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ECONOMIA Crise. A falta de chuva e geada resultou em laranjas menores e queda da fruta nos pomares, der-
rubando a safra no cinturão citrícola. A safra 2021/22 encerrou com um recuo de 31,2 milhões de 
caixas de laranja, frente às 262,97 milhões de caixas apuradas pelo Fundo de Defesa da Citricultura.

Após escalada de preços, 
inflação e juros em alta e 
combustíveis também, o bra-
sileiro pode, enfim, comemo-
rar uma boa notícia. Segundo 
o diretor-geral do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), Luiz Carlos Ciocchi, 
a conta de luz dos brasileiros 
ao longo de 2022 deverá ser 
paga sem taxas extras para 
bancar usinas térmicas. O 
anúncio foi feito nessa segun-
da-feira (11/04).

Na segunda quinzena de 
abril a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) vai 
adotar a chamada bandeira 
verde na conta de luz, de-
pois de oito meses de vigên-
cia da bandeira de escassez 
hídrica, taxa extraordinária 
para cobrir o rombo gerado 
pela seca no setor.

A referida taxa extraor-
dinária duraria até o fim 
de abril, mas o governo 
federal decidiu antecipar o 
fim, sob o argumento que 
os reservatórios foram re-
cuperados com as fortes 

chuvas de verão e as me-
didas adotadas pelas auto-
ridades do setor para pou-
par água durante a seca de 
2021.

Ainda segundo Carlos 
Ciocchi os reservatórios 
das regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste terminam o pe-
ríodo de chuvas no melhor 
nível desde 2012. As pro-
jeções do ONS sinalizam 
que, mesmo com chuvas 
semelhantes às do ano pas-
sado, não perderiam tanta 
água em relação ao mo-
mento atual.

Em razão disso, a ex-
pectativa, segundo o exe-
cutivo, é que a geração 
térmica se limite a usinas 
inflexíveis, ou seja, aque-
las que não podem parar. 
Essas usinas têm capacida-
de em torno de 4 mil MW 
(megawatts), bem inferior 
aos mais de 20 mil MW de-
mandados de térmicas nos 
piores momentos da cri-
se de 2021. “Teremos um 
ano bastante bom, bastan-

te tranquilo, que não vai 
causar tanta dor de cabeça, 
tanta dor no bolso”, dsse 
Chiocchi.

Ainda segundo ele, é 
preciso manter os con-
tratos das térmicas emer-
genciais contratadas pelo 
governo no auge da crise 
hídrica. Os contratos so-
mam mais de R$ 39 bilhões 
e deverão ter os custos re-
passados ao consumidor 
nos próximos cinco anos. 
A necessidade das contra-
tações dessas usinas foram 
justificadas  pelo governo 
como necessárias para aju-
dar na recuperação de lon-
go prazo dos reservatórios. 
“Na hora que tomamos 
a decisão [pela contrata-
ção] existia uma incerteza 
muito grande. Tínhamos 
duas escolhas: o arrepen-
dimento de contratar e o 
arrependimento de não 
contratar”, afirma. “A de-
cisão acertada, a meu ver, 
foi contratar”, disse ele ao 
ressaltar que o setor elétri-

co brasileiro é reconheci-
do pelo cumprimento dos 
contratos e que seria pre-
judicial para a segurança 
jurídica do setor romper 
com os vencedores do lei-
lão realizado em outubro 
de 2021.

Luiz Carlos Ciocchi re-
conheceu que algumas 
dessas usinas devem atra-
sar o início das operações, 
previsto para maio, por di-
ficuldades na obtenção de 
licenças ambientais. Elas 
têm, por contrato, três 
meses adicionais para re-
solver eventuais pendên-
cias. Os valores, de acordo 
com Ciocchi, não é signi-
ficativo para a conta das 
bandeiras tarifárias e, por 
isso, não demandará taxas 
extras. Além disso, o dire-
tor desse que a execução 
de novos projetos de ge-
ração e de novas linhas de 
transmissão indica um que 
2023 também deve ser um 
ano tranquilo para o setor 
elétrico.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

A divulgação da maior surpresa inflacionária em pelo 
menos 12 meses levou o BC a sinalizar a possibilidade de 
um aperto monetário mais forte neste ano para conter a alta 
de preços. A manifestação do BC acompanha o movimento 
das taxas de juros no mercado financeiro e vem após críti-
cas do próprio Governo à condução da política monetária. 
O próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse 
que a inflação no Brasil está "muito alta" e que o IPCA em 
março foi uma "surpresa" para a autoridade monetária. A 
inflação tem surpreendido economistas do setor público e 
privado desde o início de 2021. Inclusive com críticas à de-
mora na reação dos bancos centrais no Brasil e no exterior.

Nas últimas 12 divulgações, o IPCA ficou acima das 
estimativas do mercado em oito ocasiões. O maior des-
vio foi em relação ao índice de março deste ano, que ficou 
em 1,62%, ante uma projeção de 1,35%, segundo analistas 
consultados pela Bloomberg – uma diferença de quase 0,30 
ponto percentual. Foi a maior inflação para o mês desde o 
início do Plano Real. Em 11,3% no acumulado em 12 meses 
até março, o IPCA encontra-se distante da meta de inflação 
perseguida pelo BC neste ano. O valor fixado pelo CMN 
(Conselho Monetário Nacional) para 2022 é de 3,5% – com 
1,5 ponto percentual de tolerância para cima e para baixo. 
Pelo que já se vivencia, abril não será diferente, já que pre-
ços do peixe e itens sazonais da Páscoa vem subindo desde 
o início do mês. O pãozinho francês, pelo menos, já subiu 
20% na semana passada.

Mais juros estão a caminho, diz BC

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

Energia
Até o final do ano, a 

conta de luz dos brasileiros 
deve ficar fora de novas 
taxas extras para bancar 
usinas térmicas, segundo 
informou, ontem, o ONS 
(Operador Nacional do 
Sistema Elétrico). Já na 
segunda quinzena de abril 
a Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) adota-
rá a chamada bandeira ver-
de na conta de luz, depois 
de oito meses de vigência 
da bandeira de escassez 
hídrica, taxa extraordinária 
para cobrir o rombo gerado 
pela seca no setor.

Energia II
Essa taxa extraordinária 

iria até o fim de abril, mas 
o Governo antecipou seu 
fim, alegando que os reser-
vatórios foram recupera-
dos com as fortes chuvas 
de verão e as medidas 
adotadas pelas autoridades 
do setor para poupar água 
durante a seca de 2021. A 
expectativa é que a geração 
térmica se limite a usinas 
inflexíveis, que não podem 
parar. Elas têm capacidade 
em torno de 4 mil MW 
(megawatts), bem inferior 
aos mais de 20 mil MW 
demandados de térmicas.

Petrobras
Após conturbado 

processo de escolha de 
nomes pelo Governo, os 
acionistas da Petrobras se 
reúnem amanhã (13) para 
avaliar a terceira troca 
do presidente e a maior 
renovação do conselho de 
administração em pouco 
mais de três anos de Go-
verno. No encontro, avalia-
rão também, entre outros 
temas, as demonstrações 
financeiras da empresa 
em 2021 e a proposta de 
remuneração da adminis-
tração, que separa R$ 13,1 
milhões para pagar bônus 
a diretores da empresa por 
lucros nos últimos anos.

Calçados
Entre janeiro e março, 

foram embarcados 14 mi-
lhões de pares de calçados 
cearenses ao exterior, que 
geraram US$ 78,8 milhões, 
crescendo tanto em 
volume (20%) quanto em 
receita (41,6%) em relação 
ao trimestre correspon-
dente do ano passado. Os 
resultados mantêm o Cea-
rá como o segundo maior 
exportador do País, atrás, 
apenas, do Rio Grande do 
Sul – que embarcou 10,8 
milhões de pares, com 
US$ 145,77 mi de receita, 
altas em volume (50,3%) e 
receita (78,2%) sobre igual 
período de 2021.

Vendas online de PMEs crescem no Ceará
O Ceará apresentou alta nas vendas online durante 
os três primeiros meses do ano. Segundo o levanta-
mento da Nuvemshop, plataforma de e-commerce 
líder na América Latina, as pequenas e médias em-
presas faturaram cerca de 34% a mais com vendas 
online no primeiro trimestre sobre igual período 
de 2021, taxa superior ao crescimento nacional 
(de 23%). O Estado está em 4º lugar no ranking 
nacional do e-commerce, o primeiro do Nordeste, 
com quase 830 mil produtos vendidos online nos 
primeiros três meses deste ano.

CSP inscreve empresas para Território Empreendedor
A CSP abriu ins-

crições para empresas 
cearenses partici-
parem da 2ª Trilha 
de Capacitações do 
programa Território 
Empreendedor. 
Poderão participar 
microempreendedo-

res, empreendedores de Microempresas (ME) e de EPPs, 
em todo o Ceará. O objetivo é capacitá-los para fornecer 
produtos e serviços para as empresas instaladas no CIPP e 
outras grandes empresas do Estado. Formulário de inscri-
ções disponível em bit.ly/TE2022CSP. 

ONS: brasileiro pagará conta de 
luz sem taxa extra durante 2022
A taxa extraordinária duraria até abril, mas o governo antecipou o fim, sob o 
argumento que os reservatórios foram recuperados com as chuvas de verão 

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços – Contratante: Se-
cretaria de Saúde. Contratada: Londrimedi Comercio de Produtos Hospitalares, Valor Glo-
bal: R$ 27.700,00 (Vinte e sete mil e setecentos reais). Assum Preto Produções Culturais e 
Comercio de Materiais Para Uso Médico Eireli, Valor Global: R$ 89.997,00 (Oitenta e nove 
mil novecentos e noventa e sete reais). Nordeste Medical, Representação, Importação e 
Exportação de Produtos Hospitalares Ltda, Valor Global: R$ 53.099,97 (Cinquenta e três 
mil e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Aurion Equipamentos Eletrônicos 
Ltda, Valor Global: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Leistung Equipamentos Ltda, 
Valor Global: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Magna Médica Comercio de Produtos 
Médicos Hospitalares Ltda, Valor Global: R$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e 
cinquenta reais). V. S. Costa & Cia Ltda, Valor Global: R$ 38.999,00 (Trinta e oito mil nove-
centos e noventa e nove reais). Ursa Comercial Ltda, Valor Global: R$ 21.495,00 (Vinte e 
um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais). Casa Hospitalar Ibipora Eireli, Valor Global: 
R$ 20.688,00 (Vinte mil e seiscentos e oitenta e oito reais). Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares. Procedimento Licitatório: 
Pregão Eletrônico Nº 2022.02.02.002-SESA. Vigência da Ata de Registro de Preços: 01 
(Um) ano a Partir da data de sua Assinatura. Assina Pela Contratante: Wanderley Pereira 
Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assinam Pelas Contratadas: Jose Marcio 
Carrega, Francisco Adriano da Costa Souza, Luciano Souza Kolbe, Erick Yuki Hiratsuka, 
Andreia Aparecida Pazze, Felipe Thiago Rachadel Sartori, Regina Maria Cestari da Silva 
Costa, Marcia Valeria Oliveira Santos Nakanishi e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da 
Silva. Data da Assinatura: 04 e 05 de abril de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Guaiúba – AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.004/2022, PROCESSO Nº 2021.12.28-0002. 
A abertura seria dia 20/04/2022, às 09;00 hrs, com nova data 28/04/2022, às 09:00 hrs. A 
Secretaria de Saúde, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico n.º 06.004/2022, tipo Menor Preço 
(por lote), destinado à 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. Informações: Na sede da Comissão Central de Licitação 
e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiuba/CE, www.comprasgovernamentais.
gov.br ou licitacao@guaiuba.ce.gov.br. Guaiuba/CE, 11 de abril de 2022 – Francisco 
Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente e Pregoeiro da CCLP.

Estado do Ceará - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE – Aviso de Julgamento 
de Habilitação - TOMADA DE PREÇOS Nº 06.001/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAIÚBA – CE. O 
Presidente da CPL comunica aos interessados ato de julgamento da Fase de Habilitação: 
Ficaram Habilitadas as empresas: G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 
ME - CNPJ: 13.081.242/0001-07 e BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - 
CNPJ: 12.216.990/0001-89. Inabilitadas: ATOS INCORPORACOES, EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA-ME - CNPJ: 00.400.987/0001-31. A Ata de Julgamento 
encontra-se disponível no endereço da Prefeitura Municipal. Desse modo fica estabelecido 
o prazo do art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93 – Fase de Recursos, caso não haja interposição 
de peça recursal, fica desde já marcada a sessão de abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços para o dia 25.04.2022 às 14:00 horas, Guaiuba/CE, 11 de abril de 
2022. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE – Aviso de Julgamento 
de Habilitação - CHAMADA PÚBLICA Nº 2022.02.02.001. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMINICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RUAL PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO ÀS ESCOLAS E 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO 
LETIVO DE 2022. O Presidente da CPL comunica aos interessados ato de julgamento da 
Fase de Habilitação, foram HABILITADAS: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES 
DE PASCOAL – APROAF, COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 
e COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE GUAIÚBA E TERRITÓRIO 
METROPOLITANO e as pessoas físicas NAYARA DA SILVA FELIPE, ERIDAN DA SILVA 
CASSIANO, FRANCISCO MARCIANO CAVALCANTE, AFFONSO HENRIQUE DE MORAES 
LIMA FILHO, FRANCISCO ROBSON MARTINS BARROSO, ARGEU SOARES FRANCO DE 
SOUSA, MARIA SUELI FERREIRA FIGUEIREDO e GESSICA LORENA DE SOUSA ARAÚJO. 
A Ata de Julgamento encontra-se disponível no endereço da Prefeitura Municipal. Desse 
modo fica estabelecido o prazo do art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93 – Fase de Recursos, 
caso não haja interposição de peça recursal, fica desde já marcada a sessão de abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços para o dia 25.04.2022 às 09:00 horas, Guaiuba/
CE, 11 de abril de 2022. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente da CCLP.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público o Resultado de Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços 
Nº 2022.01.04.001-TP-DIVE, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empre-
sa para a prestação dos serviços especializados em assessoria administrativa na área 
de recursos humanos de interesse das diversas unidades administrativas do município. 
CLASSIFICADAS as empresas: CONAP Contabilidade Ltda, apresentou o valor global de 
R$ 115.800,00 (cento e quinze mil e oitocentos reais); Alfa Locação de Equipamentos 
Ltda - EPP, apresentou o valor global de R$ 116.760,00 (cento e dezesseis mil, setecentos 
e sessenta reais); Innova, Serviços e Assessoria Ltda, apresentou o valor global de R$ 
122.400,00 (cento e vinte dois mil e quatrocentos reais); Delta Assessoria Contábil e Admi-
nistrativa Ltda, apresentou o valor global de R$ 125.844,00 (cento e vinte e cinco mil, oito-
centos e quarenta e quatro reais); F. D. de Lima Contábil - ME, apresentou o valor global 
de R$ 125.928,00 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e vinte oito reais). Desta forma, 
de acordo com critério estabelecido nessa Tomada de Preços, foi declarada VENCEDORA 
a empresa CONAP Contabilidade Ltda, inscrita no CNPJ nº 20.535.475/0001-90, por ter 
apresentado o preço mais vantajoso dentre as propostas classificadas e por cumprir todas 
as exigências do edital. A partir da publicação desse aviso, fica aberto o prazo recursal 
previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Saúde. 
Contratada: Construtora Kamac Oliveira Ltda. Pelo valor global de R$ 639.514,47 (seiscentos 
e trinta e nove mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos). Objeto: Contrata-
ção de empresa, para execução dos serviços de recuperação dos postos e centros de saúde 
em diversas localidades no Município, conforme projeto em anexo. Procedimento Licitatório: 
Tomada de Preços Nº 2021.11.23.001-SESA. Vigência dos Contratos: 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da data da assinatura da ordem de serviço. Dotações Orçamentárias: SAUDE: 
06.06.10.302.1003.1.003. Elemento de Despesa: 44.90.51.000. Assina pela Contratante: Wan-
derley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina pela Contratada: João 
Gleison de Oliveira. Data da Assinatura: 24/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Saúde. 
Contratada: Londrimedi Comercio de Produtos Hospitalares, Valor Global: R$ 27.700,00 
(Vinte e sete mil e setecentos reais). Assum Preto Produções Culturais e Comercio de Ma-
teriais Para Uso Médico Eireli, Valor Global: R$ 89.997,00 (Oitenta e nove mil novecentos 
e noventa e sete reais). Nordeste Medical, Representação, Importação e Exportação de 
Produtos Hospitalares Ltda, Valor Global: R$ 53.099,97 (Cinquenta e três mil e noventa e 
nove reais e noventa e sete centavos). Aurion Equipamentos Eletrônicos Ltda, Valor Glo-
bal: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Leistung Equipamentos Ltda, Valor Global: 
R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Magna Médica Comercio de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda Valor Global: R$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta 
reais). V. S. Costa & Cia Ltda Valor Global: R$ 38.999,00 (Trinta e oito mil novecentos e 
noventa e nove reais). Ursa Comercial Ltda, Valor Global: R$ 21.495,00 (Vinte e um mil 
e quatrocentos e noventa e cinco reais). Casa Hospitalar Ibipora Eireli Valor Global: R$ 
20.688,00 (Vinte mil e seiscentos e oitenta e oito reais). Objeto: Registro de preços para fu-
tura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares. Procedimento Licitatório: Pregão 
Eletrônico Nº 2022.02.02.002-SESA. Vigência do Contrato: da data de sua assinatura a 
31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 06.06.10.122.0402.2.008 17.17.10.302.1003.2.011. 
Elemento de Despesas: 44.90.52.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – 
Ordenador de Despesas da Secretaria. Assinam pelas Contratadas: Jose Marcio Carrega, 
Francisco Adriano da Costa Souza, Luciano Souza Kolbe, Erick Yuki Hiratsuka, Andreia 
Aparecida Pazze, Felipe Thiago Rachadel Sartori, Regina Maria Cestari da Silva Costa, 
Marcia Valeria Oliveira Santos Nakanishi e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva. 
Data da Assinatura: 04 e 05 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária, torna público o extrato da Ata de Registro 
de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 16.001/2022-PERP: Nº Ata 16.001/2022-A-SRP - 
Valor Global: R$ 102.970,00 - Contratada: BMK-AP Empreendimentos EIRELI, através de sua 
representante legal, a Sra. Ana Paula Barroso de Sousa. Objeto: Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de material para a distribuição gratuita, 600 unidades de kit bebê, em atendi-
mento a Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica a Assistência Social), regulamentada através da Lei Muni-
cipal nº 1.967/2014 e do Decreto nº 001/2014 de 01 de abril de 2014, art. 3º para atendimento às 
famílias carentes do município e seus distritos. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir de 
sua assinatura. Data da assinatura da Ata de Registro de Preço: 06/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que no próximo dia 28/04/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará 
realizando licitação de Pregão Eletrônico nº 06.04.04.01.22 - PERP, cujo objeto:  Registro de 
preço para aquisição de nitrogênio líquido refrigerado, incolor e inodoro, para ser utilizado na 
conservação e armazenamento de sêmen de gado bovino utilizado junto ao programa de me-
lhoramento genético de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente do município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Re-
ferência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de 
licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço 
eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de licitações 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 08h às 
12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Republicação de Licitação Tomada de Pre-
ço Nº 06.01.27.01.22-TP. O Presidente da CPL, torna público, para os interessados, que no 
próximo dia 28/04/2022, as 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo obje-
to: Contratação de empresa visando a obra de construção do Mercado Campo e Cidade de 
Quixeramobim, no município, conforme plano de trabalho Nº PT711308/2021 (Convênio SDA 
Nº.02/2021), firmado com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará para 
atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente de Quixeramobim/CE, o qual se encontra na íntegra na sede da Comissão de 
Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/
Ce. Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03.01/2022-TP. A comissão permanente de licitação, torna público, 
que fará realizar licitação, na modalidade de tomada de preços, autuada sob o nº 03.01/2022-
TP, cujo objeto é a Contratação dos serviços de revitalização dos canteiros na Avenida José 
Loiola de Alencar no Município de Araripe/CE, tipo menor preço global, com data de abertura 
marcada para o dia 27 de abril de 2022, às 08:00 horas, na sala da comissão de licitação, si-
tuada na Av. José Loiola Alencar, 440 - Araripe - Ceará, 11 de abril de 2022. Claudio Ferreira 
dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - GRANITOS S/A - CNPJ/
MF N° 23.445.513/0001-01 - NIRE 23300018184, com sede na Rodovia Anel Viário, s/n, km 20, Nova Metrópole (Jurema), 
Caucaia/CE, CEP 61.659-800, devidamente representada por sua Diretora Presidente Sra. RENATA ABRANTES DA 
SILVEIRA, CONVOCA através do presente edital, todos os acionistas, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
que serão realizadas no endereço de sua sede, no dia 30 de abril de 2022, em primeira convocação, às 11:00 horas. As 
assembleias serão instaladas com a presença de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social 
para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício encerrado em 
31/12/2021: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da 
Administração; parecer dos auditores independentes; parecer do conselho fiscal e demais documentos pertinentes a assuntos 
incluídos na Ordem do Dia; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. 
Eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, se houver solicitação. (b) Assembleia Geral Extraordinária: 1. 
Examinar e deliberar sobre a pretensão do BNB/FINOR à dividendos; 2. Autorizar as negociações para redução e liquidação 
das dívidas junto ao BNB (FNE, FINOR, BID/RECIN) de acordo com as leis nº 14.165/21 e 14.166/21; 3. Outros assuntos de 
interesse da Companhia. Caucaia/CE, 06 de abril de 2022. RENATA ABRANTES DA SILVEIRA – Diretora Presidente.
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Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados 
a participar da reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na 
modalidade semipresencial, a ser realizada às 14 h do dia 25.04.2022, em sua 
sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado 
do Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
I- Exame e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício de 2021;
II- Destinação do Resultado do Exercício de 2021;
III - Eleição de membros do Conselho de Administração;
IV - Eleição de membro do Conselho Fiscal;
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
V - Fixação da Remuneração dos Administradores e dos membros do conselho 
fiscal e do comitê de auditoria;
VI – Homologação do aumento de capital social deliberado na 134ª AGE, 
realizada em 29/09/2021e consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social 
da CDC.
Instruções gerais:
1 - Considerando a realização da Assembleia na forma semipresencial, será 
admitida a participação de acionistas de forma presencial ou remota (§2º, Art. 
1º, IN DREI nº 79/2020); 
2 - Para admissão na sala virtual da Assembleia o acionista deverá enviar 
para o endereço eletrônico “gabprecdc@gmail.com”, o nome completo de 
representante legal ou procurador que participará da Assembleia, seu respectivo 
endereço eletrônico de e-mail, cópia de seu documento de identificação com 
foto, bem como os documentos que comprovem sua condição, em conformidade 
com art. 3º, § 2º, da IN DREI nº 79/2020;
3 - O link de acesso à sala virtual da Assembleia será remetido, exclusivamente, 
para o endereço de e-mail informado, desde que comprovada a sua condição 
de participação, e permitirá ao representante legal ou de seu procurador do 
acionista o acesso à sala virtual da Assembleia para participação do conclave 
e o exercício de voto, através de chat, de áudio ou de vídeo, em tempo real;
4 – Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas 
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da empresa, assim como no site oficial da Companhia Docas 
do Ceará (www.docasdoceara.com.br); 
5 - De acordo com art. 4º, da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será integralmente 
gravada e ficará arquivada na sede da Companhia Docas do Ceará.

Fortaleza, 21 de março de 2022
Fábio Lavor Teixeira

Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ
NIRE nº 
23300003144

MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA

SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de Março de 2022
Data, Horário e Local: Realizada em 14 de março de 2022, às 11h30min, na sede da Companhia, localizada 
na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia BR-222, s/n, KM 32, AGC Primavera, Centro, Localidade 
Guararú, por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 13, §3° do Estatuto Social da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A. - SILAT (“Companhia”). Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades 
de convocação, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Composição 
da Mesa: Sr. Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig - Presidente; Sr. Raul Fernando Schneider - Secretário. 
Ordem do Dia: Consignar a renúncia apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia. Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) consignar a renúncia 
apresentada, em 01 de janeiro de 2022 e com a produção de efeitos a partir de 31/12/2021, pelo Sr. Harley 
Lorentz Scardoelli, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em razão de sua 
aposentadoria; e (ii) manter o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia vago até a 
próxima Assembleia Geral Ordinária. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a lavratura desta ata, que, após lida, achada 
conforme e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig - 
Presidente, Raul Fernando Schneider - Secretário. Conselheiros Presentes: Raul Fernando Schneider, 
Clemir Uhlein, Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig e Francisco José Rabelo do Amaral. Certifico que a 
presente ata foi lavrada em forma de sumário e retrata exatamente a ata original lavrada no Livro de Registro 
de atas do Conselho de Administração. Caucaia, Ceará, 14 de março de 2022. Marcos Eduardo Faraco 
Wahrhaftig - Presidente. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5775578 em 
30/03/2022 da Empresa SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A-SILAT, CNPJ 13888396000105 e 
protocolo 220440832 - 29/03/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Em comemoração ao Dia 
da Terra, celebrado em 22 de 
abril, a Disney homenageia o 
planeta com conteúdos espe-
ciais para todos os públicos, 
estendendo as celebrações 
durante todo o mês de abril. 
Grandes estreias, maratonas 
temáticas e episódios espe-
ciais podem ser vistos no 
Disney+ e no canal linear da 
National Geographic, que 
convidam o público a desco-
brir a majestade da natureza 
e suas espécies, adotar hábi-
tos sustentáveis   e cuidar do 
meio ambiente.

Explorando a natureza
No dia 22 de abril che-

ga ao Disney+ o novo filme 
original da Disneynature: 
A URSA POLAR. Narrado 
pela atriz duas vezes indi-
cada ao Oscar® Catherine 
Keener (Capote, Quero Ser 
John Malkovich), a produção 
conta a história de uma nova 
mãe cujas memórias de sua 
própria juventude a prepa-
ram para navegar pela ma-
ternidade no mundo atual, e 
cada vez mais difícil, que os 
ursos polares enfrentam.

Também estreia na pla-
taforma, no Dia da Terra, o 
especial Explorer: Tepui, que 
apresenta uma equipe de al-
pinistas de elite embarcando 
em uma missão para levar o 
biólogo Bruce Means, de 79 
anos, ao topo de um tepui 
guianense, uma mística “ilha 
nas nuvens”. Em busca de es-
pécies completamente desco-
nhecidas e novas para a ciên-
cia, o explorador da National 
Geographic Mark Synnott se 
junta ao alpinista Honnold 
em seu primeiro projeto de 
escalada desde FREE SOLO, 
e também ao biólogo e alpi-
nista local Fuco Pisani, com 
o objetivo de provar que esse 
incrível “mundo perdido” 
deve ser preservado.

Além de A URSA POLAR 
e Explorer: Tepui, a produ-
ção da National Geographic 

A Pequena Grande Fazenda: 
O Retorno também chega ao 
Disney+. A série é baseada 
no premiado documentário 
de 2018 que conta a história 
de John e Molly Chester, que 
deixaram sua vida urbana em 
Los Angeles para viver em 
uma fazenda ociosa e cultivar 
alimentos, em harmonia com 
a natureza, no condado de 
Ventura. A Pequena Grande 
Fazenda: O Retorno acompa-
nha a incansável jornada de 
dez anos desses agricultores, 
nos quais transformaram o 
local em uma mágica fazenda 
produtiva e um ecossistema 
biodiverso cheio de desafios 
e celebrações da vida, docu-
mentando todo o processo.

Homenagens
As comemorações do Dia 

da Terra também chegam 
no canal linear da National 
Geographic em 22 de abril, 
com uma maratona temática 
durante todo o dia, incluindo 
três grandes estreias:

- Emergência Climática, 
um documentário narrado 
pelo ator Richard Gere que 
examina como a atividade 
humana está provocando 
efeitos do aquecimento glo-
bal. A nova produção apre-
senta imagens cativantes, 
entrevistas com cientistas de 
renome e apoio da renomada 
ativista Greta Thunberg.

- No Limite da Existência, 
um especial focado no confli-
to entre humanos e animais 
selvagens no Corredor Oci-
dental do Serengeti, na África.

- Os Últimos Rinoceron-
tes da África, um documen-
tário que aborda a guerra de 
caça ilegal de rinocerontes na 
África por meio de uma mis-
são liderada por dois heróis 
da conservação que arriscam 
suas vidas para proteger o ri-
noceronte sob seus cuidados.

Além disso, ao longo do 
mês de abril, o público po-
derá curtir a programação 
especial “Sábados pelo Plane-

ta”, todos os sábados a partir 
das 21h, com estreias espe-
ciais como: a minissérie de 
três episódios Ecossistemas 
em Perigo: Histórias de Es-
perança, sobre cientistas, go-
vernos e voluntários que tra-
balham para evitar a extinção 
de espécies em ecossistemas 
frágeis; e a série Heróis da 
Ecologia, com histórias ex-
traordinárias de pessoas so-
bre as quais eles atuaram suas 
ideias e heroicamente “se 
aventuraram” para proteger 
nosso planeta.

Ainda como parte da pro-
gramação especial do Mês da 
Terra, de segunda a sexta-fei-
ra à meia-noite, uma seleção 
dos documentários mais des-
tacados sobre mudanças cli-
máticas pode ser vista como 
parte da Coleção Nat Geo, 
apresentada sob quatro nú-
cleos temáticos: derretimen-
to do gelo, conservacionistas, 
ativistas, plástico e recicla-
gem.

Por fim, durante todos os 
domingos de abril, a partir 
das 11h, o público desfru-
tará de uma edição espe-
cial do Dia da Terra da série 
Extreme E. Os episódios se 
concentram na categoria de 
competição de carros elé-
tricos que leva esse nome, e 
que nesta ocasião compete 
em partes remotas do mundo 
que foram afetados pelas mu-
danças climáticas, na tentati-
va de conscientizar sobre esse 
problema.

Celebrar, inspirar
e conscientizar

Agir para contribuir e mu-
dar positivamente a história 
do planeta é um dos compro-
missos que a The Walt Disney 
Company assume diariamen-
te. Em abril, a Companhia vê 
uma oportunidade de con-
tinuar construindo um lar 
mais saudável para as pessoas 
e a vida selvagem. Não ape-
nas imaginando como é pos-
sível alcançar um mundo em 

equilíbrio, mas também tra-
balhando para torná-lo reali-
dade, através de ações como: 
conservar os recursos natu-
rais, cuidar da vida selvagem 
e de seus habitats e criar his-
tórias inspiradoras que cele-
bram a magia da natureza e 
mobilizam mudanças para 
uma vida mais sustentável no 
futuro.

Por sua vez, a National Ge-
ographic Society colabora e 
financia projetos inovadores 
de cientistas, conservacionis-
tas, contadores de histórias, 
educadores e tecnólogos que 
usam o poder da ciência, ex-
ploração, educação e narra-
ção de histórias para trazer a 
mudança tão necessária que 
o planeta precisa.

Durante o Mês da Terra, a 
Disney convida o público a 
imaginar que um futuro mais 
sustentável é possível com-
partilhando imagens do que 
nos inspira e nos dá esperan-
ça com a hashtag: #Disney-
PlanetPossible

Sobre o Disney+
Disney + é o serviço de 

streaming por assinatura 
para filmes, séries e outros 
conteúdos da Disney, Pixar, 
Marvel, Star Wars e National 
Geographic. Como parte do 
segmento Disney Media and 
Entertainment Distribution 
(DMED), Disney + está dis-
ponível para dispositivos co-
nectados à Internet e oferece 
a todos os públicos uma pro-
gramação sem anúncios com 
uma variedade de filmes, 
documentários, séries ani-
madas e live-action e curtas-
-metragens. Proporcionando 
acesso sem precedentes à in-
crível biblioteca de entreteni-
mento de cinema e televisão 
da Disney, é também a plata-
forma de streaming para exi-
bição exclusiva dos últimos 
lançamentos de filmes do 
The Walt Disney Studios. Vi-
site DisneyPlus.com para ob-
ter mais informações sobre o 
serviço e sobre o Combo+, a 
oferta comercial permanente 
que disponibiliza a contra-
tação do Disney+ e Star+, 
plataformas independentes 
entre si, a um preço único e 
atrativo que dá acesso à mais 

ampla oferta de streaming 
com entretenimento para to-
das as idades.

Sobre a National
A National Geographic 

Partners LLC (NGP), uma 
joint venture entre a Disney 
e a National Geographic 
Society, está comprometida 
em trazer conteúdo de ciên-
cia, aventura e exploração 
de classe mundial por meio 
de um portfólio incompa-
rável de ativos de mídia. O 
NGP combina os canais de 
televisão internacionais da 
National Geographic (Na-
tional Geographic Chan-
nel, Nat Geo Wild, Nat Geo 
Mundo, Nat Geo People) 
com a mídia da National 
Geographic e ativos volta-
dos para o consumidor, in-
cluindo revistas da National 
Geographic, National Ge-
ographic Studios, platafor-
mas de mídia digital e social 
relacionadas, livros, mapas, 
mídia infantil e atividades 
auxiliares, incluindo via-
gens internacionais, expe-
riências e eventos, vendas 
de ações, licenciamento e 
negócios de comércio ele-
trônico. Avançar o conhe-
cimento e a compreensão 
do mundo tem sido o prin-
cipal objetivo da National 
Geographic há 132 anos, e 
agora está comprometida 
em ir mais fundo, ultrapas-
sar limites e alcançar mais 
consumidores, atingindo 
milhões de pessoas em todo 
o mundo, em 172 países e 43 
idiomas , todo mês. A NGP 
doa 27% de seus lucros à Na-
tional Geographic Society, 
uma organização sem fins 
lucrativos, para financiar seu 
trabalho nas áreas de ciên-
cia, exploração, conservação 
e educação. Para mais infor-
mações, acesse: www.natio-
nalgeographicbrasil.com

Disney+ e National Geographic celebram
o mês da terra com grandes lançamentos
Em 22 de abril, estreia no Disney+ o filme original da Disneynature “A Ursa Polar” e dois novos conteúdos da National Geographic sobre a riqueza da vida selvagem

Mostra inédita acontece em João 
Pessoa, de 1 de julho a 14 de agosto

Conforto, sofisticação e ino-
vação, são alguns dos elemen-
tos principais da Luxo Décor 
Brasil - mostra de arquitetura, 
paisagismo, decoração, design e 
arte - que acontecerá em edição 
inédita em João Pessoa entre os 
dias 1 de julho e 14 de agosto de 
2022. O evento promete reunir 
grandes nomes do mercado lo-
cal em uma mostra arrojada e 
antenada às principais tendên-
cias do novo morar. Para a or-
ganização desta mostra foi reu-
nido um time de peso, formado 
pelo arquiteto e multimídia Ri-
cardo Castro, Gerardo Rabello, 
jornalista e apresentador de TV 
e Ana Paula Viana, produtora 
de conteúdos em arquitetura e 
decoração, além do master plan 
assinado pela renomada arqui-
teta Bethania Tejo. Adiantando 
um pouco sobre o que o públi-
co pode esperar do evento, fal-
tando cerca de três meses para 
o seu acontecimento, Ana Pau-
la Viana compartilhou algumas 
informações. Confira na entre-
vista que segue:

O que o público pode espe-
rar da Luxo Décor Brasil?

A mostra seguirá a tendência 
de outras existentes pelo país, 
unindo luxo, criatividade, tec-
nologia e bom gosto, através do 
talento dos nossos profissionais 
da Arquitetura e Decoração na 
criação de belos e funcionais 
ambientes. Tudo com muita 
inovação e traduzindo estilos 
de vida. A Luxo Décor vai apre-
sentar ao público visitante os 
valores de uma sociedade ou de 

um grupo social, revelando sua 
cultura e sua estética por meio 
dos ambientes apresentados, 
onde o design de interiores e 
a decoração permitem perso-
nificar o espaço arquitetônico 
de forma mais individualizada, 
possibilitando identificar o ca-
ráter de cada habitante em sua 
área de domínio.

Quantos ambientes terão a 
mostra?

Serão 32 ambientes, distri-
buídos entre as áreas internas e 
externas e aproximadamente 50 
profissionais, entre arquitetos, 
paisagistas, artistas plásticos e 
designers de interiores. Outra 
decisão interessante é que inse-
rimos alguns pontos exclusivos 
no evento, a exemplo do aces-
so de pequenos pets com seus 
tutores. O público pode esperar 
uma grande mostra de decora-
ção, legitimamente paraibana 
com o mesmo nível de qualida-
de das demais mostras que são 
referências no Brasil. Será uma 
verdadeira exposição do que há 
de mais atual em decoração de 
interiores, design, paisagismo, 
arte e tecnologia, promovendo 
a interação entre os profissio-
nais dessas áreas. Haverá tam-
bém espaço para construtoras 
apresentarem seus “decorados”, 
tudo em total harmonia com os 
demais ambientes. Outra novi-
dade é que a Luxo Décor Brasil 
firmou parceria com profissio-
nais de arte, moda e gastrono-
mia, que atuarão como curado-
res trazendo para a mostra o que 
há de melhor nesses segmentos.

A arte terá um lugar espe-
cial na mostra. Como será? 

Com relação a arte, acredita-
mos que inserir criações artísti-
cas nos projetos de decoração é 
uma maneira de enriquecer os 
ambientes e ainda contribuir 
com a divulgação da cultura 
local. Afinal, a arte não deve 
somente estar restrita a espaços 
específicos como museus e ga-
lerias. Ela tem que estar expos-
ta para fins de vários processos, 
como da educação, contempla-
ção e valorização do conteúdo 
cultural em geral. Além de que, 
dentro de um ambiente priva-
do, garante personalidade.

Eu, particularmente, adoro a 
arte fotográfica, e a Luxo Décor 
Brasil será um ótimo momento 
para demonstrar este olhar. As 
fotografias também exercem 
um efeito bonito, moderno, 
personalizam o ambiente e en-
cantam os olhares. Elas podem 
ser distribuídas entre os mó-
veis, como nos clássicos porta-
-retratos ou até mesmo nas 
paredes. A fotografia tem perfil 
artístico e também serve como 
objeto de informação.

Qual a importância da 
Luxo Décor Brasil para o 
mercado da construção e da 
Arquitetura da cidade?

As mostras são sempre uma 
grande referência para quem 
vai construir ou decorar, tan-
to para ambientes residenciais 
quanto corporativos. Nossa 
qualidade de vida tem bastan-
te relação com o tipo de es-
paço que frequentamos. Isso 

inclui os ambientes usados 
para trabalho, estudo, passeio 
e, principalmente, a própria 
moradia. O lar, talvez, seja o 
lugar mais importante nesse 
aspecto, já que é onde passa-
mos boa parte do dia e desfru-
tamos de muitos momentos 
de folga voltados ao lazer. As 
construtoras se inspiram nas 
novidades das mostras, para 
trazerem aos seus clientes o 
melhor em qualidade de vida, 
por isso o reconhecimento 
da importância da decoração 
vem aumentando nos últimos 
anos. Cada ambiente deve ser 
desfrutado ao máximo. É pre-
ciso encontrar a melhor rela-
ção entre espaço, o design, o 
conforto e praticidade.

Quais as expectativas da or-
ganização para o evento?

Nossa expectativa é a melhor 
possível, pois unimos 3 grandes 
profissionais experientes na 
área da arquitetura e decoração 
- eu, Ricardo Castro e Gerardo 
Rabello - , com o desejo de fa-
zer a melhor e mais marcante 
mostra do Estado.

Serviço
Luxo Décor Brasil - Edição 

Paraíba
Quando: de 1 de julho a 14 

de agosto de 2022
Onde: Ed Prime View, 

térreo comercial - Rua da 
Aurora, 235 - Miramar

Horários: de terça a sexta-
-feira, das 16h às 22h; sába-
dos, domingos e feriados, das 
15h às 21h
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