E LUCIANA SERRÃO E SILVA
66661-FRANCISCO FLÁVIO INOIA GOMES JÚNIOR E ALICE SANTINI.

Fortaleza, 06 de abril de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339356- Adeilson Garcia Silva e Antonia Raquel Ribeiro Alves;
339357- Francisco Rogério Gomes Alves e Larisse Sousa do Carmo ; 
339358- Ivanilson de Oliveira Freire e Maria Cleidiene de Souza Freire;
339359- João Paulo Felix Ezequiel e Rozicleide Gomes Celestino;
339360- Hugo Marciel Menezes da Silva e Ana Clara Carvalho da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

POSTO CURICACA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 27.735.955/0001-43

TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AM-
BIENTE – SEMACE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL NA RUA 
JUACI SAMPAIO PONTES S/N – CURICACA - CAUCAIA - CEARÁ. FOI DETERMINADO O 
CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICEN-
CIAMENTO DA SEMACE.

DISBERE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REFRIGERANTES LTDA
Torna público que requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental 
por Adesão e Compromisso – LAC para um Posto de Combustíveis e derivados de petróleo - com ou sem 
lavagem e/ou lubrificação de veículos para abastecimento interno de frota própria, localizada no município 
de Acaraú, na R. Prefeito Raimundo Rocha, 598. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30719 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ FELIPE VILLAÇA RIBEIRO e ILANNA FONTELES DE ANDRADE;
Edital n° 30717 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS EDUARDO MOREIRA DA PONTE e AMANDA LIMA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30718 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS GRANGEIRO BECCO e BÁRBARA DE MOURA BRAGA;
Edital n° 30715 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA e GEIZILANE MONTEIRO DA SILVA;
Edital n° 30716 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
REVSON LINCE VIEIRA DOS SANTOS e MARILIA DA SILVA NASCIMENTO.

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, 06 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18271 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RONALD DO NASCIMENTO DA SILVA e ZENAIDE DA COSTA NASCIMENTO;
Edital n° 18272 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON ALENCAR JORGE e ANNA CAMILA DE OLIVEIRA FAÇANHA;
Edital n° 18273 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO SALES DE ALENCAR PEREIRA JUNIOR e THAÍS FERNANDES MOREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 06 de Abril de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

Fornecedora EngeLog Locações e Serviços LTDA
Autorização para Uso Alternativo  do solo (Implantação de empreendimentos) 

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Autorização para 
Uso Alternativo do Solo (Implantação de empreendimentos) para a instalação de empreendimento que 
realizará a Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos de terraplanagem, pavimentação e 
construção, exceto tratores, localizado no km 03 da CE 422, no município de Caucaia/CE, no Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém - CIPP. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de  Licenciamento da SEMACE.

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° 27488 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ENIO BASTOS OLIVEIRA e MIRIAM DE MEDEIROS CHAVES;
Edital n° 27489 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE FERREIRA DE SOUSA e QUÉZIA BARBOSA ESTEVÃO;
Edital n° 27490 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÔNATAS SOUSA NASCIMENTO e MARIA JOSIVANE BARBOSA;
Edital n° 27491 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO CÉSAR ARANTES COSTA e HOLMES CORDEIRO NETO;
Edital n° 27492 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMERSON MARQUES DE FREITAS e TATIELLY MACHADO MOURÃO;
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, 06/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 75773 - ANTONIO WALLISSON LEMOS e CLARA MARIA LOPES DE ARAÚJO; 
Edital n° 75774 - FRANCISCO ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO e FRANCISCA 
MARIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO; Edital n° 75775 - JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA 
FILHO e FRANCISCA MÔNICA DA SILVA VIANA; Edital n° 75776 - ANDERSON ALVES 
PEREIRA e ADMA DOS SANTOS PIMENTA; Edital n° 75777 - BRUNO DE LUCAS MAIA 
MARIANO e POLLYANA LUCIA COSTA PEREIRA; Edital n° 75778 - PEDRO GARMENDIA 
ORBAÑANOS NETO e PRISCILA GOMES RODRIGUES; Edital n° 75779 - HYGOR MORO-
RÓ TRANDADE DE OLIVEIRA e FRANCISCA DEBORAH COSTA SILVA; Edital n° 75780 
- ROGÉRIO EDUARDO GUERREIRO GIRÃO e INGRID FROTA LEITE;
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, 06/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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:
Nº9495-WALLISON RICELLI MOREIRA TRUTA E WANESSA DE SOUZA SAM-
PAIO
Nº9496-LUCIANO ELIAS FILHO E LETÍCIA CARVALHO
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de Abril de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA



A pandemia de covid-19 
agravou o quadro de pessoas 
em vulnerabilidade social em 
diversos lugares do Brasil e 
do mundo. Porém, em For-
taleza, desde março de 2020 
um projeto visa melhorar as 
condições de vida de pessoas 
em situação de rua no bairro 
Messejana. Com o apoio do 
Instituto de Apoio e Proteção 
Social (IAPS), a Prefeitura Mu-
nicipal tem distribuído cerca 
de 120 refeições diariamente 
próximo à praça principal.

Para Nilton Câmara, líder 
do projeto intitulado “Verbo 
Social”, todas as ações que vi-
sam ajudar o próximo acabam 
se tornando uma ferramenta 
para plantar “sementes”de ati-
tudes positivas. “Levar alimen-
to para pessoas que estão com 
fome e que vivem nas ruas, vai 
além do mero assistencialis-
mo. Não é com um olhar de 
pena, mas sim, de acreditar no 
ser humano”, afirma.

De acordo com ele, o maior 
desafio do projeto tem sido 
possibilitar o resgate da au-
toestima das pessoas benefi-
ciadas e também a sua reinser-
ção na sociedade, na família e 
no mercado de trabalho. “As 
pessoas estão cansadas, feri-
das, abandonadas e desacre-
ditadas, principalmente após 
a pandemia, e o que elas mais 
necessitam é de um abraço, 
um sorriso, uma palavra de 

fé e esperança, isto é, dedicar 
tempo e amor”, detalha.

O líder acredita que a so-
ciedade pode contribuir com 
esse tipo de ação social com 
atos simples como não julgar 
as pessoas e o contexto social 
no qual estão inseridas. Além 

disso, todo auxílio na organi-
zação, divulgação e doações 
são bem vindos. O “Verbo So-
cial” aceita, além de alimen-
tos, doações de plásticos para 
reciclagem, roupas e acessó-
rios em bom estado, alimen-
tos, dinheiro, fardos de água, 

massas para mingau,  mechas 
de cabelo, entre outros.

Apesar de ter sido efetiva-
mente iniciado em 2020, o pro-
jeto é um sonho nutrido por 
Nilton desde criança. “Sempre 
gostei de ajudar as pessoas e 
estar envolvido em questões 

sociais. Em 1998, de modo 
mais pontual, iniciei meu tra-
balho com a libras, a comuni-
dade surda e demais pessoas 
com deficiência”, relata.

O projeto se pauta na pre-
missa de que a existência hu-
mana deve ter um propósito 

divino que seria: amar vidas. 
“Temos aprendido bastante 
com cada vida, seja com pes-
soas em situação de rua, ou 
outros que estão em tratamen-
to contra o câncer, ou com a 
sabedoria dos idosos e crian-
ças que se dispõem a cortar 
o cabelo para que possamos 
doar para a confecção de peru-
cas e etc”, explica Câmara.

O líder do “Verbo Social” 
conta ainda, que ao participar 
do projeto ativamente, pôde 
perceber a importância e a ne-
cessidade de ações similares ao 
viver momentos tristes, porém 
marcantes. “No início da pan-
demia, havia um circo pró-
ximo a nós, onde presenciei 
crianças pequenas comendo 
a alimentação dos cachorros. 
Imediatamente, nos mobiliza-
mos e ajudamos aquelas famí-
lias circenses”, relembra.

Para quem é beneficiado 
pelo “Verbo Social”, o senti-
mento principal é a gratidão 
e, de acordo com Nilton, no 
projeto, não só se ajuda, como 
também se é ajudado. “Sem-
pre quando pensamos que 
estamos ajudando, na verda-
de, são eles, pessoas e insti-
tuições, que nos abençoam, 
nos ensinam, motivando-nos 
a seguir a nossa missão. Todo 
sorriso é um bálsamo para a 
nossa alma”, afirma.

Por Yasmim Rodrigues
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Uma parceria entre a Habitafor e a Secretaria da Juventude deve proporcionar oportunidades para famí-
lias do residencial Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri. São cerca de 500 atividades previstas, que 
incluem capacitações nos eixos de educação ambiental, desenvolvimento econômico, entre outros

Além de alimentos, é possível doar roupas e acessórios em bom estado, dinheiro, fardos de água, entre outros

Nova unidade. A Trevo açaí, uma das maiores franquias de sucesso do Nordeste na venda de açaí e gelatos, vai inaugurar mais uma unidade 
em Juazeiro do Norte. O empreendimento, localizado no bairro Juazeiro Novo, inicia suas operações no dia 12 de abril. O evento de abertura 
ocorrerá às 19h e contará com a presença de diversas personalidades e influencers locais. “Teremos um grande evento com a degustação de 
açaí. É com muita alegria que inauguramos mais uma Trevo em Juazeiro do Norte”, destaca a CEO da Trevo, Valéria Trevo. A nova loja funcio-
nará de 16h até 00h. Um dos diferenciais da unidade é o serviço de drive-in. “O cliente que estiver com pressa ou preferir ficar em seu carro 
e consumir nossos produtos, pode fazer o pedido no drive-in. Nossa equipe já está treinada para oferecer o melhor atendimento”, explica a 
empresária. A marca, que é referência em açaí, continua seu processo de expansão da rede de franquias, gerando muitos empregos no Ceará.

Desde março de 2020, são distribuídas cerca de 120 refeições diariamente próximo à praça principal

Projeto distribui refeições para pessoas em 
situação de vulnerabilidade em Messejana

FOTO DIVULGAÇÃO

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Perde o Ceará ganha 
São Paulo. Natália 

Karen Cavalcante e o 
filho Emanuel estão 
morando na capital 
bandeirante.

2A ouvidoria da ope-
radora OI possui em 

seus quadros o talento 
de Jorcilene Assunção. 

3Dando notícias de 
Vitória(Espírito Santo) 

em ritmo de férias 
Waldete Viana. Destaque 
para o Convento da 
Penha, avaliou.

4A coluna escorregou 
e botou o nome da 

Joyce errado. Não é 
Gondim. É Gomes.

5Qual foi o mar que 
levou e não trouxe 

mais de volta Fabiana 
Dias Freire? Nenhuma 
notícia nada de nada. 
Só perde para Patrícia 
Teixeira.

6Será nesta sexta a 
micropigmentação 

labial coordenado por 
Emanuella Maciel a 
agridoce da odontologia 
cearense.

7José Júlio Neto e es-
posa presenças ele-

gantes num restaurante 
da moda. Ele advogado 
dos mais requisitados 
da cidade.

8Fisioterapeuta Ju-
liana Santos recebe 

os abraços amanhã 
pelo seu aniversário. 
Parabéns!

9Fernanda Aguiar 
desistiu da viagem. 

Vai ficar para depois.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Fátima Duarte ao lado do amado Juvenal celebrando mais um 
ano de vida

Arinete e Américo Timbó, sempre que 
podem, nos finais de semana, aproveitam 
para curtir sua linda casa, em Guaramiran-
ga, onde reúne a família.

Elzenir Fernandes foi vista com um grupo 
de amigas na hora do almoço no restô do Del 
Paseo.

Fanda Lopes passou o final de semana na 
serra de Guaramiranga acompanhada da 
família.

Já entre nós, Célia Maria Leite, em trata-
mento de saúde. Ela está ótima.

Foram abraçar Stelinha Sales no dia do 
seu aniversário, num restô da moda, Fer-
nando Benevides e Sandra, Paulo Mesquita 

e Karla Mesquita.
No dia 22 de abril, às 19h30, na Paróquia, 

marca o casamento dos jovens Brigida e 
Flerbesson, herdeiros de Pedro Coelho de 
Almeida e Erlene Cavalcante de Almeida e 
de Mosarina Melo de Lacerda e Francisco 
das Chagas de Lacerda.

Após a cerimônia, os noivos recebem os 
cumprimentos no Ilmar Gourmet. O con-
vite está belíssimo.

O grande poeta e escritor Carlos Emílio 
Correa Lima teve sua passagem para outro ní-
vel, considerado por José Augusto Lopes, um 
grande escritor, o melhor. Carlos Emílio era 
irmãos da ex-Miss Brasil, Emília Correa Lima.

A Meireles e Freitas Cobrança Digital realizou no auditório 
do Bs Design evento para lançar a nova plataforma de gestão 
financeira educacional kedu. 

Na programação, aconteceu um momento de discussão, condu-
zido pela jornalista Livia Baral que teve a participação da educadora 
Maria Inês Fini, que é considerada a mãe do ENEM e do especialista 
em educação Eduardo Deschamps.

Os dois são figuras de renome no setor educacional brasilei-
ro. Após o talk, foi oferecido um coquetel aos convidados, em 
sua maioria do setor educacional cearense. 

Venâncio Freitas, anfitrião, com a amada Carol, Luiz Mario Vieira, 
Carla Almeida Vieira, Germano e Solange Almeida, Luis Sérgio Vieira 
Gadelha, Graça Bringel, que agora também é presidente do SINEPE - 
CE, professor Nazareno, professora Albanisa do Santo Inácio…

E também Ednilton Soárez, Henrique Sozárez, Marcondes 
Carvalho, Irmã Benedita, Rejane Souza, Hamilton Nogueira, 
Daniela Nogueira, Mauricio Herculano, Paulo Neto e Emilia.

Queirda Fatima Duarte, a niversariante de ontem, foi surpreen-
dida pela manhã com uma mesa belíssima de café manhã by sua 
filha Camila e o amado Juvenal. Logo depois chegou a filha Vívian, 
Roberto, Gabriela e Beatriz com várias guloseimas e o bolo lindo 
da BALU mas não ficou por isto o Thiago com a Luciana e Luma 
vieram carregados de flores e muito amor. A noite mais surpresa, 
aconteceu um jantar com a família no Ideal clube que foi reservado 
com tudo que a aniversariante tem direito.

No lançamento da kedu Eduardo Deschamps, Maria Inês Fini, Carol e Venâncio Freitas

Academia aborda gestão estratégica comercial e marketing
Após o sucesso da 1ª edi-

ção da Academia de Gestão e 
Liderança do IMT, uma nova 
oportunidade será ofertada 
a gestores e executivos. Desta 
vez, a abordagem é a estratégia 
comercial e de marketing para 
as companhias otimizarem 
resultados. Ao todo, serão 4 
noites de muito conhecimento e 
networking nos dias 12, 13, 19 

e 20 de abril. “Vamos abordar 
a construção de canvas de 
valor de produtos, os canais de 
vendas mais assertivos, criação 
ou revisão de comissionamento 
balanceado e como medir e 
acompanhar o ROI e CAC”, 
ressalta o mentor de executivos 
e fundador do Instituto Marcos 
Tito (IMT), Marcos Tito. Abor-
dará ainda a criação ou revisão 

de indicadores de desempenho 
e rotina de acompanhamento 
de métricas. O programa é vol-
tado para aqueles que desejam 
maximizar seu aprendizado na 
gestão de vendas.  A Academia 
de Gestão e Liderança tem 
duração de 15 dias e é conduzi-
da por Marcos Tito e por uma 
equipe de treinadores e consul-
tores empresariais do IMT.


