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Amar nossa Cidade é cuidar da nossa gente.
FORTALEZA

O jornal O Estado conversou com personalidades de Fortaleza, que se inspiram na cidade para crescer. Preparamos
um caderno especial que mostra a memória da cidade, a nossa Beira-Mar, a culinária, os esportes da moda.

PREFEITO SARTO
“O traço definidor de Fortaleza é a nossa gente. 

É esse povo que molda a nossa cidade, pelas 
dificuldades que enfrenta, mas também pelas 

alegrias que essa cidade proporciona”. 
CADERNO ESPECIAL - P3





CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PACATUBA . Edital de loteamento. Elinalva Henrique da Silva, Oficial 
Registradora do Cartório Elinalva Henrique na forma da lei; FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados em cumprimento ao que 
dispõe o artigo 19, da lei n° 6.766, de 19/12/1979, que por parte da BS Parc Pacatuba Empreendimento Imobiliário Ltda., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° CNPJ nº 38.730.525/0001-55, sediada na com sede nesta Capital, 
na Av. Desembargador Moreira, nº. 1.300, Sala 1318, Torre Sul, Bairro: Aldeota, CEP: 60.170-0002, que foram depositados desta 
Serventia sob o protocolo nº. 22135, situada na Rua Raimundo Siqueira, 1919, Bairro Centro, PACATUBA/CE, CEP.:61801-245, 
requerimento memoriais, plantas e demais documentos exigidos pela lei mencionada, para fins de registro do loteamento denomi-
nado “BS PARC”, desta cidade, objeto do processo de alvará nº. 001/2022 aprovado em definitivo, constando, inclusive, Termo de 
Ajuste de Conduta com a devida constituição de hipoteca para o Município de Pacatuba/CE. Matrícula do terreno: Nº 1158 do 2º 
Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Pacatuba-CE. Área da Gleba: 331.918,32m²; Área a ser parcelada: 331.918,32m²; 
Área total administrativa: 452,77m²; Área Loteada residencial Unifamiliar: 178.267,19m²; Área destinada a ETE: 1.565,15m²; Área 
do terreno do Clube House: 3.008,29m²; Área total loteada: 183.293,40m². Número de Lotes: Lotes residenciais Unifamiliar: 861 
und.; Lotes administrativos: 2 und.; Lote de E.T.E.: 1 unid.; Número de lotes Clube House: 1 und. Área dos Lotes Residenciais De 
175,18m² a 533,16m². Área dos Lotes Administrativos De 127,75m² e 325,02m². Área do Lote de E.T.E. 1.565,15m². Área do Lote 
De Club House 3.008,29m² DESCRIÇÃO DO LOTEAMENTO: ÁREA DE FUNDO DE TERRAS;ÁREA INSTITUCIONAL; ÁREA VERDE-01; 
ÁREA VERDE-02; ÁREA VERDE-03; ÁREA VERDE-04; ÁREA VERDE-05; ÁREA VERDE-06; ÁREA VERDE-07; ÁREA VERDE-08; ÁREA 
VERDE-09; ÁREA VERDE-10; ÁREA VERDE-11; ÁREA VERDE-12; ÁREA VERDE-13; ÁREA VERDE-14; ÁREA VERDE-15; ÁREA 
VERDE-16; ÁREA VERDE-17; ÁREA VERDE-18; ÁREA VERDE-19; ÁREA VERDE-20; ÁREA VERDE-21; ÁREA VERDE-22; ÁREA 
VERDE-23; ÁREA VERDE-24; ÁREA VERDE-25; ÁREA VERDE-26; ÁREA VERDE-27; ÁREA VERDE-28; ÁREA VERDE-29; ÁREA AD-
MINISTRATIVA-01; ÁREA ADMINISTRATIVA-02; ÁREA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOSTO; ÁREA DE LAZER (CLUB HOUSE); 
QUADRAS/LOTES DO LOTEAMENTO BS PARC PACATUBA: QUADRA 01 – Composta de 15 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 02 
– Composta de 16 lotes a seguir caracterizados: QUADRA 03 – Composta de 47 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 04 – Com-
posta de 16 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 05 – Composta de 18 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 06 – Composta de 
30 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 07 – Composta de 31 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 08 – Composta de 48 lotes 
a seguir caracterizados:  QUADRA 09 – Composta de 18 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 10 – Composta de 29 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 11 – Composta de 29 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 12 – Composta de 41 lotes a seguir carac-
terizados:  QUADRA 13 – Composta de 25 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 14 – Composta de 27 lotes a seguir caracteriza-
dos:  QUADRA 15 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 16 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:; 
QUADRA 17 – Composta de 23 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 18 – Composta de 25 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 
19 – Composta de 25 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 20 – Composta de 36 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 21 
– Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 22 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 23 – Com-
posta de 38 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 24 – Composta de 38 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 25 – Composta 
de 21 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 26 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 27 – Composta de 64 
lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 28 – Composta de 07 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 29 – Composta de 57 lotes a seguir caracteriza-
dos:; QUADRA 30 – Composta de 10 lotes a seguir caracterizados. A referida 
área do objeto do presente edital o constante que esta matriculada sob o 
n° 1158 desta serventia, as exigências, dispensas, proibições e ressalvas, 
inclusive a indicação para cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo 
parte integrante do registro que serão lançadas no seu respectivo campo. 
Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas nesta serventia, du-
rante o expediente, dentro do prazo de quinze dias, contados da terceira e 
última publicação deste jornal local, e não havendo, será feito o imediato o 
registro. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Aos 08 
de Abril de 2022. Oficial Registrador

 EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária que se realizará às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede social 
desta Empresa, situada à Av. dos Expedicionários, 5677, 5677A, Vila União, nesta 
Capital, para deliberar acerca dos seguintes assuntos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Apreciar as contas dos Administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras de 31/12/2021;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição 
de dividendos;
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
a) Examinar proposta de aumento de capital mediante incorporação de reservas 
e consequente alteração do art. 5° do Estatuto Social;
b) Outros assuntos de interesse do colegiado.           

Se não houver “quorum” para instalação e deliberação da Assembleia em primeira 
convocação, fica, desde logo, formalizada a segunda convocação para 01(uma) hora 
depois, no mesmo local e data.

Fortaleza, 07 de abril de 2022.

Renato César Pereira Lima
Presidente do Conselho de Administração    

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.
Considerando que a Assembleia Geral ocorrerá na forma semipresencial, por 
meio do link a ser informado por mensagem eletrônica, deverão ser enviados 
os documentos de designação ou delegação para o endereço eletrônico 
gabprecdc@gmail.com. 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). 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
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Semana Santa. Em virtude do aniversário de Fortaleza e celebração da Semana Santa, a Prefeitura de Fortaleza decreta ponto facultativo nos 
expedientes de quarta (13) e quinta-feira (14). O decreto 15.303, de 11 de abril de 2022, não deve afetar o funcionamento dos serviços como: 
serviços de saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva vidas.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 13 de abril de 2022  O ESTADO                     

Acontece, nesta quarta-
-feira (13), a partir das 
18h30, no Teatro São José, 
a quinta edição da Medalha 
Iracema, que é a maior co-
menda concedida pelo Exe-
cutivo municipal fortalezen-
se. Este ano, além de agraciar 
personalidades como o ex-
-governador e pré-candidato 
ao Senado Federal, Camilo 
Santana (PT), o Instituto da 
Primeira Infância (Iprede) e 
servidores da saúde, a hon-
raria, que teve sua primeira 
edição realizada em 2018, 
integra o ciclo de atividades 
em comemoração ao 296º 
aniversário de Fortaleza, que 
é celebrado neste dia 13.  

Entre os homenageados 
da noite, está o ex-chefe do 
Executivo estadual. Camilo 
Santana governou o Ceará 
durante sete anos e três me-
ses, em dois mandatos, entre 
2015 e 2022. O político este-
ve à frente do Estado durante 
as três ondas da pandemia do 
novo coronavírus. Dentre as 
medidas implementadas pelo 
ex-gestor, estão o decreto de 
dois momentos de isolamento 
social rígido (lockdowns), re-
alizou a abertura de leitos ex-
clusivos para a doença, assim 

como a aquisição do Hospital 
Leonardo da Vinci, em For-
taleza, medida tomada para 
suprir o atendimento dos pa-
cientes.

Além de Camilo, a me-
dalha premia os profissio-
nais de saúde de Fortaleza. 
De acordo com o Executivo 
municipal, a comenda é uma 
maneira de reconhecer o tra-
balho desenvolvido por mé-
dicos, enfermeiros, técnicos 
e outras categorias que esti-
veram na linha de frente no 
combate à doença, atenden-
do pacientes mesmo quando 
as informações ainda eram 
recentes e não existia comba-
te por meio das vacinas. Para 
a titular da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS), Ana 
Estela Leite, o empenho pra-
ticado pelos trabalhadores da 
área demonstrou a “essencia-
lidade” do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

“Naquele momento, eles 
foram tudo. Estavam próxi-
mos dos pacientes acome-
tidos, tentaram se proteger, 
muitos foram discriminados 
em seus ambientes familiares. 
E em 2019, enquanto assisti-
mos a países desenvolvidos, 
como a Itália, não absorve-

rem a demanda de pacientes, 
o SUS, mesmo com suas fra-
gilidades, deu uma resposta 
até chegarmos a uma situação 
epidemiológica mais confor-
tável, após dois anos de en-
frentamento”, enfatizou.

O outro agraciado da noi-
te vai ser o Iprede. Fundado 
em 1986, o instituto fun-
ciona como um centro de 
referência na disseminação 
de conhecimentos técnico-
-científicos, produção e pro-
moção da cultura e da arte 
relativos à primeira infân-
cia para a sociedade, tendo 
como objetivo promover 
ações de proteção e desen-
volvimento de crianças em 
situação de desnutrição gra-
ve, que vivem em situação de 
vulnerabilidade social e po-
breza. Atualmente, o Iprede 
assiste 1.350 crianças com 
déficit de desenvolvimento e 
alterações do comportamen-
to, contabilizando 950 famí-
lias. Dessas, 600 possuem 
diagnóstico de autismo, que 
recebem atendimento gra-
tuito pelo SUS de 15 especia-
listas. Além disso, o instituto 
desenvolve 26 projetos em 
parceria com a Universidade 
Federal do Ceará (UFC).

a A medalha
Maior comenda do Poder 

Executivo Municipal, a 
Medalha Iracema home-
nageia personalidades que 
contribuem em sua área de 
atuação profissional para o 
desenvolvimento de Forta-
leza. Em seu primeiro ano, 
2018, a medalha homena-
geou a jornalista Adísia Sá, o 
professor e arquiteto Liberal 
de Castro e o cantor e com-
positor Raimundo Fagner. 

Na edição de 2019, foram 
agraciados o médico e 
professor universitário José 
Otho Leal Nogueira, o ex-
-senador Mauro Benevides e 
o empresário Pio Rodrigues 
Neto. Em 2020, receberam 
a comenda o engenheiro 
civil Eudoro Santana, pai de 
Camilo Santana, o empre-
sário Júlio Ventura Neto, o 
humorista Tom Cavalcante e 
o cineasta Wolney Oliveira.

Já no ano passado, os 
agraciados com a Medalha 
Iracema foram o professor 
Roberto Cláudio Frota Bezerra, 
pai do ex-prefeito de Fortaleza, 
Roberto Cláudio, a desembar-
gadora Maria Nailde Pinheiro 
Nogueira, o músico Ednardo, 
e a surfista Tita Tavares.

Nesta Quinta-Feira Santa (14 de Abril/2022), as fa-
mílias Cavalcante Mota, Viana de Carvalho, Scarcela, 
Bastos, Teixeira e Oliveira, todas entrelaçadas, promo-
vem às 17 horas na Igreja de Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, na comunidade de Vera Cruz, sede do dis-
trito de Inhamuns, uma Santa Missa, em homenagem 
aos 100 anos da matriarca Laudilina Mota. "Tia Laudi-
lina, como todos chamam", é do tronco dos Mota do 
Xique-Xique, Marruás e Vera Cruz, numerosa família, 
portanto, seus filhos, netos, bisnetos e demais paren-
tes vão realizar o histórico evento com a presença de 
muitos convidados de várias partes do país. Posso as-
segurar que será uma linda festa de agradecimento a 
Deus pela vida. Ela tem dois irmãos com mais de cem 
(100) anos (Azarias e Luizinha) e outros na faixa dos 
90 anos. O nosso primogênito Antonio Viana de Car-
valho Júnior (sobrinho-neto em terceiro grau também 
aniversaria na data). Nossas famílias agradecem ao 
Pai, Filho e Espírito Santo por tantas bênçãos.

Laudilina chega aos 100 anos

Iluminação pública
Repercutindo muito nos municípios de todo o país, 

mas, principalmente, no interior cearense, a notícia de 
que a Prefeitura Municipal de Maranguape e a Caixa 
Econômica Federal estão tentando viabilizar uma 
Parceria Público-Privada (PPP) para modernização da 
iluminação pública.

Saiba mais
A administração do prefeito Atila Câmara e a Caixa 

Econômica Federal assinaram um termo pelo qual 
o banco vai estudar o lançamento do edital da PPP, 
com expectativa de 100% da iluminação pública com 
lâmpadas LED, com 50% nos custos da energia. Notícia 
alvissareira, convenhamos.

Santo Antonio
Com sua tradicional festa no município de Barbalha, 

dentro de alguns meses, a população de Caridade tam-
bém quer receber milhares de devotos do mencionado 
Santo. É que com recursos oriundos dos governos esta-
dual, federal, municipal e outras importantes participa-
ções está sendo construído o Complexo Religioso Santo 
Antônio de Caridade. Além da estátua do padroeiro do 
município, haverá estacionamento, área comercial com 
boxes e também um museu. A obra está orçada em R$ 
4,2 milhões de reais.

Capital e interior
O empresário Francisco Honório Pinheiro Alves, um 

dos proprietários do grupo supermercadista (O Bom 
Vizinho), com várias unidades em Fortaleza e no inte-
rior cearense, afirmou à nossa reportagem que ainda 
este ano serão inauguradas mais unidades em Aquiraz 
(Porto das Dunas) e também em Maranguape chegando 
a um total de 18 supermercados.

Emprego direto
O ex-presidente da CDL e o primeiro nordestino a 

presidir a CNC (Confederação Nacional do Comércio), 
Honório Pinheiro, afirmou que o grupo empresarial já 
mantém lojas em vários municípios, com destaque para 
Quixadá, Acaraú e Itapipoca, com o oferecimento de 
emprego direto a profissionais locais. Estamos atentos.

MEDALHA IRACEMA
Maior comenda municipal acontece

no 296o aniversário de Fortaleza 
Quinta edição da honraria vai homenagear o ex-governador e pré-candidato ao Senado, 
Camilo Santana (PT), o Iprede e servidores da saúde que atuam no combate à pandemia

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE AVISO DE 
CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 A Secretaria de Saúde do município 
de Martinópole/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no período de 13 
de Abril de 2022 à 04 maio de 2022, na Rua João Porfilio, S/N - Centro, Martinópole/CE, estará 
realizando  CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, com fins a OBJETO:   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 À COMPLEMENTAR A REDE 
ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PELO PREÇO CONSTANTE 
NA TABELA NACIONAL DO SUS, À CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 
CONFORME PROJETO BÁSICO. Informações na Sede da Secretaria de Saúde do município de 
Martinópole, localizada na  Rua João Porfilio, S/N - Centro, Martinópole/CE, no horário de 08:00 
às 12:00h. Martinópole/CE, 12 de Abril de 2022.   CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA – 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DA REABERTURA 
DA LICITAÇÃO SUSPENSA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01 A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que, após análise da impugnação apresentada 
pela empresa SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 30.412.053/0001-
80, foi realizada as devidas alterações da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o nº 2022.01.31.01, com fins para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 
ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. Portanto a nova data de 
abertura será dia 16 DE MAIO DE 2022, ÀS 09H00MIN. Edital e anexos, encontra - se na íntegra 
na Sede da Comissão, no CENTRO ADMINISTRATIVO - situado na Avenida José Marques Filho, 
600, Aroeiras – Acopiara-Ce. Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: 0XX(88) 3565-
0116, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes-Antônia Elza 
Almeida da Silva-Presidente .  

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
autuada sob o 2022.04.07.001E, cujo objeto é a Contratação da execução das obras de reforma 
da E. E. M. F – Dona Emília Ferreira de Oliveira, localizada na Sede do  Município de Tarrafas - 
CE,  conforme Orçamento Básico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 
com data de abertura marcada para o dia 04 de maio de 2022, às 08hs, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação. Os interessados poderão obter informações detalhadas na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Maria Luiza Leite Santos S/N, bairro Bulandeira, 
na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará, ou através do telefone (88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 12 de 
abril de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE RESULTADO 
DE HABILITAÇÃO - N°. 2022021001-CP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da HABILITAÇÃO Licitação de Modalidade 
CONCORRÊNCIA N°. 2022021001-CP. Ficaram HABILITADAS as empresas: 1. DTC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 13.640.830/0001-25; 2. SEG-NORTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 30.412.053/0001-80; 3. F. MARCIO DE 
ARAUJO MEDEIROS – ME inscrita no CNPJ: 13.749.666/0001-99; 4. C.V TOMÉ SERVIÇOS – ME 
inscrita no CNPJ: 23.834.673/0001-42; 5. L. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no 
CNPJ: 27.436.574/0001-63; 6. MV2 SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 
38.284.700/0001-28; 7. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES – ME 
inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87; 8. G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP inscrita 
no CNPJ: 10.572.609/0001-99; 9. FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 
08.427.381/0001-00; 10. CONSTRUTORA MAZUI LTDA inscrita no CNPJ: 14.100.245/0001-03; 
11.  A.I.L CONSTRUTORA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 15.621.138/0001-85; 12. CONSTRUTORA 
ASTRAL LTDA inscrita no CNPJ: 11.638.690/0001-25; 13. CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA 
LTDA – ME inscrita no CNPJ: 41.388.083/0001-15; 14. CONSTRUTORA EXITO EIRELI – EPP 
inscrita no CNPJ: 03.147.269/0001-93; 15. R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI inscrita no CNPJ: 
07.279.114/0001-61; 16. VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME inscrita no 
CNPJ: 09.042.893/0001-02; 17. ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no 
CNPJ: 63.551.378/0001-01; 18.  CLEZINALDO S. DE CONSTRUÇÕES – ME inscrita no CNPJ: 
22.575.652/0001-97; 19. LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 
13.557.613/0001-76; 20. MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrita no CNPJ: 
07.615.710/0001-75; 21. ABRAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 
– EPP inscrita no CNPJ: 12.044.788/0001-17; 22. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP 
inscrita no CNPJ: 10.932.123/0001-14 e 23.  DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI inscrita no CNPJ: 24.880.194/0001-25. Ficaram INABILITADAS as empresas: 1. ILUMICON 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 21.139.049/0001-08; não apresentou o 
ultimo aditivo ao contrato social descumprindo o item 4.2.1.1 do edital. 2. RIOFE SERVIÇOS E 
ADMINISTRATIVO EIRELI inscrita no CNPJ: 30.234.347/0001-60; ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social incompleto, ausência do termo de autenticação do livro diário com balanço e seguro 
garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos competente, descumprindo os itens 
2.2 – a), 4.2.1.1 e 4.2.5.1 do edital. 3. JOSE URIAS FILHO – ME inscrita no CNPJ: 05.736.096/0001-
74; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social incompleto, ausência do CREA do engenheiro 
responsável pela empresa e seguro garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos 
competente, descumprindo os itens 2.2 – a), 4.2.1.1 e 4.2.4.2 do edital. 4. CONSTRUTORA PLATÔ 
LTDA inscrita no CNPJ: 10.485.488/0001-48; ato constitutivo, estatuto ou contrato social incompleto, 
descumprindo o item 4.2.1.1 do edital. 5. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI 
– ME inscrita no CNPJ: 25.078.864/0001-57; ausência do CREA do engenheiro responsável pela 
empresa, descumprindo o item 4.2.4.2 do edital. 6. PRIME EMPREENDIMENTOS, 
INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 13.997.118/0001-88; apresentou 
certidão negativa de falência ou concordata, certidão Simplificada e certidão Específica vencidas e 
seguro garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos competente e com recibo na 
data do certame, descumprindo os itens 2.2 – a), 4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.3 e 4.3.1 do edital. 7. TORRES 
MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME inscrita no CNPJ: 69.726.016/0001-82; não 
apresentou comprovante de depósito de garantia de manutenção de proposta, descumprindo o item 
4.2.5.4 do edital. 8. PLATAFORMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 
10.736.137/0001-62; apresentou o balanço patrimonial sem a DRE – Demonstração de Resultado 
em Exercicio e seguro garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos competente, 
descumprindo os itens 2.2 – a) e 4.2.5.1 do edital. 9. PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – ME inscrita no CNPJ: 21.784.773/0001-86; não apresentou Certidão de Regularidade do 
Profissional – CRP do contador responsável e seguro garantia fornecido por financeiras não 
autorizada pelos órgãos competente e com recibo na data do certame, descumprindo os itens 2.2 
– a), 4.2.5.1 e 4.2.5.4 do edital. 10. PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 
41.211.559/0001-48; não apresentou comprovante de depósito de garantia de manutenção de 
proposta, descumprindo o item 4.2.5.4 do edital. 11. FR ARCANJO MATOS LTDA inscrita no CNPJ: 
20.997.758/0001-53; apresentou a declaração de responsabilidade técnica para com o objeto 
licitado, assinada pelo sócio – Administrador, descumprindo o item 4.2.4.5 do edital. 12. LIMPAX 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 07.270.402/0001-55; não apresentou 
comprovante de depósito de garantia de manutenção de proposta, descumprindo o item 4.2.5.4 do 
edital. 13. ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 03.077.025/0001-
81; não apresentou a Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS, descumprindo o item 4.2.3.2. 
14. CONSTRUTORA NA DUARTE E GOMES LTDA inscrita no CNPJ: 17.732.588/0001-70; 
apresentou a declaração de responsabilidade técnica para com o objeto licitado, assinada pelo 
procurador, não apresentou comprovante de depósito de garantia de manutenção de proposta, 
apresentou a certidão especifica e a certidão simplificada em nome da empresa DANTAS & 
OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, incrita no CNPJ 10.684.414/0001-
30, descumprindo os itens 4.2.4.5, 4.2.5.4, 4.3 e 4.3.1 do edital. 15. MAREA LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 10.923.326/0001-44; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social incompleto e não apresentou comprovante de depósito de garantia de manutenção de 
proposta, descumprindo os itens 4.2.1.1e  4.2.5.4  do edital. 16. MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS 
LTDA inscrita no CNPJ: 09.423.269/0001-55; não apresentou comprovante de depósito de garantia 
de manutenção de proposta, descumprindo o item 4.2.5.4 do edital. 17. C.R.P COSTA 
CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 02.567.157/0001-29; 
não apresentou comprovante de depósito de garantia de manutenção de proposta e seguro 
garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos competente, descumprindo os itens 
2.2 – a) e 4.2.5.4 do edital.  18. ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA inscrita no CNPJ: 
15.342.816/0001-70; apresentou a Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS vencida e 
seguro garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos competente, descumprindo 
os itens 2.2 – a) e 4.2.3.2 do edital. 19. S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 
LTDA-ME inscrita no CNPJ: 18.413.043/0001-67; ausência do CREA do engenheiro responsável 
pela empresa, descumprindo o item 4.2.4.2 do edital. 20. MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI inscrita no CNPJ: 31.381.604/0001-59; apresentou seguro garantia fornecido por financeiras 
não autorizada pelos órgãos competente, descumprindo o item 2.2 – a) do edital. 21. REAL 
SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 37.452.665/0001-46;  apresentou seguro garantia fornecido 
por financeiras não autorizada pelos órgãos competente, descumprindo o item 2.2 – a) do edital. 22. 
MOMENTUM CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ: 26.754.240/0001/75; apresentou seguro 
garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos competente, descumprindo o item 
2.2 – a) do edital. 23. MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME inscrita no CNPJ: 
44.460.479/0001-14; apresentou seguro garantia fornecido por financeiras não autorizada pelos 
órgãos competente, descumprindo o item 2.2 – a) do edital. 24. CONSTRUTORA VIPON EIRELI 
inscrita no CNPJ: 34.631.462/0001-29; apresentou seguro garantia fornecido por financeiras não 
autorizada pelos órgãos competente, descumprindo o item 2.2 – a) do edital e 25. AOS 
CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 40.001.303/0001-43; apresentou seguro garantia 
fornecido por financeiras não autorizada pelos órgãos competente, descumprindo o item 2.2 – a) do 
edital.  A senhora presidente comunica que abre o prazo de 05(cinco) dias úteis para apresentação 
das certidões válida para regularização fiscal da empresa ARCOS CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA por ser comprovadamente ME e está qualificada para o gozo dos direitos do 
art. 43 §1° da Lei complementar 123/2006. Fica então a partir desta publicação aberto o prazo 
recursal de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 109, I alínea “a” da Lei 8.666/93 para as 
empresas participantes que desejarem manifestarem recurso contra o resultado de análise da 
habilitação. Não havendo manifestação ficará a nova data para abertura das Proposta de Preço 
para o dia 25 de abril de 2022 às 08h00min. Mais informações encontram-se disponíveis no 
endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE, 12 de abril de 2022. 
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE RESULTADO 
DE HABILITAÇÃO - N° 2022022802-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da HABILITAÇÃO Licitação de Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS de N° 2022022802-TP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/
CE. Estavam HABILITADAS as empresas: 1. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP 
inscrita no CNPJ: 10.932.123/0001-14; 2. C.R. P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 02.567.157/0001-29; 3. CLEZINALDO S DE ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ: 22.575.652/0001-97; 4. G 7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
TRANSPORTES EIRELI – ME inscrita no CNPJ: 10.572.609/0001-99; 5. S & T CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 18.413.043/0001-64; 6. 
P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME inscrita no CNPJ: 10.206.387/0001-90; 7. ABRAV 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 
12.044.788/0001-17; 8. VIDAL ENGENHARIA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 44.353.101/0001-
11; 9. CONSTRUTORA EXITO EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 03.147.269/0001-93; 10. A.I. 
L CONSTRUTORA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 15.621.138/001-85; 11. ZENEDINI ZIDANE 
SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES – ME inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87; 12. D & P 
CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 72.121.809/0001-82; 13. ELETROCAMPO SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 63.551.378/0001-01; 14. SERTÃO CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME inscrita no CNPJ: 21.181.254/0001-23; 15. C V TOME 
SERVIÇOS – ME inscrita no CNPJ: 23.834.673/0001-42; 16. EDIFICA CONSTRUÇÕES 
& SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 38.160.389/0001-05; 17. CMN CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 05.930.208/0001-23; 18. ELLEVUS ENGENHARIA LTDA 
inscrita no CNPJ: 27.895.716/0001-50; 19. MAIS PROJETOS – CONSTRUÇÕES E IMOVEIS 
LTDA inscrita no CNPJ: 22.579.920/0001-49; 20. MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-
ME inscrita no CNPJ: 44.460.479/0001-14; 21. ITAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
inscrita no CNPJ: 10.933.035/0001-37 e 22. CONSTRUTORA VIPON EIRELI inscrita no CNPJ: 
34.631.462/0001-29. Ficaram INABILITADAS as empresas: 1. FERNANDES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 08.427.381/0001-00; ausência do CREA do engenheiro 
responsável pela empresa, descumprindo o item 4.2.4.2 do edital; 2. IDEAL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 22.336.279/0001-11; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social incompleto, descumprindo o item 4.2.1.1 do edital;  3. ARCTURO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 03.077.025/0001-81; apresentou o balanço patrimonial com 
a DRE – Demonstração de Resultado em Exercício incompleta, descumprindo o item 4.2.5.1 do 
edital; 4. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no 
CNPJ: 13.997.118/0001-88; apresentou a Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS, vencida, descumprindo o item 4.2.3.2; 5. MV2 SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 38.284.700/0001-28; ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social incompleto, descumprindo o item 4.2.1.1 do edital; 6. LEXON SERVIÇOS & 
CONSTRUTORA inscrita no CNPJ: 07.191.777/0001-20; apresentou a proposta no envelope de 
habilitação; 7. REAL SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 37.452.665/0001-46; apresentou a 
Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vencida, 
descumprindo o item 4.2.3.2; 8. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA inscrita no CNPJ: 
26.754.240/00001-75; ato constitutivo, estatuto ou contrato social incompleto, descumprindo o 
item 4.2.1.1 do edital; 9. PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 41.211.559/0001-
48; apresentou certidão prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, certidão de débitos trabalhistas e certidão de falência ou concordata vencidas, 
descumprindo os itens 4.2.3.2, 4.2.3.3 e 4.2.5.3 do edital e 10. REMC CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME inscrita no CNPJ: 25.078.864/0001-57; ausência do CREA 
do engenheiro responsável pela empresa, descumprindo o item 4.2.4.2 do edital. A senhora 
presidente comunica que abre o prazo de 05(cinco) dias úteis para apresentação das certidões 
válida para regularização fiscal da empresa PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA 
E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 13.997.118/0001-88 e REAL SERVIÇOS EIRELI inscrita 
no CNPJ: 37.452.665/0001-46 por ser comprovadamente ME e está qualificada para o gozo dos 
direitos do art. 43 §1° da Lei complementar 123/2006. Fica então a partir desta publicação aberto 
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 109, I alínea “a” da Lei 8.666/93 para 
as empresas participantes que desejarem manifestarem recurso contra o resultado de análise 
da habilitação. Não havendo manifestação ficará a nova data para abertura das Proposta de 
Preço para o dia 26 de abril de 2022 às 08h00min. Mais informações encontram-se disponíveis 
no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE, 12 de abril de 2022. 
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNIICPAL DE JAGUARIBE AVISO DE LICITAÇÃO 
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11.04.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 28 de Abril de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE..O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através 
do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 12 de abril de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – 
Presidente da Comissão de Licitação.   
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Carnaval. Adiada para abril devido à pandemia de Covid, a festa tida como a mais popular do 
Brasil enfrenta um momento de baixa popularidade. Segundo pesquisa Datafolha, apenas 17% 
dos entrevistados no estado de São Paulo apoiam a realização do Carnaval entre os dias 20 e 23.NACIONAL

Restam 2,5 mil escolas para conectarmos o Bra-
sil inteiro

Fábio Faria (Comunicações) ao comemorar mais 12 mil 
pontos de acesso do Wi-Fi Brasil

O impasse sobre cargos, sempre eles, 
paralisou o trabalho na Câmara até 
sair uma definição. Desde 2014, os 
cargos são distribuídos pelas banca-

das na posse, mas a mudança na janela partidá-
ria deste ano foi tão grande que o PL, que foi de 
33 para 79 parlamentares, e outros que cresce-
ram querem revogar a norma. Se conseguirem, 
cinco partidos vão ter pelo menos mais 75 car-
gos comissionados para nomear aspones.

Mais da metade
Além do PL, PP, PSD, Republicanos e MDB 

defendem essa revogação em reuniões de líde-
res. Nessa defesa, somam juntos 259 deputados.

Foco é outro
PT, União, PSC, Rede, Novo, PV, PSDB, PSB 

e PCdoB não serão afetados e, de olho nas 
eleições, abrem o caminho para a revogação.

Milagre da multiplicação
Com possibilidade de dividir um com salário 

maior em dois ou três menores, na prática, os 
cargos serão facilmente mais de uma centena. 

O real motivo
Especula-se nos bastidores que a ideia é usar 

os cargos a mais em Brasília e levar os do ga-
binete para ajudar, ilegalmente, na campanha.

Precedentes
Em vários países, como na Itália da “Ope-

ração Mãos Limpas”, quem ousou punir cor-
ruptos acabaram réus. E os ladrões voltaram 
ao poder.

Primeiro o Moro
Dias não citou, até porque anda indignado 

com a saída do ex-juiz do seu partido, mas 
Sérgio Moro foi alvo de investida idêntica do 
TCU.

Boa pergunta
Deltan Dellagnol disse que nunca recebeu 

ou ordenou pagamento de diárias e questio-
nou como pode ser responsabilizado.

FBC de volta
A estatal Codevasf, que tem sido alvo de 

acusações, é controlada pelo senador Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), ex-líder do 
governo no Senado, citado e/ou investigado 
em vários escândalos de corrupção.

Câmara só volta ao trabalho após definir cargos

O PODER SEM PUDOR

O marechal Henrique Teixeira Lott foi, ele 
próprio, seu maior adversário na disputa pre-
sidencial de 1960. Certa vez, na TV, pergun-
taram de quem era a culpa pela inflação. Sua 
resposta: “A mulher”. Por que? Ele explicou: “A 
mulher coloca o feijão no fogo e vai tagarelar 

com a vizinha. O marido diz que está preci-
sando de cueca. Ela vai ao armarinho da es-
quina e o turco a convence a levar uma dúzia. 
A mulher compra e a inflação sobe. É o caso 
de perguntar: para que um operário precisa de 
doze cuecas?” Perdeu a eleição, claro.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O maior adversário

Para Moro ver
O líder do União Brasil na Câmara, Elmar 

Nascimento (BA), anunciou Luciano Bívar 
(PE) “candidato a presidente” a ser oficializa-
do. Mas é só para ocupar a vaga e sinalizar a 
Sérgio Moro que ele está fora. 

Tira a mão do meu bolso
Pílulas de Viagra e próteses penianas 

mostram que as Forças Armadas tem ou-
tros problemas prioritários, para além da 
falta equipamentos. Mas, neste caso, ao 
menos poderiam poupar o bolso de quem 
paga impostos.

Autos sentem
Filha de Roberto Jefferson e ex-deputada fe-

deral, Cristiane Brasil classifica como “aberra-
ção” o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, 
se referir ao chefe de outro Poder de “inimi-
go”, em conferência nos EUA.

Quem mente?
O governo da China está realizando a mais 

brutal onda de lockdowns que o país comu-
nista testemunhou desde o início da pande-
mia. E insiste que mais de 88,5% da popula-
ção está imunizada contra a covid.

Jogo de cena
Presidente do Cidadania, Roberto Frei-

re ironizou o jantar de Lula com senado-
res do MDB. Para ele, a investida é de-
monstração de “paúra, não de força” do 
lulismo. “Terceira via com MDB muda o 
cenário”, diz.

Dois países
Enquanto o Brasil acelera implantação 

do 5G e a tecnologia avança em todos 
os setores da economia, estudo do TCU 
mostra problemas mais urgentes do Brasil 
como levar água tratada a 34 milhões de 
pessoas.

Estado da imprensa
Pesquisa YouGov realizada em março 

nos EUA revela que o veículo de comuni-
cação com a maior confiança do público 
é o Weather Channel, o canal do tempo, 
com programação 100% dedicada à me-
teorologia.

Pergunta na rua
Quando Lula diz pretender “fazer mais 

e melhor”, ele está ameaçando os cofres 
públicos?

Senador vê vingança
do TCU contra Lava Jato
Ao declarar solidariedade ao 
ex-procurador Deltan Dallagnol 
e ao ex-procurador geral Ro-
drigo Janot, o senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR), alegou que 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU) não pode ser usado 
como “ferramenta de vingança 
contra os que combatem cor-
rupção”. Agora que estão soltos 
figurões acusados na Lava Jato, 
incluindo réus confessos, o TCU 
tem tentado converter investi-
gadores em investigados. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Adiamento - Processo Administrativo de Licitação: 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, que tinha início da disputa marcado para acontecer a partir das 14h:00m 
(Horário de Brasília) do dia 22 de abril de 2022, devido a problemas técnicos de acesso ao 
sistema da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (BLL), que operacionaliza os pregões na 
forma eletrônica desde Município, impossibilitando assim a disponibilização do edital e, em 
observância ao prazo fixado no Art. 25 do Decreto Federal Nº. 10.024/2019 e, ainda, visando 
não haver prejuízo de participação para todos os potenciais licitantes, fica adiado o início da 
disputa para acontecer a partir das 09h:00m (Horário de Brasília) do dia 29 de abril de 2022. 
Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Planejamento e Gestão - Aviso de Adiamento - Processo Administrativo de 
Licitação: Tomada de Preços Nº. TP-03.24.3/2022-SEPLANGE.  Objeto: contratação de 
serviço especializado de médico do trabalho, para realização de análise e avaliação dos 
Servidores Públicos Municipais, em especial os que apresentam laudos e atestados médicos 
junto ao Município, referentes as suas situações funcionais, objetivando alteração, dispensa 
provisória, ou outras ocorrências que alterem a sua condição de trabalho, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência, 
convertido em anexo do edital, que tinha abertura marcada para acontecer no dia 14 de abril de 
2022, a partir das 08h:00m. (Horário Local), devido ao Ferido Municipal instituído nesse dia 
pelo Decreto Municipal Nº. 012/2022, DE 06/04/2022, fica Adiada a abertura do certame para o 
dia 19 de abril de 2022, a partir das 08h:00m (horário local). Ériton George Sales Bernardo – 
Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Campos Sales. A Câmara Municipal de Campos Sales, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à disposição dos 
interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2022.04.11.01.TP.CMC, do tipo Menor 
Preço global, cujo objeto é a contratação de assessoria especializada na área de licitações e 
contratos públicos para atuar junto a Câmara Municipal de Campos Sales - CE, foi adiada com nova 
data  de abertura para o dia 28 de abril de 2022, às 08:00h, na sala da Comissão de Licitação, 
situada  na Rua Francisco Gomes de Souza, n° 190 – Bairro Centro – Campos Sales (CE) , maiores 
informações pelo telefone (88) 99844.7897. Campos Sales-CE, 12 de abril de 2022. Natália 
Gomes - Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Extrato de Revogação de Licitação. 
No uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 49 da Lei n° 8.666/ 93 e justificativa 
que consta nos autos do processo administrativo N° 022/22-PE-DIV, determinou a Revogação 
da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 022/22-PE-DIV, cujo objeto é o Registro de 
Preços para futura e eventual fornecimento de refeições tipo quentinhas a fim de atender às 
diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE.. Maiores informações pelo e-mail: 
cpl.ipueiras@gmail.com. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 
11hs00min e das 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 08 de Abril de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. A Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação vem informar que será realizado no dia 03 de Maio 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 004/22-TP-

OBRAS, tipo menor preço, cujo objeto versa sobre pavimentação em pedra tosca e drenagem 

superficial em meio fio de concreto, em ruas da localidade de Lagoa dos Veados 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, 12 de Abril de 2022. Cecília Gabriely Soares 

Carvalho - Presidente Da Comissão Permanente De Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Reabertura de Licitação. A 
Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE, através da Pregoeira, torna público que o Processo 
Licitatório, Pregão Eletrônico, Registro de Preços, menor preço, N° 024/22-PE-DIV, que foi 
aberto no dia 11 de Abril de 2022, às 09h00min, foi declarado deserto e terá reabertura em 
29/04/2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, o edital poderá ser 
adquirido nos endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de botijão de gás GLP, para atender as diversas Secretarias 
do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 
07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 12 de Abril 2022 
Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de licitação torna público o 
resultado da fase de proposta de preços referente a Concorrência Pública Nº GM-CP001/22, 
cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa pelo maior percentual de 
desconto sobre a tabela SEINFRA e SINAPI (vigente com desoneração), para eventuais 
serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e ampliação por demanda, 
compreendendo reparos, adequações e reformas das instalações físicas dos prédios públicos 
pertencentes às diversas Secretarias do Município de Itaiçaba/CE. Empresa vencedora Super 
Servs Serviços e Construções EIRELI, com o Desconto de 18,50% sobre a tabela SEINFRA e 
SINAPI (vigente com desoneração). Mais informações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, "b" da Lei nº 8.666/93. Joéliton Oliveira 
Fulgêncio – Presidente da CPL. Itaiçaba/CE, 08/04/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que a 
partir das 16:00 horas do dia 13 de abril de 2022 estará disponível para o Cadastramento das 
Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SS-PE002/22-SRP, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, elétrico e 
eletrônico, processamento de dados e outros materiais de consumo, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de Preços: 03 de maio de 
2022 às 09h00m (Horário de Brasília-Df). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, na Av. 
Coronel João Correia, 298, centro, Itaiçaba/CE, ou através do site www.bllcompras.com e ainda 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 12/04/2022. Joéliton Oliveira 
Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 

no próximo dia 02 de maio de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 

Presencial Nº GM-PP005/22-SRP, que objetiva o Registro de Preços para futuras e eventuais 

aquisições de peças originais e/ou similares do tipo maior desconto percentual, para atender a frota 

de veículos da Prefeitura Municipal de Itaiçaba/CE. O edital completo encontra-se a disposição dos 

interessados no horário de expediente na sala de licitações à Avenida Cel. João Correia, 298, 

Centro, ou pelos sites: www.tce.ce.gov.br e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 12/04/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 12.22.01.20.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Educação e Provix Distribuidora 
de Produtos Alimenticios LTDA. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a Merenda 
Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Itaitinga/CE. 
Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o 
nº 12.01.03.09.001/2021 PERP, em conformidade com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 
5.935/2013. Valor do Contrato: O valor global de R$ 1.780.099,52 (Um milhão e setecentos e 
oitenta mil e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). Origem dos Recursos: As 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de 
Educação do Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 12.02.12.306.0181.2.078.0000 - 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MDE. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. 
Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 20 de Janeiro de 
2022. Signatários: Maria Goretti Martins Frota e Francisca Gardia Sá Carvalho.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 12.22.01.20.003. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Educação e Francisco 
Gutemberg Silva Gomes ME. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a Merenda 
Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Itaitinga/CE. 
Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o 
nº 12.01.03.09.001/2021 PERP, em conformidade com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 
5.935/2013. Valor do Contrato: O valor global de R$ 52.171,85 (Cinquenta e dois mil e cento e 
setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes 
das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de Educação do 
Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 12.02.12.306.0181.2.078.0000 - Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MDE. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e 
vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 20 de Janeiro de 2022. 
Signatários: Maria Goretti Martins Frota e Francisco Gutemberg Silva Gomes.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
12.22.01.20.004. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Educação E 
A S Rodrigues Industria e Comercio de Polpa de Frutas. Objeto: Aquisição de Gêneros 
alimentícios destinados a Merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação do Município de Itaitinga/CE. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 12.01.03.09.001/2021 PERP, em conformidade 
com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 5.935/2013. Valor do Contrato: O valor global de 
R$ 58.520,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte reais). Origem dos Recursos: As 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de 
Educação do Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 12.02.12.306.0181.2.078.0000 - 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MDE. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. 
Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 31 de Janeiro de 
2022. Signatários: Maria Goretti Martins Frota e Anderson Silva Rodrigues.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 12.22.01.21.002. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Educação e R N Distribuidora de 
Alimentos LTDA. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar para 
atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Itaitinga/CE. 
Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o 
nº 12.01.03.09.001/2021 PERP, em conformidade com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 
5.935/2013. Valor do Contrato: O valor global de R$ 36.920,00 (Trinta e seis mil e novecentos e 
vinte reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir 
desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerentes a Secretaria de Educação do Município, sob a seguinte dotação 
orçamentária: 12.02.12.306.0181.2.078.0000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE - MDE. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Prazo: O presente instrumento produzirá seus 
jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro do 
corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 20 de Janeiro de 2022. Signatários: Maria Goretti Martins Frota e 
Rivaldo Dantas Bandeira Neto.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.07.003 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 
dia 02 de maio de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Centro – Itaitinga – 
Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
contratação de empresa para reforma e modernização de quadra na sede do Município de 
Itaitinga/CE – PT 1076853-80. O Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no endereço 
acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-CE, 12 de abril de 2022. Francisco Arnaldo 
Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de Novo 
Oriente torna público que a partir das 16:00h do dia 13 de abril de 2022, estará disponível o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 00.006/2022, cujo 
objeto versa sobre contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
dedetização, desratização e descupinização em geral, desalojamento de aves e limpa fossa 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Novo Oriente. Data de 
Abertura das Propostas: 02 de maio de 2022 das 09:00 às 09:30h. Data da Disputa de Preços: 
02 de maio de 2022 às 09:30 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos 
dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, 
Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.org.br. Novo Oriente, 13 de abril de 2022. Paulo 
Sergio Andrade Bonfim - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
que a sessão pública para abertura das Propostas, da licitação na modalidade Tomada de Preços 
Nº 05.005/2022, cujo objeto é a pavimentação em pedra poliedrica na zona rural do Município de 
Novo Oriente-CE, conforme PT 1079793-00 e Convênio Nº 918446, será realizada no dia 
18/04/2022 às 09:00 horas, na sala da CPL. Novo Oriente/CE, 13/04/2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim – Presidente da CPL.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 013/2022 – SEDUC. O Pregoeiro do Município de Penaforte, comunica aos 
interessados que no próximo dia 02 de Maio de 2022, às 08h:30min, estará abrindo Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial Nº 013/2022 - SEDUC, cujo Objeto é a Contratação de serviços 
de licenciamento e locação de software de gestão escolar especializada no fornecimento de 
plataforma cognitiva de gestão do conhecimento e sistema de registro integral, com assessoria 
e consultoria pedagógica específica para ensino integral, educação de jovens e adultos e 
atendimento educacional especializado por intermédio da Secretaria de Educação de Penaforte 
- CE. O Edital completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta 
publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da Prefeitura a Av. Ana Tereza de Jesus nº 240 
- Centro, Penaforte-CE e no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. Penaforte/CE, 13 de 
Abril de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022/04.12.01. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Penaforte, 
comunica aos interessados que no próximo dia 29 de Abril de 2022, às 09h:00min, estará abrindo 
Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 2022/04.12.01, cujo Objeto é a pavimentação de 
trechos de ruas e avenidas: Enoch e. barros; João Ângelo; laterais ao cemitério 1, 2 e 3; Antônio 
Vieira Leite; Pedro Leandro Ferreira; V. PE. Cícero (Vila Noá); Rua S.D.O 01, 02, e 03 (Vila Noá); Av. 
PE. Cícero; Acesso Municipal Trechos I, II e III, todas na sede do Município de Penaforte - CE. O 
Edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário 
de 08h às 12h, no endereço da Prefeitura a Av. Ana Tereza de Jesus nº 240 - Centro, Penaforte-CE e 
no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. Penaforte/CE, 12 de Abril de 2022. Valdilânio Sobral 
Gonçalves Pereira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a 

Regularização da Licença de Operação para a o Comércio Varejista de gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP), no Município de Chorozinho - CE, na Rua Sabino Moreira, 203 – Centro – 

Chorozinho – CE, CEP: 62.875-000. Foi determinado o cumprimento das exigências 

contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE

R & H SILVA COMERCIAL DE GÁS LTDA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 03 de maio de 2022, às 
9h00min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 009/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de kits bebê para serem distribuídos para família em situação de vulnerabilidade 
social, junto a Secretaria de Assistência Social 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, 11 de abril de 2022. 
Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 02 de maio de 2022, às 9h30min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
018/2022.02, cujo objeto é a Aquisição de materiais permanentes e consumo destinados aos ACS 
(Agentes Comunitários de Saúde) junto a Secretaria de Saúde 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, 11 de 
abril de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 29 de abril de 2022, às 11h00min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
023/2022.02, cujo objeto é a aquisição de bolsas personalizadas para promoção de evento em 
comemoração ao dia das mães, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Tururu. 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, 12 de 
abril de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano – AMMA - 
Convite aos Interessados. A Prefeitura Municipal Eusébio-CE, por meio da Autarquia Municipal 
do Meio Ambiente e Controle Urbano – AMMA, em cumprimento ao Artigo 22o da Lei n° 
9.985/2000 e Artigo 5° do Decreto 4.340/2002, convida: Órgãos Ambientais, Entidades Públicas 
Federais, Estaduais e Municipais, Organizações Não-Governamentais, Proprietários de Terras, 
Representantes dos Setores Empresariais, Associações Comunitárias e o público em geral para 
participar de consulta pública para discussão da proposta de criação da Unidade de Conservação 
da Precabura. A Consulta Pública será realizada no dia 27/04, com início às 10:00h, no Auditório 
da AMMA, localizado na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, Eusébio-CE.

PCC controla crime de Pix na região da Paulista e ‘exporta’ celular furtado
A Polícia Civil investiga 

uma associação crimino-
sa comandada pela facção 
PCC especializada em furto 
e roubo de celulares para in-
vadir contas bancárias e fazer 
transferências via Pix. De-
pois, os aparelhos mais sofis-
ticados são “exportados” para 

a África, onde acabam co-
mercializados. A base do gru-
po é na Bela Vista, na região 
da avenida Paulista, no centro 
de São Paulo. Até agora cinco 
pessoas são investigadas. Um 
jovem de 22 anos foi preso na 
semana passada em uma pen-
são na rua Major Diogo. Ele 

era o responsável por desblo-
quear um celular iPhone furta-
do pouco antes de uma mulher 
que estava parada no trânsito, 
próximo ao parque Ibirapuera, 
na zona sul. Na ação, o ladrão 
quebrou o vidro do carro de 
vítima e pegou o aparelho. De 
acordo com o delegado Ân-

derson Honorato dos Santos, 
da 2ª Delegacia Patrimônio, 
ligada ao Deic (Departamen-
to Estadual de Investigações 
Criminais), o esquema vem 
sendo investigado há cerca de 
um mês. “Essa quadrilha usa a 
Bela Vista como base porque o 
bairro fica perto de locais onde 

ela tem mais facilidade para 
furtos e roubos de celular”, diz 
o policial, que cita a avenida 
Paulista. Recente levantamen-
to realizado pela Folha, com 
base em análise de boletins 
de ocorrência, mostrou que 
a avenida Paulista é líder de 
furto de celular na capital. Na 

via, foram 2.804 registros na 
Polícia Civil no ano passado. 
Segundo o titular da delega-
cia especializada, há funções 
bem definidas na quadrilha. 
O esquema começa com o 
furto de celular —roubo, diz 
ele, só ocorre em último caso, 
quando há reação da vítima.



 CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosália, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30400 -  ANTONIO CLEBER LOPES DE FREITAS e ANTONIA MARIANA DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 30395 - ARNALDO MACIEL DOS SANTOS e GEORGIANE RODRIGUES DOS SANTOS;
Edital n° 30402 - ELVISMAR BENAVENUTO DA SILVA e FRANCISCA SOLANGE DE OLIVEIRA;
Edital n° 30399 - FRANCISCO GILIARD CHAVES DOS SANTOS e ADLENE DA SILVA NASCIMENTO;
Edital n° 30397 - FRANCISCO KENNEDY DA SILVA MARTINS e FRANCISCA HELENA MESQUITA TEIXEIRA;
Edital n° 30406 -  FRANCISCO WILBER AYRES DOS SANTOS e JÔSE ARIANE GADELHA FERNANDES;
Edital n° 30408 - GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA e MARIANA DUARTE;
Edital n° 30404 - JOSE MENDES DO NASCIMENTO DE SOUZA e MARIA IVANILDE DE SOUSA OLIVEIRA;
Edital n° 30396 - MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA e LUCEIDE ROSENDO DE SOUZA;
Edital n° 30407 - MOISÉS ALBUQUERQUE TAVARES e SILVANA DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 30405 - RAIMUNDO NONATO MOREIRA DA SILVA e MARIA NEUZA DE LIMA;
Edital n° 30398 - RENAN MÁRCIO SOUSA SANTOS e DENISE COSTA LIMA;
Edital n° 30403 - RENATO SAMPAIO FERNANDES e JESSICA DE LIMA PEREIRA RODRIGUES;
Edital n° 30401 - ROMULO TORRES BANDEIRA e RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA;
Edital n° 30409 - FRANCISCO NARCELIO RODRIGUES CEZARIO e ANA CLAUDIA DE BRITO;
Edital n° 30411 - ANDERSON DA SILVA SILVEIRA e PALOMA DA SILVA DE ALMEIDA;
Edital n° 30412 - EDUARDO CARDOSO DA SILVA e REJANE MARIA DE ARAUJO;
Edital n° 30414 - FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA e MACICLEIDE BÊNIA COSTA GADELHA;
Edital n° 30418 - IVANILDO DE SOUZA NONATO MENDONÇA e SILVANA ÁVILA MESQUITA;
Edital n° 30415 - KENNEDY DOS SANTOS MACIEL DO NASCIMENTO e ELAINE DA SILVA GUIMARÃES;
Edital n° 30419 - MAQSON ELDO CANDIDO FERREIRA FILHO e KARINA GEOVANNA BARATA ALVES;
Edital n° 30410 - MATTHEUS DE LIMA SILVA e VITÓRIA VASCONCELOS LIMA;
Edital n° 30413 - PEDRO IGOR ANDREZA PEREIRA NUNES e MONIQUE ANNE DE FÁTIMA ARRAES BARREIRA;
Edital n° 30417 - SAMUEL MENEZES DOS SANTOS DE OLIVEIRA e NAYANE MENDES DA COSTA;
Edital n° 30416 - VICTOR BARBOSA MAPURUNGA MATOS e LARA SIMÕES FONTENELE;
Edital n° 30428 - DEUSDETE FERREIRA DA SILVA e LÍDIA MARA ALVES DE SOUSA;
Edital n° 30423 - FRANCISCO MICHAEL PEREIRA SOARES e FRANCISCA ALAIDE SILVA DE ARAUJO;
Edital n° 30431 - FRANCISCO ROBERTO JUNIOR e EDIVANIA FERREIRA APOLINARIO;
Edital n° 30425 - GILIARD NOGUEIRA TORRES e ROSEMERY DE OLIVEIRA BANDEIRA;
Edital n° 30427 - ISRAEL HENRIQUE DE SOUZA NETO e LIVIA KESIA CAVALCANTE SILVA;
Edital n° 30424 - ÍTALO FÉLIX LIMA e MARIA IRENE TEIXEIRA DE SOUZA;
Edital n° 30432 - JEAN CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA e SHERLIANE NASCIMENTO LEMOS;
Edital n° 30422 - JOSÉ ASSIS DE MELO e ZENALDA FERREIRA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30430 - JOSÉ AURINO DE FREITAS e LEUSENIR SOARES DE OLIVEIRA;
Edital n° 30420 - JOSÉ BRUNO MESQUITA DE FARIAS e AMANDA GOMES CAVACO;
Edital n° 30421 - KAYO CESAR DA SILVA DE SOUZA e RENÁRIA RIBEIRO BEZERRA;
Edital n° 30429 - MARCOS AELLTON DOS SANTOS BRAGA e ANA CLAUDIA PINTO MELO;
Edital n° 30426 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS SOUSA e FRANCISCA DE PAULA BRASILEIRO;

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, 12 de Abril de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA

LIGHTSOURCE BOM LUGAR IX GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estaduial do Meio Ambiente – SEMACE 
a Licença de Instalação e Operação nº 10/2022 – DICOP, Linha de Transmissão 203kV, 
com extensão de 9,3km da SE Bom Lugar até SE Icó, no município e Icó, na Fazenda 
Terra Nova, Loc. Na Rodovia Padre Cícero, CE 1532, s/n, km 58 – Lima Campos, CEP 
63430-000, com validade de 03/04/2026. Foi deferido o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

O MERCANTIL FONSECA LTDA, CNPJ: 09.486.439/0002-21, torna público que re-
quereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a 
(LP – LI – LO) L.O para 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos  alimentícios – supermercados, no Município de Caucaia, no 
endereço R JOAO XXIII, nº4947 (lotes 11 e 12), Bairro Granja Lisboa/Caucaia-Ce. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento do IMAC.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A Aneel decidiu, ontem, abrir uma consulta pública, de 14 
de abril a 4 de maio, para atualizar as faixas de acionamen-
to das bandeiras tarifárias para 2022, bem como os valores 
que elas adicionam à conta de luz, o que poderá resultar em 
cobrança extra maior para os consumidores. Os aumentos 
propostos na taxa chegam a (acreditem!) 57%. Mas diretores 
da Aneel ressaltaram, em reunião ontem, que uma revisão 
dos valores das bandeiras não deve ter impacto nas contas de 
luz em 2022, já que há grande probabilidade de permanência 
de bandeira verde (sem cobrança adicional na conta) até de-
zembro, ratificando o que afirmou, na última segunda-feira 
(11), o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

Pela proposta colocada em discussão, haveria aumento 
dos adicionais associados às bandeiras amarela e vermelha 
1 em 2022, em relação aos valores atualmente vigentes. A 
bandeira amarela passaria a ter um absurdo adicional de R$ 
29,27 por megawatt-hora (MWh) — ante os R$ 18,74 por 
MWh atuais, um aumento de 56% na taxa. Isso implicaria 
em elevação de cerca de 5% da tarifa média residencial. Já 
o adicional da bandeira vermelha 1 seria de, nada menos, 
R$ 62,37 por MWh – ante os R$ 39,71 por MWh atuais, 
um aumento de 57%. Isso implicaria em elevação próxima 
a 10% da tarifa residencial. Em um País onde a inflação já 
está sem controle (ou quase lá), esse estouro na energia, se 
confirmado, agravará mais a situação.

Energia: aumento proposto de 57%

Positivo. Os lançamentos de imóveis chegaram a 57.028 unidades no país no último trimestre, de novembro de 2021 a ja-
neiro de 2022. O dado resulta em uma alta de 42% nos lançamentos na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. 
Ao longo dos últimos 12 meses, o aumento é de 30%. Os dados são da Abrainc com 18 empresas associadas à entidade.

Serviços recuam
Em fevereiro de 2022, 

o volume de serviços, no 
Ceará, variou -1,1% frente 
a janeiro, na série com 
ajuste sazonal, segundo o 
IBGE. Na série sem ajuste 
sazonal, no confronto com 
fevereiro de 2021, o volu-
me de serviços avançou 
12,8%, sendo a 11ª. taxa 
positiva consecutiva. No 
acumulado do ano, o in-
dicador teve alta de 14,2% 
frente a igual período de 
2021 e, nos últimos 12 me-
ses, o indicador acumulou 
taxa de 17,6%, mantendo 
a trajetória ascendente 
desde agosto de 2021.

Sem decimais
Depois do mega-au-

mento dos combustíveis, 
os postos se preparam 
para uma nova mudança: 
o corte da terceira casa 
decimal. Pela medida, que 
foi definida em resolução 
da ANP no fim de 2021 e 
entra em vigor em maio, os 
preços por litro de todos os 
combustíveis de automó-
veis deverão aparecer nos 
postos com apenas duas, e 
não mais três, casas depois 
da vírgula. A ANP espera 
que a medida facilite o en-
tendimento ao consumidor, 
mas deve arredondar os 
valores a maior, claro.

Adeus, general!
Após embates com o Go-

verno em torno da política 
de preços da Petrobras, o 
general Silva e Luna deve 
deixar a presidência da 
estatal, oficialmente, hoje. 
Publicamente, seu ‘patrão’, 
Bolsonaro, diz que esperava 
alguém mais ‘profissional’ 
– talvez ao mesmo nível 
administrativo seu para 
conduzir a nação. A verdade 
é que o general ficou menos 
de um ano à frente da maior 
empresa do País e fez o que 
seus reais patrões acionis-
tas mandaram, seguindo 
fielmente o que aprendeu 
na hierarquia militar.

Pronampe
A Câmara dos Deputados 

aprovou, ontem, o projeto 
que prorroga, até o fim de 
2024, o uso de recursos 
emergenciais para alavancar 
empréstimos do Pronampe, 
que busca facilitar o crédito 
a micro e pequenas empre-
sas. A medida vinha sendo 
costurada com o Ministério 
da Economia e faz parte do 
cardápio de iniciativas que, 
segundo o ministro Paulo 
Guedes, poderá irrigar em-
presas com R$ 100 bilhões 
em crédito. A proposta foi 
aprovada por 447 votos a 
9, com apoio de partidos 
aliados e da oposição.

Valores a receber: Calendário termina dia 15
O BC encerra na próxima sexta-feira (15) a primeira 
fase do cronograma de pagamento do dinheiro 
esquecido nos bancos e instituições financeiras, que 
está sendo liberado por meio do Sistema Valores a 
Receber. O calendário vale para pessoas e empresas 
que ainda não fizeram a retirada. A liberação dos 
valores é feita conforme o mês de aniversário do con-
tribuinte ou de abertura da empresa. No sábado (16), 
será a última repescagem do cronograma, quando os 
que não retiraram os seus valores ou de suas empre-
sas na data prevista podem retornar para sacar.

Eletrobras: Privatização em 4 meses, diz Guedes 
O ministro 
da Economia, 
Paulo Guedes, 
disse, na última 
segunda-feira 
(11), que a 
privatização da 
Eletrobras está 
na reta final e 
deve ocorrer 
em "2, 3 ou 4 

semanas". Apesar de ainda depender do aval do Tribunal 
de Contas da União (TCU), Guedes disse que acreditar 
que o relator do processo, Aroldo Cedraz, deve entregar 
o relatório sobre o tema "o mais rápido possível”.

A produção agrícola segue 
em destaque no Brasil. O Valor 
Bruto da Produção Agrope-
cuária (VBP) deverá alcançar 
R$ 1,227 trilhão em 2022. O 
dado representa avanço de 
2,4% a mais do que o R$ 1,199 
trilhão registrado no ano ime-
diatamente anterior. Os dados 
foram divulgados nessa terça-

-feira (12/04), pela Secretaria 
de Política Agrícola, do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa).

Segundo a pasta, o cresci-
mento do VBP deverá ser re-
gistrado mesmo com a estia-
gem no Sul do país durante 
os meses de plantio, um dos 
principais fatores a impactar 

o resultado deste ano. “Esses 
resultados podem ser atribuí-
dos, em geral, aos aumentos 
de produção e aos preços”, 
diz por meio de nota à im-
prensa a secretaria.

O valor das lavouras, se-
gundo a Mapa, cresceu 7,5%, 
e o da pecuária sofreu uma 
retração de 8,5% na relação 

de um ano para outro. Os 
produtos com bom desem-
penho do VBP são o algodão 
em pluma, aumento real de 
42,2%; banana, 17,7%; bata-
ta inglesa, 11,4%; café, 55,7% 
(conillon e arábica); cana-de-
-açúcar, 28,4%; feijão, 8,7%; 
laranja, 10%; milho, 24,1%; 
tomate, 32,6%; e trigo, 4,8%.

Produção Agropecuária deve alcançar 
valor de R$ 1,227 trilhão em 2022

Pela segunda vez con-
secutiva, o volume do seg-
mento de serviços recuou 
0,2% em fevereiro no Brasil, 
na comparação com o mês 
anterior, frustrando as pers-
pectivas de retomada geral 
do setor. Os dados são do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Desta forma, o setor acu-
mulou perda de 2% nos dois 
primeiros meses de 2022.

“Nas últimas sete in-
formações, ou seja, desde 
agosto de 2021, há cinco 
taxas negativas e apenas 
duas positivas. Isso confe-
re menor ritmo ao setor de 

serviços”, explicou Rodrigo 
Lobo, gerente da pesqui-
sa do IBGE. Mesmo com 
o novo recuo, o segmento 
ainda está 5,4% acima do 
patamar pré-pandemia, de 
fevereiro de 2020.

O setor de serviços en-
volve uma grande varieda-
de de negócios no país, que 
incluem bares, restaurantes 
e hotéis, passando por ins-
tituições financeiras, em-
presas de tecnologia e de 
transportes. 

O dado negativo foi pu-
xado pelos serviços de in-
formação e comunicação, 
que recuaram 1,2%. Ao 

longo da pandemia, foi 
justamente essa atividade 
que puxou a recuperação 
do setor como um todo. 
Segundo Rodrigo Lobo, os 
serviços de informação e 
comunicação tiveram es-
tímulos com a corrida de 
empresas por digitalização 
em meio a medidas de iso-
lamento social.

“A perda de fôlego nesse 
segmento é determinante 
para entender a perda de 
fôlego do setor como um 
todo”, disse ele. Na contra-
mão, o segmento de trans-
portes, armazenagem e 
correio (2%) e serviços pro-

fissionais, administrativos 
e complementares (1,4%) 
avançaram em fevereiro.

Já os serviços prestados 
às famílias tiveram uma 
leve variação positiva de 
0,1%. Em janeiro, o seg-
mento dos serviços pres-
tados às famílias havia re-
cuado 1%, interrompendo 
uma sequência de nove 
taxas positivas. A atividade 
ainda está 14,1% abaixo do 
pré-pandemia. Na visão de 
analistas, a recuperação do 
ramo é ameaçada por va-
riáveis como inflação per-
sistente, renda frágil e juros 
elevados.

Setor de serviços retrai 0,2% e 
frustra expectativa de retomada
Dado negativo foi puxado pelo segmento de serviços de informação e comunicação 
que na pandemia da covid-19 puxava o setor, mas agora recuaram 1,2%

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas da Concorrência Públi-
cas Nº 001/2022-CP - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após 
prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do proce-
dimento licitatório, cujo objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais em contabilidade apli-
cada ao setor público, com natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização em 
favor da contratante, na modalidade de assessoria e consultoria técnica presencial especializada e 
a distância, junto a diversas secretarias do município, para Abertura do Envelope N° 02 (Proposta 
de Preços) que será realizada no dia 18/04/2022, às 08:30h na sala de Reunião localizada na Rua 
Francisca Alves de Morais S/N, Gerência, 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

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.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC 
- AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA – PREGÃO Nº 2022.03.03.1. O Pregoeiro Oficial da 
SAAEC, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados 
que o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto Registro Formal de pre-
ços para aquisição de ferramentas e utensílios diversos, para reposição e atender às demandas 
de serviços da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato - SAAEC, resultou FRACASSA-
DA. 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 SAEEC.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que, no próximo dia 02/05/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu/CE, estará realizando licita-
ção de Pregão Presencial n° SE-PP003/2022-SRP, Cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais contratações de empresa para prestação de serviços de arbitragem em diversas mo-
dalidades esportivas, a serem executadas por ocasião da realização de competições, para atender 
as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, o qual se encontra 
disponível no endereço acima no horário de 08h às 12h, e nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, 
https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de julgamento 
de Resultado de Habilitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna 
público o resultado de habilitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0032402.2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA 
PÚBLICA URBANA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO 
DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA E CAPINAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
URUOCA, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. Empresas HABILITADAS:  LIMPAX 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 07.270.402/0001-55; VK SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ: 31.025.807/0001-02; MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 
11.952.190/0001-63; CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EURELI- CNPJ: 22.675.190/0001-
80; AVAM SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 18.640.470/0001-85; URBANA LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO VIARIA EIRELI- CNPJ: 13.259.179/0001-48;TFA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI-CNPJ: 23.281.776/0001-22; DTC CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº: 
13.640.830/0001-25; SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ Nº 
14.313.436/0001-45; RA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 13.772.961/0001-66;JUAÇABA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.898.924/0001-00. Empresas 
INABILITADAS: FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA -CNPJ Nº40.904.276/0001-19; O DOS 
REIS BRANDÃO EIRELI, CNPJ Nº 27.105.515/0001-02. Em conformidade com o disposto no 
artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste aviso para as empresas que desejarem interpor recurso. Inexistindo 
interposição de recurso a CPL procederá com a continuidade aos atos administrativos com a 
abertura do envelope “Proposta de Preços” das empresas habilitadas em sessão pública a ser 
realizada às 16:00h do dia 26 de abril de 2022.Uruoca-CE, 11 de abril de 2022. Sonia Regia 
Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
DE JAGUARIBE - AVISO DE LICITAÇÃO N° 2022041101-SRP. O Pregoeiro 
do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 02 de Maio de 2022 às 09:00 
hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua Sete de Setembro, 440 
– Centro – Jaguaribe/CE, estará realizando Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, cujo critério de julgamento é MENOR PREÇO POR LOTE, cujo 
Objeto é o REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE 
TAMANHOS VARIADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE/CE, o qual encontram-se disponíveis no 
endereço acima, no horário de 07:30hs às 13:30hs. Jaguaribe – CE, 12 de Abril de 
2022. Francisco Elidenes da Silva - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 0202.01/2022/SRP - PE, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da Secretaria da Saúde, juntamente com a empresa: M 
S A DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ nº 22.027.920/0001-36, com o VALOR TOTAL REGISTRADO 
REFERENTE AO LOTE 01, R$ 228.900,00 (duzentos e vinte e oito mil e novecentos reais). 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0202.01/2022/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O 
PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-
OBRA TÉCNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 
3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 16/03/2022. 
VIGÊNCIA: de 16/03/2022 à 16/03/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO ANTONIO SOUSA BEZERRA 
- ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA SAÚDE - 
Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa M S A DE ALMEIDA, a Sra. Maria Socorro 
Araújo de Almeida (Sócia Administradora). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 0102.01/2022/SRP - PE, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO, juntamente com a empresa: GRÁFICA VERDES MARES LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 41.428.889/0001-90, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE I: R$ 
287.000,00 (Duzentos e oitenta e sete mil reais) E AO LOTE 04: R$ 459.999,90 (Quatrocentos e 
cinquenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) . MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0102.01/2022/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo 
Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA 
DE ASSINATURA: 30/03/2022. VIGÊNCIA: de 30/03/2022 à 30/03/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO 
ANTONIO SOUSA BEZERRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Gerenciador do Registro 
de Preços e pela empresa GRÁFICA VERDES MARES LTDA- EPP, o Sr. Antônio Jocier Pinheiro 
Peixoto (Sócio Administrador). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Baturité/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento 
dos interessados, que estará realizando CHAMAMENTO PÚBLICO para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HORA TRATOR, PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE LAVOURAS, REFERENTE 
AO PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2022, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, durante o 
período de abril a dezembro de 2022, com fundamentação legal no Capt. do Art. 25 e Art. 114, 
da Lei de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações 
específicas. Os documentos deverão ser entregues até às 10h do dia 29 de abril de 2022, 
na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/
CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA HABILITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado do Julgamento da Habilitação referente o CHAMAMENTO PÚBLICO 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA TRATOR, PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO 
DE LAVOURAS, REFERENTE AO PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2022, DESTINADOS 
A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESAS INABILITADAS: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 
AGRICULTORES DO AÇUDINHO DOS FIRMINOS - CNPJ: 07.336.142/0001-73; ASSOCIAÇÃO 
DOS AGRICULTORES DA FAZENDA RENASCER - CNPJ: 17.955.443/0001-39; ASSOCIAÇÃO 
DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE NOVO AÇUDINHO - CNPJ: 03.447.185/0001-75; 
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA JARDIM - CNPJ: 
03.889.869/0001-27. Deflagra-se FRACASSADA a presente licitação. Fundamentação Legal: 
Art. 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações na Sede da Comissão de 
Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 
12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1602.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados 
o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, tombado sob o nº 1602.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 
VÍDEOS DOS EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESAS INABILITADAS: WONICLEY ALVES FERREIRA-
ME - CNPJ Nº 17.338.570/0001-99; NEWS PRODUÇÕES E EVENTOS DE FESTAS LTDA - 
CNPJ Nº 14.555.504/0001-82. EMPRESA HABILITADA: RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 
04097022342 - CNPJ sob o nº 24.974.262/0001-15. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme 
preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 
1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS  ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1702.01/2022, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL, juntamente com a empresa: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 02.347.734/0001-77, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE 01, R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais); LOTE 02, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); LOTE 03, R$ 
17.920,68 (dezessete mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos); LOTE 04, R$ 
77.253,30 (setenta e sete mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) e LOTE 
05, R$ 20.262,88 (vinte mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1702.01/2022/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/
CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 
08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 31/03/2022. VIGÊNCIA: de 
31/03/2022 à 31/03/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO ANTONIO SOUSA BEZERRA - ORDENADOR 
DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL - Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa MAX ELETRO E 
MAGAZINE LTDA, a Sra. Maximiliana Assunção da Silva (Sócia Administradora). 

Estado do Ceará - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará COSEMS/CE - 
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 005.2022-PERP. A Pregoeira do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE torna público, para conhecimento dos 
interessados que às 13H (Horário de Brasília) do dia 29 de Abril de 2022, pelo provedor BBMNET 
(www.bbmnet.com.br), estará realizando certame público visando o Registro de Preços visando a 
futura eventual contratação de empresa especializada na locação de estandes comerciais e 
salas em estrutura de alumínio, destinados ao XIX congresso do Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde do Ceará COSEMS/CE, a ser realizado no período de 02 a 04 de junho de 
2022, no Centro de Eventos do Cariri, de interesse do COSEMS/CE Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde do Ceará, conforme projeto básico/termo de referência em anexo ao edital, 
sob o critério de julgamento de Menor Preço por Lote. O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço eletrônico acima mencionado ou no site www.cosemsce.org.br ou pelo e-
mail: licitacao@cosemsce.org.br. A Pregoeira.

Estado do Ceará - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará COSEMS/CE 
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 004.2022-PERP. A Pregoeira do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE torna público, para conhecimento 
dos interessados que às 08H (Horário de Brasília) do dia 29 de Abril de 2022, pelo provedor 
BBMNET (www.bbmnet.com.br), estará realizando certame público visando o Registro de 
Preços visando a futura eventual contratação de empresa para impressão de revistas, 
Entituladas como “revista sustentação”, de interesse do conselho das secretarias municipais de 
saúde do Ceará, conforme projeto básico/termo de referência em anexo ao edital, sob o critério 
de julgamento de menor preço global. o edital e maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço eletrônico acima mencionado ou no site www.cosemsce.org.br ou pelo e-mail: 
licitacao@cosemsce.org.br. À Pregoeira
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Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Barroquinha-Extrato da Ata de Registro  
de Preço-ARP N°. 0804/2022-Div. Órgão Gerenciador da Ata: Secretaria  
de Planejamento, Administração e Finanças- CNJ N° 23.478.597/0001-80.  
Detentor da ARP-Empresa: Francisco Tiago Lemos Oliveira 06800981354, CNPJ:  
40.904.276/0001-19, vencedora do Lote I: R$ 166.895,40. Empresa: Domilson  
Basto da Silva 06031835304, CNPJ: 42.056.740/0001-90, vencedora do Lote II:  
R$ 307.992,00 e Lote IV: R$ 27.300,00 e Empresa: M. D. da Silva Mota-Me,  CNPJ: 
09.105.211/0001-63, vencedora do Lote III: R$ 246.000,00. Fundamentação  
Legal: Decretos Federais N° 7.892/2013, 7.903/2013, 10.024/2019. Lei Federal  N° 
10.520/2002, Subsidiada pela Lei Federal N°. 8.666/93. Licitação: Pregão  Presencial 
Nº 2022.03.07.01-SRP. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Seleção de  Registro 
de Preços para Futuros e Eventuais Fornecimentos de Lanches e Refeições,  para 
atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Barroquinha/ Ce, de 
Acordo com as especificações, quantitativos e locais de entregas solicitados,  durante o 
exercício de 2022. Do Valor Global: R$ 748.187,40 (Setecentos e  quarenta e oito mil 
cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos). Da Vigência:  12 (Doze) Meses. Do 
Foro: Comarca Do Município De Barroquinha. Signatários:  Flávia Angélica Araújo 
Fontenele (Secretaria De Planejamento, Administração  e Finanças-Gerenciador da 
ARP e Empresas Detentoras do Registro de Preços:  Francisco Tiago Lemos 
Oliveira - Domilson Basto Da Silva - M. D. Da Silva  Mota-Me. Barroquinha, 12 
de abril de 2022. Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA EXTRATO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO-ARP N°. 1104/2022-DIV.  ÓRGÃO GERENCIADOR DA 
ATA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -CNPJ N° 
23.478.597/0001-80. DETENTOR  DA ARP-EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ: 41.600.131/0001-97, VENCEDORA 
DO  LOTE I: R$ 332.922,50, LOTE II: R$ 289.027,50, LOTE III: R$ 75.588,80,  LOTE 
IV: R$ 777.463,00, LOTE V: R$ 250.297,30, LOTE VI: R$ 249.998,75,  LOTE VII; R$ 
147.993,20 E LOTE VIII: R$ 99.993.60. FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL: DECRETOS 
FEDERAIS N° 7.892/2013, 7.903/2013, 10.024/2019. LEI  FEDERAL N° 10.520/2002, 
SUBSIDIADA PELA LEI FEDERAL N°. 8.666/93.  LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 
DE Nº 2022.03.03.01-SRP. TIPO:  MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: SELEÇÃO 
DE REGISTRO DE PREÇOS  PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS  DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS  SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/ CE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO (TERMO DE  REFERÊNCIA), DO 
EDITAL. DO VALOR GLOBAL: R$ 2.223.284,65 (DOIS  MILHÕES DUZENTOS E VINTE E 
TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E  QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). 
DA VIGÊNCIA: 12  (DOZE) MESES. DATA DA ASSINATURA DA ARP: 11/04/2022. 
DO FORO:  COMARCA DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA. SIGNATÁRIOS: 
FLÁVIA  ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-GERENCIADOR DA ARP)/ FRANCISCO  ARRUDA DIAS 
AGUIAR. (REPRESENTANTE-DETENTOR DE PREÇO).  Barroquinha 12 de abril de 2022. 
Comissão de Licitação.

CARTÓRIO ALMEIDA - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS GUARAMIRANGA - CEARÁ. TABELIONATO DE NOTAS – PROTESTO DE TÍTULOS . REGISTRO DE IMÓVEIS  
TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS.  MARIA VIOLETA BATISTA DE ALMEIDA. TITULAR. EDITAL DE CITAÇÃO . MARIA VIOLETA BATISTA DE 
ALMEIDA, Oficial do Cartório de Notas  e Registro de Imóveis do município de Guaramiranga, Estado do Ceará,  por nomeação legal, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem 
ou dele conhecimento  tiverem e quem interessar possa, que por parte de: MARIA DE LOURDES  MAGALHÃES PINTO, brasileira, RG nº 2004002210286, CPF.MF. sob nº  
926.050.283-72, casada com LUIZ ARAMICY BEZERRA PINTO, CPF.MF. sob  nº 013.311.593-34, residente e domiciliada na Avenida Antonio  Justa, 3300/601, Meireles, CEP. 60165-090, 
Fortaleza/CE; CARLA  MAGALHÃES ANTERO, brasileira, RG nº 2004009171111, CPF.MF. sob nº  424.339.673-68, residente e domiciliada na Rua Major Tibúrcio  Cavalcante, 1222/902, 
Bl.04, Meireles, CEP. 60125-100,  Fortaleza/CE; ANDRE CARDOSO MAGALHÃES, brasileiro, RG nº  2007699007-3, CPF.MF. sob nº 209.174.063-20, residente e  domiciliado na Rua 
Maria Tomázia, 380/702, Aldeota, CEP. 60150-170,  Fortaleza/CE e ANDREA MAGALHÃES AGUIAR, brasileira, RG nº  91002391663, CPF.MF. sob nº 230.248.873-34, casada com 
ANTONIO  CLAUDIO MOTA DE AGUIAR, brasileiro, CPF.MF. sob nº 149.886.821-53, residente e domiciliada em Fortaleza/CE, na Avenida Beira Mar nº 4777/1000, Meireles, CEP.60165-
121, foi requerida uma AÇÃO DE  USUCAPIÃO, Autos nº 00018/2022, tendo como objetivo o  reconhecimento de posse em relação ao imóvel denominado de SITIO  SALVA 
TERRA, localizado na zona rural no município de Guaramiranga,  Ceará, com área superficial de 32.955,35m² ou seja 3.295535hectares e perímetro de 799,31metros, com 
todas as suas servidões,  benfeitorias e construções existentes, possuindo as limitações  certas e separadas por cercas de estacas e arames farpados e vias,  com as medidas levantadas, 
estando descrita, limitada e  georreferenciadas na forma a seguir: Inicia-se a descrição deste  perímetro no vértice 01, de coordenadas N 952.807,001m e E  506577,00m; deste segue 
confrontando com a CE-065, por uma  distância de 30,27m, até o vértice 02, de coordenadas N  9.525.811,00m e E 506547,00m; deste segue confrontando com a CE 065, por uma 
distância de 3,61m, até o vértice 03, de coordenadas  N 9.525.813,00m e E 506544,00m; deste segue confrontando com a CE 065, por uma distância de 16,11m, até o vértice 04, de 
coordenadas  N 9.525.803,006m e E 506532,00m; deste segue confrontando ainda com  a CE-065, por uma distância de 37,80m, até o vértice 05, de  coordenadas N 9.525.780,00m 
e E 506502,00m; deste segue  confrontando ainda com a CE-065, por uma distância de 22,63m, até  o vértice 06, de coordenadas N 9.525.764,001m e E 506486,00m; deste  segue 
confrontando ainda com a CE-065, por uma distância de 11,77m,  até o vértice 07, de coordenadas N 9.525.762,001m e E 506474,00m;  deste segue confrontando ainda com a CE-065, 
por uma distância de  51,87m, até o vértice 08, de coordenadas N 9.525.791,00m e E  506431,00m; deste segue confrontando ainda com a CE-065, por uma  distância de 122,44m, 
até o vértice 09, de coordenadas N  9.525.764,00m e E 506312,002m; deste segue confrontando com  EMPREENDIMENTO DONA COTINHA LTDA-CNPJ 23.819.625/0001-85, por uma  
distância de 10,30m, até o vértice 10, de coordenadas N  9.525.755,006m e E 506317,00m; deste segue confrontando ainda com  EMPREENDIMENTO DONA COTINHA LTDA-CNPJ 
23.819.625/0001-85, por uma  distância de 80,87m, até o vértice 11, de coordenadas N  9.525.684,00m e E 506356,00m; deste segue confrontando ainda com  EMPREENDIMENTO 
DONA COTINHA LTDA-CNPJ 23.819.625/0001-85, por uma  distância de 89,96m, até o vértice 12, de coordenadas N  9.525.647,001m e E 506438,00m; deste segue confrontando ainda 
com  EMPREENDIMENTO DONA COTINHA LTDA-CNPJ 23.819.625/0001-85, por uma  distância de 35,73m, até o vértice 13, de coordenadas N  9.525.645,003m e E 506474,00m; deste 
segue confrontando ainda com  EMPREENDIMENTO DONA COTINHA LTDA-CNPJ 23.819.625/0001-85, por uma  distância de 56,52, até o vértice 14, de coordenadas N  9.525.649,001m 
e E 506530,002m; deste segue confrontando com  EMPREENDIMENTO DONA COTINHA LTDA-CNPJ 23.819.625/0001-85, por uma  distância de 15,58m, até o vértice 15, de coordenadas 
N  9.525.639,006m e E 506542,00m; deste segue confrontando ainda com  EMPREENDIMENTO DONA COTINHA LTDA-CNPJ 23.819.625/0001-85, por uma  distância de 2,24m, até o 
vértice 16, de coordenadas N 9.525.637,00m  e E 506543,00m; deste segue confrontando com a ESTRADA MUNICIPAL  DE GUARAMIRANGA, por uma distância de 30,33m, até o vértice 
17, de  coordenadas N 9.525.656,001m e E 506566,00m; deste segue  confrontando ainda com a ESTRADA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, por uma  distância de 22,02m, até o vértice 
18, de coordenadas N  9.525.673,003m e E 506580,00m; deste segue confrontando ainda com  a ESTRADA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, por uma distância de 27,17m,  até o vértice 
19, de coordenadas N 9.525.700,00m e E 506577,00m;  deste segue confrontando ainda com a ESTRADA MUNICIPAL DE  GUARAMIRANGA, por uma distância de 22,14m até o vértice 
20, de  coordenadas N 9.525.721,001m e E 506584,00m; deste segue  confrontando com ainda com a ESTRADA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, por  uma distância de 45,31m, até 
o vértice 21, de coordenadas N  9.525.763,003m e E 506601,00m; deste segue confrontando ainda com  a ESTRADA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, por uma distância de 18,11m,  
até o vértice 22, de coordenadas N 9.525.781,00m e E 506603,00m;  deste segue confrontando com ainda com a ESTRADA MUNICIPAL DE  GUARAMIRANGA, por uma distância de 
29,41m, até o vértice 23, de  coordenadas N 9.525.809,001m e E 506594,00m; deste segue  confrontando com a CE-065, por uma distância de 17,12m, até o  vértice 01, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.  BENFEITORIAS: Uma casa sede de alvenaria de tijolos, coberta com  telhas, medindo 234,24m²; uma casa de caseiro, medindo 89,60m²; uma  garagem 
medindo 39,60m²; estrada de acesso pavimentada pronta para  passagem veículos, medindo 100metros de cumprimento de 4,34metros  de largura; estacionamento pavimentado 
medindo 106,00metros; uma  piscina de alvenaria, revestida com azulejos, medindo 12,87m de  comprimento e 6,74m de largura; um deck de alvenaria de tijolos e  coberto em parte 
com telhas, medindo 49,87m²; uma churrasqueira  fixa de alvenaria, medindo 2,30m²; um depósito de alvenaria de  tijolos e coberto de telhas, medindo 19,27m²; uma caixa d’água,  
medindo 3,04m de cumprimento e 1,26m de largura; um reservatório  de água de alvenaria de tijolos de forma circular, medindo 10,20m  de diâmetro; uma escadaria de acesso a 
barragem feita de alvenaria,  medindo 92,91m de cumprimento e 1,00m de largura; uma barragem com  parede de contensão feita de alvenaria de pedras, medindo 22,00m  de 
cumprimento e 0,60centímetros de largura e 2,50m de altura; um  poço artesanal revestido com anéis de concreto instalado com  eletrobomba, todas as benfeitorias acima descritas 
em perfeito  estado de conservação. O imóvel limita-se com a CE-065, na faixa  de domínio pertencente ao D.E.R por uma extensão de 283,35m, por  20,00m de largura, perfazendo 
uma área de 5.667,00m², de faixa de  domínio. Todas as coordenadas aqui descritas estão  georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, referenciadas  ao Meridiano Central 39º 
WGr, tendo como DATUM o SIRGAS2000. Todas  as distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de  projeção U T M. Declaração: Declaro para os devidos fins e efeitos  de 
direito, que o levantamento topográfico respeitou as divisas  consolidadas e o alinhamento do logradouro público, importando  sujeitar-se ao que dispõe 0 §14, do artigo 213, da LRP, 
sob pena  de responder pelos prejuízos causados, independentemente das  sanções disciplinares cabíveis em lei, conforme planta e memorial  datado(s) de 16/07/2020, assinados por 
Carlos Fernando Ramos  Barbosa, CREA-CE 10059D. ART. Nº CE20200654972. Tendo este Titular  determinado a CITAÇÃO dos INTERESSADOS AUSENTE, INCERTOS E  
DESCONHECIDOS, para, querendo, contestarem a presente ação, no  prazo de 15 dias, sob pena de serem presumidos aceitos como  verdadeiros os fatos articulados pela promovente 
na inicial. E para  que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar  ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e  afixado no local de costume. Dado e 
passado nesta cidade de  Guaramiranga,05/04/2022. (a) Maria Violeta Batista de Almeida
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Treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda em toda a sua carreira de técnico nunca conseguiu vencer o River Plate

13O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 13 de abril de 2022

Reapresentação. A seleção brasileira feminina de futebol venceu a primeira partida do ano com placar de 3 a 
1 sobre a Hungria, em amistoso na tarde de ontem (11), na Espanha. Gabi Nunes marcou duas vezes de cabe-
ça e Bia Zaneratto honrou o retorno à equipe comandada por Pia Sundhage com um golaço, de fora da área.ESPORTES

Juan Pablo Vojvoda, téc-
nico do Fortaleza, sabe 
perfeitamente o nível de 
dificuldade que sua equipe 
encontrará nesta quarta-fei-
ra (13), na visita ao Monu-
mental de Nuñez para enca-
rar o River Plate, em Buenos 
Aires, pela fase de grupos 
da Copa Libertadores.

Como treinador, o ar-
gentino já teve a oportu-
nidade de enfrentar o time 
de Marcelo Gallardo em 
três oportunidades. Todas 
terminaram em derrota 
para Vojvoda. Em 2018, 
no comando do Defensa 
y Justicia, perdeu por 3 a 
1 em Florencio Varela. No 
ano seguinte, à frente do 
Talleres, novo revés, desta 
vez por 2 a 0, em Córdoba. 
Ainda em 2019, no Hura-
cán, foi goleado por 4 a 0 
(e de novo em casa), re-
sultado que ocasionou sua 
demissão do clube de Par-
que Patricios.

Há, contudo, uma lem-
brança menos negativa 
para ele envolvendo o Ri-
ver Plate, que data de seus 
tempos como jogador. Vo-
jvoda reconhece não ter 
sido um zagueiro virtuoso 
e construiu carreira apenas 
mediana nos gramados. 
Revelado pelo Newell’s 
Old Boys, foi sempre re-
serva no clube de Rosario, 
e acumulou passagens por 
agremiações da Argentina 
e da Espanha cujos nomes 
parecem pertencer mais 
a órgãos públicos do que 
ao futebol, como Cultural 
Leonesa e Tiro Federal.

Em um desses clubes, o 
Sportivo Belgrano, o en-
tão defensor participou de 
uma campanha memorável 
da equipe, que disputava 
na época a terceira divi-

são nacional. Na edição 
de 2011/2012 da Copa Ar-
gentina, o time da provín-
cia de Córdoba eliminou o 
Tiro Federal de Morteros, 
Douglas Haig e Almirante 
Brown, triunfo que rendeu 
ao clube um prêmio de 200 
mil pesos argentinos. Na 
tradicional foto dos joga-
dores com o cheque gigan-
te, pode-se ver Juan Pablo 
Vojvoda celebrando com 
os companheiros.

A sequência vitoriosa 
permitiu aos cordobeses 
enfrentar o River Plate na 
fase que valia vaga nas oi-
tavas de final. Era um Ri-
ver em situação bem dis-
tinta da que Vojvoda e o 
Fortaleza se encontrarão 
nesta quarta. Naquela oca-
sião, em março de 2012, o 
time disputava a segunda 
divisão do futebol argenti-
no e procurava retornar à 
elite.

Uma de suas principais 

contratações para a cam-
panha de volta à primeira 
divisão foi o centroavante 
francês David Trezeguet, 
campeão do mundo em 
1998 e autor do gol de ouro 
que deu à França o título 
da Eurocopa em 2000.

No duelo entre o Spor-
tivo Belgrano e o River, 
coube a Vojvoda grande 
parte da responsabilida-
de de marcar Trezeguet. 
E, durante os primeiros 
45 minutos, com exceção 
de uma finalização dentro 
da grande área permitida 
ao atacante, a defesa co-
mandada pelo experiente 
zagueiro de 36 anos con-
seguiu cumprir a tarefa de 
pará-lo. Vojvoda, inclusi-
ve, teve a chance de abrir 
o placar em um cabeceio, 
aos 21 minutos, mas testou 
para fora.

Na etapa final, porém, 
os cordobeses não conse-
guiram parar o River Plate, 

que inaugurou o marcador 
com Martín Aguirre, aos 
15, e fechou o triunfo com 
Rogelio Funes Mori, aos 
40, depois de escapar da 
marcação de Vojvoda e ar-
rancar em direção ao gol.

Apesar da eliminação, 
foi uma campanha histó-
rica para o Sportivo Bel-
grano, que esteve perto de 
conseguir o acesso à se-
gunda divisão no final da 
temporada, mas não con-
seguiu, parando na sexta 
fase eliminatória do Tor-
neio Federal A, a tercei-
ra divisão, ao cair para o 
Crucero del Norte.

Ao menos, para Juan 
Pablo Vojvoda, que esta-
va em seu último ano de 
carreira, ficou a recor-
dação do dia em que en-
frentou David Trezeguet 
no Estádio Bicentenário 
de Catamarca, interior da 
Argentina. E Trezeguet 
não marcou.

MARCELO PAZ Sua estrela continua cada vez mais 
cintilante. Depois de ganhar um filho, seu outro filho de nome 
Marcel é craque de basquete jogando pelo BNB e pelo Colégio 
Darwin, um sinal de paz no ar.

A FORMA DA CAMISA O marketing na camisa pas-
sou a ser uma ferramenta das mais importantes na divulgação 
de um produto ou de uma marca. As camisas que trazem os 
nomes de Ari de Sá e Farias Brito mostram este avanço signifi-
cativo. Confiram nestas fotos.

Uma forte emoção

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Fiquei feliz ao rever na festa da Apcdec a figura correta 
e distinta de Leandro Serpa, dia  a dia melhorando mais 
sua saúde. E com ele outro de evidências do esporte, no 
caso Hilton Alcântara.

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

Loteria
A força e a tradição da Loteria Estadual do Ceará ainda 

hoje repercutem em nossa terra. A Loteria dos Sonhos e o 
Totolec tem o respaldo desta grande instituição.

Oh Deus
Eu pedi pra chover, mas chover de mansinho pra ver se 

nascia uma planta no chão..

Moésio Loiola
Nem parece ser dono de uma emissora de rádio já que 

mantém a mesma simplicidade de sempre. O nome dele é 
Moésio Loiola o comandante da Rádio Assunção um pre-
fixo dos mais simpáticos em todo o estado. E daqui meus 
agradecimentos a ele pela companhia e apoio quando da 
festa da Apecdec. Bom dia Moésio, continue assim frater-
no e generoso. O  Pai celeste está vendo.

Josué e Firmo
Estes dois irmãos que sempre brilharam a vida toda 

ocupavam mesa distinta no almoço dominical do Ideal 
Clube, mais uma vez lotado.

Sandro Melo
E não Sancho Melo como saiu na coluna de segunda-

-feira passada.

Jogo de bocha
Mais novidade você encontra no parque do Cocó. Agora tem 

mini-campo de bocha e mesas para se jogar xadrez e dama.

João Ferreira

Este jovem presidente do sincidato 
que une nomes de nossa mídia foi 
homenageado esta semana pelos 

que fazem esporte em nossa terra. O 
campeão do torneio de futsal realizado 
no final de semana teve o troféu com o 
nome de João Ferreira.

Vojvoda vai em busca de 
primeira vitória contra River Plate 
O Tricolor do Pici  irá enfrentar na noite de hoje o clube argentino em 
Buenos Aires, buscando a primeira vitória na Copa  Libertadores   

AJLIMA CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS EIRELI
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – 
SEMACE, a Mudança de Titularidade do Processo de SPU nº 0828530/2017, referente 
a Regularização da Licença de Operação para atividade de Carcinicultura, localizada 
no sitio olho d’água, S/N, Zona Rural, no Município de Icapuí/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
SEMACE.

O/A RESERVA DA SERRA SPE - LTDA
Torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, a Licença Prévia e 
de Instalação (LPI) para atividade do tipo loteamento, localizado na Rua Manoel Queiroz de Oliveira, S/N 
– Bairro Coité – CEP: 61.946-340, Município de Maranguape, Estado do Ceará. A presente publicação 
é parte integrante do procedimento de Licenciamento Ambiental junto à SEMURB, no município de 
MARANGUAPE, e seus efeitos só serão validados com a devida emissão da licença requerida.

JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA LOBO – CPF 430.288.293-04
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e 
Recursos Hídricos licença de instalação para construção de uma casa unifamiliar, a ser edificada no lote 
08 (oito), da quadra 26 (vinte e seis), do loteamento Villas Jardim Residence, localizado na CE-040, KM 
10 S/N, Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme Resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o 
cumprimento das exigências das normas necessárias para licenciamento.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 13/04/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO - 705 - CENTRO FORTALEZA - CE
TELEFONE - (085) 3226-8330

CNPJ N° 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N° 30712 TINÁRIO RODRIGUES MARTINS E NATASHA FREITAS ROCHA
N° 30713 WISMYLIAN LUCIANO DO NASCIMENTO DE SOUZA E LIDIA MATOS DOS SANTOS
N° 30714 JOSÉ HOTON FARIAS E TEONILHA MARIA LAURENTINO

12 DE ABRIL DE 2022
Maria Sueli Côelho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

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° 27505 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO ANSELMO CAVALCANTE NETO e PRISCILA CINTIA SILVA LOURENÇO;
Edital n° 27506 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SABINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO e MARIA GORETE ALVES SOBRINHA;
Edital n° 27507 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WANDER MESQUITA RODRIGUES e JULIA DE ALENCAR CUNHA;
Edital n° 27508 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL BRAGA DA VEIGA PESSOA e ERIKA PEREZ GURGEL COELHO;
Edital n° 27509 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA e WLADJA GADELHA MONTE;
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, 12/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339384- Marlon Mayke Nogueira Albuquerque e Rosane Amorim de Oliveira;
339385- Daniel Martins de Carvalho e Aryanne Christine Oliveira Moreira; 
339386- José Martins Sobrinho e Francisca Betislânia Oliveira Lima;
339387- Eliseu Sousa do Amaral Junior e Isabella Regina Borges Toledo; 
339388- Anderson Rubens Souza da Silva e Ana Carla Oliveira Ferreira;
339389- Kaio José Cavalcante da Silva e Myrla da Silva Barbosa; 
339390- Elenilton Pereira Gomes e Luana Oliveira Ferreira; 
339391- Francisco Leonardo Martins da Silva e Ana Caroline da Silva Monte; 
339392- Lucas Tenorio de Oliveira e Maria Isabelle da Silva Alves; fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 12 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9514-ALYSSON RODRIGUES MARTINS E JANILE QUARESMA LOPES
Nº9515-ANA LUIZA NEVES CORDEIRO E MARIA ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES
Nº9516-ADERSON BARBOSA MEDEIROS E FRANCISCA GERCILANIA FEITOSA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 12 de Abril de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30763 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WEBERTON DE SOUSA OLIVEIRA e ANTONIA JOYCE NOGUEIRA DA SILVA;
Edital n° 30754 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE CARNEIRO OLIVEIRA e CINTHIA DINIZ DE SOUZA;
Edital n° 30755 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR e ANDREZA AQUINO DE SOUZA;
Edital n° 30756 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENAN CAPISTRANO VIEIRA e RAYSSA LARIELLA LIMA BASTOS;
Edital n° 30757 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO SERGIO MESSIAS BRASIL e JÉSSICA SILVA DOS SANTOS;
Edital n° 30758 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ WILLIAMS CITÓ RAMALHO FILHO e LARA VIDAL MENEZES DE MEDEIROS;
Edital n° 30759 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR ALEXANDER MEYER e BEATRIZ GUEDES RAFAEL;
Edital n° 30760 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE ASSIS ESCÓCIO DA SILVA e ILDEMARA BARRETO MARIANI;
Edital n° 30761 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VITOR SILVA DE SOUZA e MARCIA GABRIELA LEITE DIAS;
Edital n° 30762 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRAN YAN COELHO TAVARES AGUIAR e ANA CAROLINE RIBEIRO GRANGEIRO;
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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 

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.
66665-ALEXANDRE RIBEIRO E MICHELE RODRIGUES DE PAIVA
66666-CICERO ULISSES PINTO CRISPIM E VALDIANA CAVALCANTE ARISTIDES
66667-JOSE ALAN PEREIRA DA SILVA E RAÍSSA CABRAL IGNÁCIO
66668-VICENTE DE PAULA DA SILVA JUNIOR E VITÓRIA SANDLI SOUZA OLIVEIRA
66669-PAULO ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA E MONIQUE ALMEIDA DA SILVA

Fortaleza, 12 de abril de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 18288 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANOEL EDUARDO PINTO DE SOUSA e IARA RODRIGUES CASIMIRO;
Edital n° 18289 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MACLEY FERREIRA DA COSTA e MARIA VANESSA MOURA PEREIRA;
Edital n° 18290 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÁLVARO CÉSAR BEZERRA ESILVA DE FREITAS e NATHALYA SOARES SANTIAGO;
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, 12/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



Fortaleza comemora 296 anos 
com show de grandes artistas 
locais no Aterrinho da Praia de 
Iracema, a partir das 18h. Para 
garantir a tranquilidade do pú-
blico presente e no entorno ao 
evento, a Prefeitura montou um 
plano operacional envolvendo 
as áreas de segurança, saúde, 
limpeza e mobilidade. A atração 
principal ficará por conta do can-
tor, compositor e instrumentista 
Raimundo Fagner, trazendo no 
repertório os grandes sucessos 
da sua carreira. O evento, que 
terá entrada gratuita, também 
terá a participação de nomes 
como Bárbara Sena, Maria An-
tonia, Camila Marieta, Navire, 
Nayra Costa e Nicholas (bateris-
ta da banda Selvagens à Procura 
de Lei). Para ter acesso ao evento 
será necessário a apresentação 
do comprovante vacinal.

Transporte coletivo
A Empresa de Transporte Ur-

bano de Fortaleza (Etufor) orga-
nizou uma operação especial de 
Transporte, oferecendo seis linhas 
diretas dos terminais ao Aterri-
nho da Praia de Iracema (Paran-
gaba, Siqueira, Antônio Bezerra, 
Messejana, Lagoa, Conjunto Cea-
rá), com frota de dez (10) veícu-
los com destino ao evento. Além 
disso, o fortalezense poderá con-
tar com dezoito (18) linhas que 
atendem à região da comemora-
ção. A ideia é ofertar o transporte 
público à população como deslo-
camento prioritário.

Na ocasião, por se tratar do 
Aniversário de Fortaleza, o pas-
sageiro pagará a Tarifa Social 
durante todo o dia. O valor da 

tarifa é de R$ 3,30 (passagem in-
teira) e R$ 1,50 (estudantil).

Tráfego
A operação especial de tráfego 

para o aniversário de Fortaleza 
terá início às 8h com o monito-
ramento das vias do entorno e 
coibição de estacionamento ir-
regular. No período da tarde, a 
partir das 16h, a Av. Beira-Mar 
será interditada no trecho com-
preendido entre as ruas Ildefon-
so Albano e Arariús. Como parte 
do esquema operacional, haverá 
pontos de bloqueio na Av. His-
toriador Raimundo Girão com 
a Rua Ildefonso Albano e na 
Av. Historiador Raimundo Gi-
rão com a Rua João Cordeiro. O 

acesso local de moradores estará 
garantido mediante compro-
vante de endereço. Em caso de 
ocorrências de irregularidades 
ou sinistros de trânsito, a popu-
lação pode solicitar atendimen-
to do órgão pelo número 190, 
da Coordenadoria Integrada de 
Operações de Segurança (Ciops).

Saúde
O evento contará com um 

Posto Médico Avançado, com 
dois médicos e duas ambulân-
cias - uma de suporte básico e 
outra, avançada - para remoção, 
caso necessário.

Segurança
A Secretaria Municipal da Se-

gurança Cidadã (Sesec), por meio 
da Guarda Municipal de Forta-
leza (GMF), atuará com o efeti-
vo de 110 guardas municipais, 
com patrulhamento por meio de 
viaturas, a pé, em motocicletas e 
câmeras de videomonitoramento, 
além de apoiar as ações de fiscali-
zação ao longo da Avenida Beira-
-Mar. A GMF também atuará no 
controle de fluxo de pessoas nos 
terminais de integração de ônibus 
da cidade. Os guarda-vidas da 
Inspetoria de Salvamento Aquá-
tico (ISA) estarão de plantão, no 
período noturno.

Limpeza
A Secretaria da Gestão Re-

gional (Seger), por meio da Re-

gional 2, vai disponibilizar 20 
equipes de varrição para realizar 
a limpeza no entorno do Ater-
rinho da Praia de Iracema. As 
equipes contarão com o apoio 
de maquinário, com a utilização 
de dois microcoletores e duas 
máquinas de varrição. O servi-
ço de limpeza da área será rea-
lizado antes do início do evento, 
entre 13 horas e 16 horas, e após 
o encerramento, entre 22 horas 
e 2 horas. Caso seja necessário, 
as equipes de limpeza também 
estão preparadas para realizar a 
lavagem do calçadão do Aterri-
nho da Praia de Iracema.

Fiscalização
A Agência de Fiscalização 

de Fortaleza (Agefis) iniciará 
a partir das 00h desta terça-
-feira (12/03), a fiscalização 
no entorno do Aterrinho da 
Praia de Iracema, onde será 
comemorado o aniversário de 
296 anos da cidade de Forta-
leza. Na noite da celebração, 
quarta-feira (13/03), a Agefis 
atuará no apoio do ordena-
mento e controle do comér-
cio de vendedores ambulantes 
na área externa do evento. A 
operação contará com a parti-
cipação de 80 fiscais.

Crianças e 
adolescentes

A Fundação da Criança e 
da Família Cidadã (Funci), 
articulada com Secretaria dos 
Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social de Fortaleza 
(SDHDS), atuará com quatro 
conselheiros tutelares e 23 pro-
fissionais (técnicos, arte-edu-
cadores e educadores sociais) 
para a abordagem especializa-
da, distribuição de material in-
formativo da Campanha “Não 
dê Esmola. Lugar de Criança 
é na Escola” e aplicação de 
medidas socioeducativas. As 
equipes ficarão de plantão das 
18h às 6h para garantir a pro-
teção das crianças e adolescen-
tes durante o evento. Para de-
nunciar é importante notificar 
o Plantão do Conselho Tutelar 
de Fortaleza, pelos telefones 
3238.1828 ou 98970.5479, ou 
ligar para o Disque 100.

14 Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 13 de abril de 2022  O ESTADO                     

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

GERAL
Troféu. A SecultFor realizou a entrega do troféu Haroldo Serra, que celebra a cultura produzida em 
Fortaleza. O evento homenageia as 13 linguagens artísticas que têm assento no Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural e tem o intuito de agradecer e reconhecer o trabalho realizado em cada uma delas.

Prefeitura prepara plano operacional
para show de aniversário de Fortaleza
A Prefeitura montou um plano operacional envolvendo as áreas de segurança, saúde, limpeza e mobilidade

FOTO DIVULGAÇÃO

Cearense Paulo Façanha abre o espetáculo “Violivoz”, de Geraldo Azevedo e Chico César. Na abertura de um show inédito 
em Fortaleza, o cearense Paulo Façanha dará voz a grandes sucessos da música nacional no espetáculo Violivoz, com atração 
principal por conta de Chico César e Geraldo Azevedo, no próximo dia 21 de abril, a partir das 20h. O artista é um dos principais 
destaques da cena local, tendo em seu setlist composições interpretadas por artistas renomados da cultura brasileira. Entre os 
principais sucessos do repertório, a música “Quando a Noite Chegar”, lançada em 2000, teve Jorge Vercillo como intérprete e 
rendeu grande repercussão na carreira do cearense. Façanha também dividiu os vocais com o conterrâneo Fagner na música “É 
Fácil Entender” e, em 2008, recebeu uma homenagem pela Ordem dos Músicos do Brasil, pela contribuição à música cearense.

Na últimas quarta-feira (6), o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), 
Ricardo Cavalcante, recebeu Guilherme Ricci e 
Norton Schnaider, diretor de Negócios e Gerente 
Regional da White Martins, consecutivamente. 
Durante a reunião, na Casa da Indústria, foram 
abordadas as oportunidades da implementação 
do Hub do Hidrogênio Verde e a nova unidade 
industrial da White Martins / Linde em Maraca-
naú, que terá mil metros quadrados de área e 
investimentos de R$ 70 milhões

1Tudo pronto para o casamento religioso de 
Brígida e Herbeson, dia 22 deste. Igreja do Lí-

bano, mesmo cenário do casamento dos pais do 
noivo, Mosarina e Chagas Lacerda. Pais da noiva, 
Erlene e Pedro Coelho. Recepção Ilmar Gourmet. 

2Iguape será o destino dos dias santificados 
da Semana Santa de Nayana Cavalcante e 

família.

3Patrícia Teixeira decidiu: com o filho Kauan 
vai para a praia do Presídio nesta SS. 

Certíssima.

4Via redes sociais Arlinda Prado nega que 
tenha sumido de circulação. E confirmou 

que ficará em Fortaleza nos dias santificados.

50rganizada que é, a agridoce Brunna Maia 
já articula os 5 aninhos do seu maior amor, 

a filha Mariana, 19 setembro. Conta com o 
apoio do marido Jonas Bruno.

6Quem aniversaria hoje, é o querido Thiago 
Braga. Receba os parabéns da coluna.

Um pouco de muita gente

NUMERADAS

Por maioria absoluta, Luiz Gastão Bittencourt foi reelei-
to presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), em elei-
ção realizada no sábado (9), na sede da entidade.

No Dia 13 de abril, aniversário de Fortaleza, o turismó-
logo Gerson Linhares irá comemorar a data e os 27 anos do 
Programa Fortaleza a Pé, idealizado por ele, com uma boa 
Caminhada Cultural no Centro Histórico de Fortaleza.

Desta vez, o roteiro será diferente e partirá da Praça do 
Ferreira, às 9 horas. Para se inscrever, basta ligar ou man-
dar mensagem para o número 85 988359915 (WhatsApp).

Naura Cox recebeu em seu endereço na Inglaterra duas 
hóspedes muito queridas, sua irmã Mariazinha e Ana Alice. 
Esta última, filha da Ana Flávia e Lauro Chaves Neto e neta 
da muito querida Ana D’Áurea Chaves.

Após dois anos sem ser realizado, devido às restrições 
sanitárias da pandemia, o Fortal  anunciou a retoma-
da do evento em 2022. Segundo o perfil no Instagram 
da micareta, a festa acontecerá entre os dias 21 e 24 de 
julho, na Cidade Fortal.

O Programa de Pós-Graduação em Direito Constitu-
cional (PPGD) da Universidade de Fortaleza, instituição 
de ensino da Fundação Edson Queiroz, receberá no dia 14 
de abril o ambientalista e professor francês Michel Prieur 
para o evento “Diálogo Ambiental em Foco”. A recepção 
ao pesquisador parte do grupo de pesquisa da Unifor em 
relações econômicas, políticas, jurídicas e ambientais na 
América Latina (REPJAAL).

Lúcia e Sérgio Liebmann ladeados pelos casais amigos 
Zaira Medeiros, Heloísa e Firmo de Castro, Katia e Marinho 
Neto, Patrícia e Ricardo Liebmann, Lúcia e Arthur Melo na 
comemoração do aniversário de Sérgio, na Prainha

Uma jovem do Interior do 
Ceará e que está fazendo 
grande sucesso no eixo 
Sul-Sudeste. Essa é Camile 
Mendes, influenciadora de 
Tianguá que vem se desta-
cando nas redes sociais e 
despertando a curiosidade 
de diversas empresas.

Modelo e estudante de 
Jornalismo, a cearense já 
tem uma grandiosa missão: 
ser embaixadora da Ama-
rante do Brasil no Estado. 
A companhia é conhecida 
como uma das grifes mais 
conceituadas do País na 
parte de roupas, calçados e 
acessórios femininos. 

Através de um concurso 
realizado pelo presidente e 
estilista da empresa, Eduardo 
Amarante, a influenciadora 
foi escolhida para liderar as 
ações no Ceará. Participou 
inclusive no dia 5 de abril 
de um evento em São Paulo 
organizado pelo Grupo La 
Moda, contando com a 
presença de famosos, cele-
bridades e atrizes do Brasil.

“Foi muito gratificante 
representar o Ceará em 
um dos maiores eventos 
de moda. Estou bastante 
feliz em ser a embaixadora 
da Amarante do Brasil em 
terras cearenses”, ressalta.

A empresa, durante o 
evento, fez o lançamento ofi-
cial da nova marca Amar de 
Amarante. Camile inclusive 
vestiu um look exclusivo da 
nova coleção.

Em seu Instagram (@
camillemends), a influencer 
fala da sua rotina, dos seus 
trabalhos e também de como 
crescer nas redes sociais.

Embaixadora

Regina Alice e Danisio Correa comemoram aniver-
sário de casamento neste dia 13, no Carmel Taíba

Influencer Camile Mendes é nomeada embai-
xadora da Amarante do Brasil no Ceará

Atração principal 
ficará por conta do 
cantor, compositor 
e instrumentista 
Raimundo Fagner


