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Uma bomba fiscal de aproximadamente R$ 25,5 bilhões 
pode ser acionada neste ano com projetos aprovados no 
Congresso Nacional ou que estão em estágio avançado de 
discussão nos bastidores. O custo tem impacto no teto de 
gastos, regra que limita o crescimento das despesas do Go-
verno à inflação e que foi alterada no ano passado para am-
pliar os gastos de interesse eleitoral. O limite atual, mesmo 
já ampliado, não é suficiente para comportar as medidas 
aprovadas pelos parlamentares. Bolsonaro tem vetado al-
gumas medidas com impacto fiscal, alegando falta de com-
pensação e conflito com interesses do Executivo, mas há 
ameaça de que os vetos sejam derrubados no Congresso. 

Entre as medidas vetadas, está a Lei Paulo Gustavo, que 
repassa R$ 3,9 bilhões para o setor cultural neste ano. Os par-
lamentares se mobilizam para derrubar o veto no Congres-
so, forçando o Governo a incorporar o gasto no Orçamento. 
Outro repasse semelhante foi aprovado pela Lei Aldir Blanc 
2, que torna o auxílio ao segmento cultural permanente a 
partir de 2023, com impacto de R$ 3 bilhões nas contas do 
Governo. O projeto também deve ser vetado pelo Palácio do 
Planalto. O problema é que o Congresso está priorizando os 
seus interesses em vez dos interesses do País, a exemplo do 
fundo partidário e emendas parlamentares, verdadeiros em-
bustes à ‘folga’ dada pela PEC dos precatórios.

Congresso quer minar teto de gastos

Leilão rodovias. A disparada da inflação, que encarece os insumos da construção, e uma distante pers-
pectiva de lucros ameaçam a realização dos leilões das rodovias estaduais de Minas, São Paulo e Paraná 
previstos para este ano e que tentam atrair cerca de R$ 55 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos.

Hoje mais da metade das 
vendas de três grandes vare-
jistas do país é feita online. 
A despeito das milhares de 
lojas espalhadas em todo o 
país, Via (redes Casas Bahia 
e Ponto), Magazine Luiza e 
Lojas Americanas têm, res-
pectivamente, 59%, 71% e 
76% das vendas realizadas 
pela internet. Os núme-
ros incluem o marketplace, 
quando vendedores (“sel-
lers”) cadastram seus produ-
tos nos sites das varejistas, 
que ganham uma comissão 
sobre a venda.

Uma das medidas tradi-
cionais do varejo –as vendas 
“mesmas lojas”, do inglês 
“same store sales” (SSS)– dá 
um sinal dos novos tempos. 
O indicador considera só as 
lojas existentes há um ano ou 
mais, excluindo as mais re-
centes, para dar uma amostra 
do ganho de produtividade e 
da retenção dos clientes.

Em 2021, a venda nesses 
pontos físicos cresceu pouco 
ou caiu nas grandes redes: 
alta de 0,2% no Magazine 
Luiza e de 4,6% na Ameri-
canas. A Via não divulga o 
indicador, diz apenas que, 
nas lojas físicas, a venda caiu 
2,3% no ano.

A venda no online, no 
entanto, saltou em todas as 
varejistas: 39% tanto na Ma-
galu quanto na Via, e alta de 
56% na Americanas.

Isso não significa, porém, 
que as lojas estejam acaban-
do: nos últimos cinco anos, 
o número de pontos de ven-
da também aumentou. Mas 
hoje a maior preocupação de 
Fabricio Garcia, do Magalu, 
e dos demais grandes vare-
jistas é investir muito mais 
em tecnologia e logística do 
que em inauguração de loja, 
a fim de integrar todas as 
pontas do varejo e fazer com 
que qualquer produto che-
gue ao cliente.

Em 2021, por exemplo, 
enquanto investiu R$ 222 mi-
lhões para abrir 182 pontos 
de venda, o Magalu aplicou 

R$ 790,2 milhões em tecno-
logia e logística. Já a Via des-
tinou R$ 223 milhões para 
inaugurar 101 lojas no ano 
passado, período em que re-
servou R$ 601 milhões para 
tecnologia e logística.

Estoque
Agora toda loja precisa 

contar com um espaço maior 
para o estoque: é de lá que sai 
o produto comprado online 
direto para a casa do cliente 
(ou será entregue ao próprio 
consumidor que preferir 
buscar na loja). No Magalu, 
esse espaço corresponde, em 
média, a 25% do tamanho do 
ponto de venda (era no máxi-
mo 15% antes da pandemia). 
Na Via, um quinto do espaço 
da loja é para o estoque, ante 
um décimo de poucos anos 
atrás.

Com os altos investimen-
tos em tecnologia e logística, 
o grande objetivo é agilizar 
a entrega e diminuir os cus-
tos: a mercadoria não preci-
sa mais ir para um centro de 
distribuição (CD) distante. 
Quanto menor for o prazo 
da entrega, maior a chance 
de ganhar o consumidor, que 
também está interessado em 
pagar pouco ou nada pelo 
frete.

“Desde os anos 2000, 
muita gente achou que a im-
portância da loja física ia di-
minuir, uma discussão que 
ficou ainda maior com a pan-

demia e a explosão das ven-
das online”, diz Garcia. “Mas 
a verdade é que as lojas têm 
um papel fundamental no 
ecossistema do varejo, como 
ponto de apoio à logística, 
em especial quando se trata 
da capilaridade do mercado 
brasileiro.”

Nesse novo contexto, as 
lojas passaram a contar com 
um lugar para a retirada rá-
pida de produtos comprados 
online, com drive-thru, e re-
servam um espaço para sepa-
rar e despachar produtos dos 
“sellers”.

Treinamento
Ao mesmo tempo, os ven-

dedores não ficam só com a 
barriga no balcão: são trei-
nados para tirar dúvidas de 
clientes e fechar vendas pelo 
aplicativo. Também apro-
veitam a visita à loja para 
tentar vender produtos dos 
“sellers” cadastrados no ma-
rketplace.

“Já vendemos até trator 
pela internet”, diz Abel Or-
nelas, vice-presidente co-
mercial e de operações da 
Via, citando um negócio 
feito pelas Casas Bahia de 
Irecê (BA).

Um dos vendedores da 
loja, que fica em uma região 
agrícola, vendeu um micro-
trator a diesel, no valor de 
R$ 25,7 mil. O produto é 
de um dos “sellers” da rede, 
e toda a negociação com o 

consumidor foi feita virtu-
almente. “Antes o vendedor 
achava que a internet ia tirar 
venda dele, mas agora con-
sidera o online seu aliado”, 
afirma Ornelas. “Se antes ele 
tinha 3.000 ou 4.000 SKUs 
[itens] para vender em loja, 
agora, com os ‘sellers’, tem 41 
milhões”, diz, destacando que 
metade das vendas digitais da 
Via passa pelas lojas físicas.

“Vai ficar cada vez mais di-
fícil saber o que é venda on-
line ou o que é venda física 
daqui para a frente.”

Uma das novidades que 
surgiram com as lojas fe-
chadas durante a pandemia, 
a função “Me chama no 
Zap”, instalada no app das 
Casas Bahia, continua sen-
do muito usada. “O consu-
midor pesquisa a compra de 
uma TV de 80 polegadas na 
internet, por exemplo. Mas 
ele tem dúvidas e pode en-
trar no app para falar direto 
com o vendedor, que tem a 
chance de fechar a compra 
ali mesmo ou na loja”, diz. 
Por isso, Ornelas defende 
manter uma relação próxi-
ma com o cliente, algo que 
só a loja física dá.

Na opinião de Eugênio 
Foganholo, da consultoria 
Mixxer, a expansão do va-
rejo deixou de depender es-
sencialmente da loja física 
–o que no passado levou a 
um movimento de grandes 
aquisições.

O Magazine Luiza, que 
chegou na metade de 2021 ao 
Rio de Janeiro, viu as vendas 
online no estado aumenta-
rem depois da estreia, diz 
Danniela Eiger, analista de 
varejo da XP. “A diferença 
é que antes a expansão das 
redes se dava só pelas lojas 
físicas, agora está mais vin-
culada ao marketplace.” No 
Magazine Luiza, por exem-
plo, os próprios vendedores 
saem em busca de novos “sel-
lers” para integrar o market-
place, entrando em contato 
com pequenos varejistas no 
entorno da loja, diz Garcia.
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Antes o vendedor achava que a internet ia tirar venda dele, 
mas agora considera o online seu mais importante aliado

Artimanha
O chocolate na Páscoa, 

tradição para muitos, 
para caber no bolso com 
tamanha inflação reduziu 
o tamanho, para segurar 
ao menos o preço do ano 
passado. Artimanha usado 
com muita frequência 
recentemente, em plena 
pandemia. Basta observar 
o tamanho dos pacotes 
e embalagens, seja de 
limpeza ou alimentos. O 
preço subiu e a embala-
gem encolheu em vários 
itens. Muitos desavisa-
dos ainda não prestaram 
atenção nisso. Talvez se os 
postos vendessem a gaso-
lina por 500 mL, os preços 
‘cairiam’ pela metade.

Comportamento
Mas voltemos ao choco-

late. Segundo a plataforma 
de pesquisas Toluna, quase 
metade dos consumidores 
brasileiros (48%) comprou 
menos ovos de choco-
late este ano por conta 
do aumento de preços. 
Outros 39% buscaram 
alternativas mais baratas 
em relação a 2021. Apenas 
13% disseram que o valor 
mais alto não mudou suas 
escolhas. Para 72%, o 
preço dos ovos aumentou 
muito este ano, enquanto 
25% consideram que o 
preço aumentou um pou-
co. Apenas 3% disseram 
que o valor continua igual 
ao do ano passado.

Menos cara
Terminou, no último 

sábado (16), a cobrança 
de taxa extra na conta de 
luz. Segundo o Ministério 
de Minas e Energia, os 
reservatórios estão mais 
cheios que em 2021 e "o 
risco de falta de energia 
foi totalmente afastado". 
Com isso, o Governo ante-
cipou o fim da bandeira de 
escassez hídrica, prevista 
para 30 de abril, que possui 
taxa no valor de R$ 14,20 
por 100 kWh. Criada em 
setembro/2021, a tarifa 
de escassez hídrica re-
presentou um aumento 
de quase 50% sobre a 
bandeira vermelha 2.

Inflação X salário
Enquanto a inflação 

sobe a galope, num claro 
descontrole inédito desde 
a criação do Plano Real, 
o Governo Federal prevê 
que o salário mínimo do 
brasileiro vá subir para R$ 
1.294 em 2023, uma alta de 
6,7% em relação a 2022. 
Se o valor for confirmado, 
esse será o quarto ano 
seguido sem aumento 
real. Os números estão 
no PLDO (Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias) de 2023, enviado na 
última quinta-feira (14) ao 
Congresso. A previsão é 
de mais um ano de rombo 
nas contas públicas.

Caminhoneiros: Caravana para lugar nenhum  
Entidades que reúnem caminhoneiros organizam 
uma caravana para protestar contra a política de 
preços da Petrobras. A intenção é percorrer diversas 
cidades do Brasil, onde carreatas serão organizadas, 
a partir de 20 de maio. Uma carreta que vai "puxar" 
a caravana já está quase pronta, segundo a ANTB 
(Associação Nacional de Transporte do Brasil). Sob 
uma lona verde e amarela, pedem o fim do PPI e a 
reestatização de empresas estratégicas. A lista de 
cidades está sendo definida de acordo com os locais 
onde lideranças da categoria conseguirem mobilizar 
outros protestos. Apenas fogo de palha.

Balcão Único agiliza abertura de empresas no CE  
Uma solução tecnológi-
ca lançada pelo Gover-
no Federal, chamada de 
Balcão Único, permite 
abertura de empresa de 
forma rápida, simplifi-
cada e automática, sem 

sair de casa e sem burocracias, por meio de um formulário 
digital. O Ceará e outros seis estados já integram a expan-
são da iniciativa no Brasil, que agora abrange 24 unidades 
federativas. Segundo o Governo, o tempo médio de abertu-
ra de empresas, no final de março, foi de 1 dia e 19 horas.

Redes varejistas já faturam 
mais na internet do que na rua
Vendas pela internet chegam a representar 76% do faturamento
das redes. Online já vinha crescendo antes mesmo da pandemia

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ AVISO DE PROSSE-
GUIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2022. A Comissão de Pregão da Prefeitura 
Municipal de Senador Sá, localizada na Avenida 23 de Agosto, s/n, Bairro Centro, torna público 
que às 09:30 horas do dia 19 de abril de 2022, na sede da Comissão de Pregão, dará pros-
seguimento ao Pregão Presencial Nº. 3003.01/2022, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PARA O ANO LETIVO DE 2020) DESTINADOS AO ATENDIMEN-
TO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MINICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, DE RESPONSABILIDADE 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS. Informações na sede da Comissão de Licitação/Pregão, na 
Avenida 23 de Agosto, s/n, Bairro Centro, Senador Sá/CE. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 04/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é seleção da me-
lhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de 
copa e cozinha destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do município 
de Araripe-CE. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastra-
mento das Propostas a partir do dia 20/04/2022 até 29/04/2022 às 08:00h (horário de Brasília) 
no site bll.org.br. Abertura das propostas 29/04/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  e 
a fase de disputa de lance no dia 29/04/2022  às 09h:30min (horário de Brasília), maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Av José Loiola de Alencar, n° 440, 
Centro, Araripe/CE, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.
ce.gov.br/tce-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no 
site: bll.org.br. Araripe-(CE), 13 de abril de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PUBLICAÇÃO DE 
RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA N.º 05.01/2022-CHP. A Prefeitura de Araripe vem 
divulgar o Resultado da Chamada Pública n.º 05.01/2022-CHP, Processo nº 05.01/2022-
CHP para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação es-
colar, destinados a suprir as necessidades da secretaria de educação, nas suas unidades 
da rede pública de ensino do município de Araripe, conforme §1º do art.14 da Lei n.º 
11.947/2009 e Resoluções CD/FNDE n.º 26, de 17 de junho de 2013, nº 04, de 02 de abril 
de 2015 e nº 01, de 08 de fevereiro de 2017, durante o período de 2022. Fornecedores In-
dividuais: JOSÉ CLAUDIO ALVES DA SILVA, CPF n° 610.706.633-01 – ST. SERRA DOS 
MALAQUIAS; FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA, CPF n° 011.442.843-33 – ST. NASCEN-
TE; ANTONIA ISIDORIO DE LIMA, CPF n°698.119.033-87 – ST. MULUNGU; TEMOTEO 
BARRETO DE ALENCAR, CPF n° 037.356.063-00 – ST. UMBUZEIRO GRANDE; MARIA 
CLAILCE DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF n° 038.836.773-37 – ST. AGUA BRANCA; 
CICERO ARAUJO DE SOUSA CPF n° 998.461.283-04 – ST. ASSENTAMENTO SÃO VI-
CENTE; JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUES CPF n° 026.972.223-83 – ST. CAM-
PINA DE FORA; CICERA NONATO DA SILVA CPF n° 038.630.763-62 – ST. ESTRADA 
DO BREJO; ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS CPF n° 060.803.813-03 – ST. SERRA 
DOS ALEXANDRE; ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CPF n° 960.920.253-53 - ST. ASSEN-
TAMENTO SÃO VICENTE; EDMAR DE OLIVEIRA LIMA CPF n° 012.619.853-54 - ST. MU-
LUNGU; ANTONIO EDIMILSON FIRMINO DA SILVA CPF n° 865.432.533-04 ST. MORRO 
DO CEDRO; MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS CPF n° 913.718.723-68 - ST. 
SERRA DOS ALEXANDRE; ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF n° 010.143.893-
13 – ST. TEIXEIRA; GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA CPF n° 938.623.263-49 - ST. 
AGUA BRANCA; MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA CPF n° 950.649.233-68 – 
ST. PORCO GORDO; RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF n° 030.370.473-05 – ST. 
PORCO GORDO; IVANEIDE DE ANDRADE SILVA CPF n° 064.246.133-31 - ST. LAGOA 
D’AGUA; CICERA SANTOS DE OLIVEIRA CPF n° 048.712.933-43 - ST. LAGOA D’AGUA. 
Araripe-CE, 13 de abril de 2022. Aurélio Ribeiro da Silva Lira. Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação.

ESTADO DO CEARÁ - SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC 
- AVISO DE LICITAÇÃO PROSSEGUIMENTO - PREGÃO Nº 2022.03.15.2. O Pregoeiro Oficial 
da SAAEC, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará dando prosseguimento ao procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
no dia 19 de abril 2022, às 08:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, 
localizada à Av. Teodorico Teles, nº 30 - Centro, fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 
11:30 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@saaeccrato.com.br. 
Crato/CE - 13 de abril de 2022. Luan Pereira Maia - Pregoeiro Oficial da SAAEC.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO TO-
MADA DE PREÇOS Nº 1204.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do 
Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no pró-
ximo dia 05 de maio de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 1204.01/2022, com o seguinte objeto: 
CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CANDEIA OLHO D’AGUA, NO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas 
do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS CONCORRÊNCIA Nº 1901.01/2021 A Comissão Permanente de Li-
citação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 20 de abril de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada 
à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das Propostas de 
Preços da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, critério de julgamento menor preço, 
tombado sob o nº 1901.01/2021, com o seguinte objeto: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPOR-
TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MU-
NICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. Para maiores 
informações dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 
12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - AVISO DE 
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.004/2022 – PP. O CONSÓRCIO PÚBLICO DE 
SAÚDE DA IBIAPABA, Através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que 
se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
01.004/2022 - PP, sessão pública marcada para o dia 03 de Maio de 2022, às 09:00h, cujo objeto 
é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos Especializados para 
Realização de Exames Cardiológicos e Gastrointestinais, destinados aos atendimentos 
de pacientes assistidos pela Policlínica Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita, de 
Responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI. O referido Edital 
poderá ser adquirido no Site www.tcm.ce.gov.br/licitações conforme IN- 01/2011 e no Consórcio 
Público de Saúde da Ibiapaba, localizado na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, centro, Ibiapina-CE, 
horário de 8:00 às 12:00h. 18 de Abril de 2022. Anna Eugênia Freire Lima - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - AVISO DE 
REABERTUTA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.003/2022 PP SRP. O 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, Através de sua Comissão Permanente de 
Licitação torna público a reabertura do certame aos interessados, referente ao Pregão Presencial 
Nº 01.003/2022 PP SRP, cujo objeto é Seleção de melhor proposta através de Registro de 
Preços para Eventual Contratação do Tipo Maior Desconto por Demanda para Serviços 
de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Prédios e Espaços Públicos Vinculados ao 
Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba – CPSI, com Fornecimento de Mão de Obra, 
Materiais e Peças de Reposição sobre as Tabelas de Serviços e Insumos Atualizadas 
(Vigente) á Época da Contratação - Seinfra ou Tabela de Planos e Serviços e Tabela SINAPI 
(Ambas com Desoneração). A data da reabertura do certame será no dia 19 de Abril as 10:00 
horas. Para mais informações no email: cpsilicitacao@hotmail.com ou na sala de licitações do 
Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba, localizado na na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, centro, 
Ibiapina - CE, horário de 8:00 as 12:00h. 18 de Abril de 2022. Anna Eugênia Freire Lima - Pregoeira. 

A ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DA PROMESSA, registrada no 1º Registro de Títulos e Documentos 
e de Pessoas Jurídicas Cartório Pergentino Maia, sob o microfilme “REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
JURIDICAS” SOB Nº 158527 em 22/06/2020, inscrita no CNPJ 37.499.859/0001-05, com sede na 
Rua Doutor Gilberto Studart, 3101, Bairro Manoel Dias Branco CEP 60191-365 - Fortaleza/CE, 
representada por seu Diretor Presidente, o Sr. NEFISSON RABELO VIEIRA PINHEIRO, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no CPF sob o n° 265.278.388-24, portador do passaporte n° FG054332 
DPF/CE, com endereço na Rua Bento Albuquerque, nº 3300, apt. 1402, Manoel Dias Branco, Edifício 
Torre Mykonos, Fortaleza/CE, CEP: 60191-355, vem comunicar a sua DISSOLUÇÃO, por meio da 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 7 dias do mês de março do ano de 2022, às 
10:00hs da manhã. Nefisson Rabelo Vieira Pinheiro - Diretor Presidente.
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