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Governo anuncia fim da tarifa de
contingência de água no Ceará

A governadora do Ceará, Izolda Cela, anunciou o fim da tarifa de contingência
da água criada em 2015 em razão de um período de forte escassez hídrica

Artesanato movimentou R$ 2,3 
milhões em 2021, divulga CeArt

ECONOMIA9

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pe-
diu ao Tribunal Superior Eleitoral que sejam divulgados questionamen-
tos feitos pelas Forças Armadas sobre o pleito deste ano. ÚLTIMAS8

MINISTRO DA DEFESA PEDE QUE TSE DIVULGUE QUESTÕES DE MILITARES
As Forças Armadas têm cobrado mudanças no sistema eleitoral desde o ano passado

ELEIÇÕES MORRE JÚLIO RÊGO, 
EX-PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA
Ele também cumpriu oito mandatos como deputado esta-
dual, além de ter presidido o Tribunal de Contas e assumido 
o Governo do Estado em diversas ocasiões. POLÍTICA3
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ESPORTES11

A iniciativa se deve em grande parte ao aporte aos reservatórios durante a quadra chuvosa de 2022. Dados recentes da Companhia de Gestão dos 
Recursos Hídricos contabilizam aporte de 3,64 bilhões de metros cúbicos, valor superior ao contabilizado em 2021, quando foi registrado pouco 

mais de 1,7 bi de aporte. Izolda Cela ressaltou que a média total de reservas do Ceará é de 37% e que segue subindo. ECONOMIA10

A governadora Izolda fez o anúncio ao lado do titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Francisco Teixeira, e do presidente da Cagece, Neuri Freitas

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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POLÍTICA

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Nova Russas - Aviso do Resultado do Julgamento da 
Fase de Habilitação. A CPL torna público o resultado do julgamento da fase de habilitação 
referente à Tomada de Preços Nº 01/2022. Objeto: Contratação de uma empresa para executar os 
serviços de locação de um veículo tipo caminhonete a diesel 2.0, cabine dupla destinada a Câmara 
Municipal de Nova Russas - CE. Licitantes Habilitadas: Locase Construções e Serviços EIRELI, - 
ME, Alan Cesar F de Sousa - ME, BRB Serviços e Comércio EIRELI, RM Barros Serviços – ME, 
Nova Construções Incorporações e Locações EIRELI,– ME, Claudio R. dos Mendes G. e Jorge – 
EPP. Licitantes Inabilitadas: J. P. de Sousa Nascimento – ME, M Alves da Fonseca – ME, G M da 
Silva Rosa Serviços e Eventos – ME, T Americo de Souza EIRELI, – ME, Sigor Construções e 
ServiçosEIRELI,– ME. A partir da publicação dessa publicação, fica aberto o prazo para a 
interposição de recurso sobre o resultado da habilitação conforme preceitua o art. 109, inciso I, 
alínea "a" da Lei  N° 8.666/93. Nova Russas - CE, 05 de maio de 2022. Paulo Ricardo Andrade 
da Costa - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Quixadá – Resultado da Habilitação - 
Modalidade: Tomada de Preços N.º TP-002/2022-CMQ. Objeto: contratação de prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria com 
disponibilização de sistemas informatizados para: contratação da prestação de serviços de 
assessoria e consultoria em gestão estratégica, compreendendo a elaboração de relatório, 
implantação de melhorias contínuas, bem como disponibilização de sistema de gestão 
informatizado via web para subsidiar o gerenciamento dos procedimentos das despesas 
públicas, e prestação de serviços de assessoria e consultoria no apoio aos gestores e fiscais de 
contratos na área de gestão e fiscalização de contratos com disponibilização de sistema 
informatizado via web, junto a Câmara Municipal de Quixadá - Ceará, de acordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência do edital. Tipo: Menor Preço. A Comissão 
de Licitação comunica aos interessados o resultado da análise da habilitação do certame 
supracitado: Empresa Habilitada: Millenium Consultoria, Assessoria Contabil e Servicos LTDA, 
CNPJ nº 28.184.951/0001-87; Empresa Inabilitada: R & A Assessoria Contabil, Servicos e 
Informática s/s LTDA, CNPJ nº 13.075.241/0001-41, no entanto a mesma por tratar-se de 
ME/EPP, dispõe do prazo previsto no § 1º, artigo 43 da lei 123/2006. a íntegra da ata encontra-
se no site: www.tce.ce.gov.br. fica aberto prazo recursal referente à fase de julgamento da 
habilitação, em conformidade o art. 109, inciso i, alínea "a" da lei federal 8.666/93 e suas 
alterações. maiores informações através do e-mail, camaraquixada@hotmail.com das 08:00 
às 11:30 horas. a comissão. caso não haja interposição de recursos, fica marcado para o dia 16 
de maio de 2022, as 08:00 da manhã, a abertura das propostas comerciais.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Instrumento do Contrato 
Nº 080012022. Parte Contratante: Município de Eusébio/Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Parte Contratada: RPS - Construcao de Edificios e Projetos EIRELI - CNPJ Nº. 
32.788.026/0001-32. Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção do 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Jabuti, localizado no Município de Eusébio 
– CE. Vigência: 29/04/2022 a 29/01/2023. Valor Global: R$ 596.902,56 (quinhentos e noventa e 
seis mil, novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). Assinam Pelas Partes: 
Emmanuel Fontenele Oliveira, CPF Nº. 829.553.103-44 pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e pela empresa Contratada, Sr. Raimundo Nonato Dias, CPF Nº. 262.660.913-72.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Termo de Adjudicação e 
Homologação. Processo: Concorrência Pública nº 06.002/2022. Objeto: Contratação de 
empresa para construção de escola 12 salas, um projeto FNDE, no Município de Eusébio-CE, 
conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. A Ordenadora de Despesas da 
Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições legais, vem emitir o Extrato do Termo de 
Adjudicação e Homologação proferida em 04/05/2022 da Concorrência Pública em epígrafe, tendo 
como vencedor o proponente: VAP Construções LTDA – CNPJ: 00.565.011/0001-19, vencedora do 
certame, no valor de R$ 5.404.654,98 (cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Eusébio/Ce, 04 de maio de 2022. Rafaela 
Oliveira Silva, Ordenadora de despesas da Secretaria de Educação.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a 
Licença por Adesão e Compromisso-LAC, para atividade Agropecuária/ projeto de irrigação 
(com uso de Agrotóxico), localizada no Município de Guaraciaba do Norte - Ceará, Sitio Barra da 
Sussuanha, Zona Rural, foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

FRANCISCO LIONILDO FELINDO XAVIER 

CPF: 842.495.793-87

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 18 de Maio de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo Licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº SS-PP002/22, que objetiva a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com calibração de equipamentos médicos hospitalares, laboratoriais e 
odontológicos, conforme especificações do Anexo I, para atender as necessidades do Hospital 
Municipal, Laboratório e Unidades Básicas de Saúde do Município de Itaiçaba/CE. O edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados no horário de expediente na sala de 
l i c i t a ç õ e s  à  Av e n i d a  C e l .  J o ã o  C o r r e i a ,  2 9 8 ,  C e n t r o ,  o u  p e l o s  s i t e s : 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 05/05/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Resultado de Habilitação – 

Concorrência Pública Nº 2022.03.17.02-CPRP. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, por 

meio da Comissão de Licitação, torna público o resultado do julgamento de habilitação do Edital de 

Concorrência Pública nº 2022.03.17.02-CPRP.  Resultado do Julgamento (Licitantes): J. L Costa 

Estevam, inabilitada para os Lotes 01, 02, 04, e habilitada para todos os demais lotes; Ferbedez 

Produções, Consultoria e Projetos Ltda, inabilitada para todos os lotes; Timbaleira Banda e 

Eventos LTDA, inabilitada para os Lotes 02, 04, e habilitada para todos os demais lotes; H. F Rocha 

do Vale Empreendimentos Me, inabilitada para os Lotes 01 e 04, e habilitada para todos os demais 

lotes; Ana Maria Batista dos Santos, inabilitada para os Lotes 02 e 04, e habilitada para os Lotes; 

João Sousa Gomes Produções e Eventos LTDA, inabilitada para o Lote 01 e 04, e habilitada para 

todos os demais Lotes; Saniq Locação de Banheiros Químicos e Toldos Ltda, inabilitada para os 

Lotes 01 e 04, e habilitada para todos os demais Lotes; Guiatelli Publicidade & Eventos EIRELI , 

inabilitada para os Lotes 01, 02 e 04, e habilitada para todos os demais Lotes; C H Brito Rolim Me, 

inabilitada para os Lotes; News Produções e Eventos de Festas LTDA, inabilitada para os Lotes 01 

e 04, e habilitada para todos os Lotes; José Abinegado Nobre EIRELI, inabilitado para todos os 

Lotes. Fica aberto o recursal. Jaguaruana/CE, 04 de maio de 2022. À Presidência da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Termo de Revogação do Procedimento 
Licitatório  - Registro de Preços Nº 1703.02/22-SRP. O Secretário abaixo mencionado, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 49 da Lei Nº 8.666/93 e demais alterações, 
Lei n°10.520/02 e Constituição Federal, vem: Considerando que houve a necessidade de uma 
mudança de pauta. Resolve: Revogar em todos os seus termos e por interesse da Administração 
Pública, o Processo Licitatório tombado sob o número Registro de Preços 1703.02/22-SRP, cujo 
objeto é Registro de Preço para aquisição de Peças Originais de primeira linha e/ou genuínas por 
maior percentual de desconto sobre a tabela do fabricante (pelo maior desconto percentual sobre 
os preços nas tabelas vigentes de cada fabricante/montadora) para manutenção dos veículos 
leves, pesados e máquinas da frota Municipal de Milhã-Ce. Milhã, 06 de Maio de 2022. Francisco 
Renato Pinheiro - Secretário de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu. A Comissão de Licitação divulga o 
resultado da análise dos Documentos de Habilitação referente à Tomada de Preços nº 
002/2022.04, para contratação de empresa para execução de obras de conclusão do centro do 
artesão do Município de Tururu. Empresas Habilitadas: 01. VK Construções e 
Empreendimentos LTDA – ME, 02. Serfi Const. e Serviços de Transp. EIRELI – ME, 03. Abrav 
Const. Serviços E. e Locações EIRELI – EPP, 04. LS Serv. de Construção EIRELI – ME. 05. 
Ômega Const. e Serviços EIRELI – ME. 06. Ramilos Const. EIRELI, 07. Const. e Serviços 
Sobralense EIRELI e 08. Itapajé Const. e Serviços EIRELI. A CPL, declara ainda, Inabilitadas: 
01. T. Sousa de Oliveira ME, 02. Constrol Engenharia EIRELI, 03. S&B Assessoria e Serviços, 
04. Sometal Serv. e Locações EIRELI, 05. Marea Locações e Serviços EIRELI, 06. Pro Limpeza 
Const. Serviços EIRELI 07. Seg-Norte Const. e Serviços EIRELI, 08. DNL Assessoria e 
Locação, 09. MK Serviços em Construção e Transp. Escolar EIRELI, 10. ML Empreend., 
Assessoria e Serviços EIRELI – ME,11. Completa Serviços e Const. EIRELI – ME. 12. CSA 
Engenharia LTDA. 13. T.O.S Engenharia LTDA. 14. W.H Engenharia EIRELI– ME. A partir desta 
publicação, fica aberto o prazo recursal, previsto no Art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 
8.666/93. Tururu/CE, 05 de maio de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento - Fase de 
Habilitação. A CPL da Prefeitura Municipal de Umari/CE, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, que fora concluído o julgamento referente à fase de habilitação do Certame 
Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 2022.03.21.1, sendo o seguinte: Empresas 
Habilitadas - J de Fonte Rangel EIRELI, Flay Engenharia Empreend. e Serviços EIRELI, Ideal 
Construções e Serviços LTDA, Abik Engenharia e Consultoria LTDA – ME, A P Lucas Moreira – 
ME, PV Engenharia, Serviços e Locações LTDA – ME, Klebio Landim de Franca EIRELI, G7 
Construções e Serviços EIRELI, A L S Construções Serviços e Eventos EIRELI, Pedro 
Gerferson F. Feliciano Diniz Brasileiro, Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI, José 
Urias Filho EIRELI, Araguaia Empreendimentos EIRELI, Momentum Construtora Limitada – 
ME, FV Construções EIRELI – ME, Riofe Serviços e Administrativo EIRELI, M Joseneide Lima 
Melo EIRELI, Elo Construções e Empreendimentos EIRELI, S & T Const e Locações de Mão de 
Obra EIRELI – ME e Evolução Construtora EIRELI, por cumprimento integral às exigências 
editalícias. Empresas Inabilitadas - F G Pinheiro Construção e Serviços LTDA, por 
descumprimento aos itens 3.2.7, 3.2.17.1 e 3.2.18; PVX1 Serviços Administrativos EIRELI, item 
3.2.17; X7E Empreendimentos EIRELI, itens 3.2.12, 3.2.16 e 3.2.17 c/c 3.2.17.1; e Construtora 
Pedrosa LTDA – ME, item 3.2.2. Por sua vez as empresas LC Serviço e Locação de Mão de Obra 
LTDA, Ambiental Solucoes e Serviços EIRELI - ME, Construser - Construcao e Servicos de 
Terraplanagem LTDA, M Minervino Neto Empreendimentos, AR Empreendimentos, Serv e Loc 
EIRELI e Venus Serviços e Entretenimentos LTDA restaram impossibilitadas de participarem do 
Certame por descumprimento ao item 2.1 do Edital. Maiores informações na sede da CPL, sito 
na Rua 03 de agosto, 200, Centro, Umari/CE, ou pelo telefone (88) 3578-1161, no horário das 8h 
às 12h. Umari/CE, 04 de maio de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.



com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Com a virada de Jair Bolsonaro 
(PL) nas pesquisas entre as faixas 
etárias com o maior número de 
eleitores, a campanha do PT está 
atenta para a liderança de Lula en-
tre jovens com menos de 18 anos 
e idosos com mais de 70 anos. 
Eles não são obrigados a votar e 
boa parte da vantagem petista é 
observada nessas faixas etárias.  
O PT depende não só da conquis-
ta do voto, mas do compareci-
mento às urnas. São cerca de 1,5 
milhão de eleitores de 16 e 17 anos, 
e 14 milhões maiores de 70.
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Recursos hídricos. . A governadora do Ceará Izolda Cela anunciou, nesta quinta-feira (5/5), o 
fim da tarifa de contingência da água, taxa da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), 
criada em 2015 em razão de um período de forte escassez hídrica.CIDADES

A prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, assinou recentenen-
te, ordens de serviço para a construção de seis areninhas, 
da requalificação do Parque da Cidade e da reforma do es-
tádio “Gerardão”. Ao todo, essas ações receberão R$ 8,6 mi-
lhões em investimentos.  O Parque da Cidade, considerado 
um dos cartões postais de Tauá, terá obras que incluem 
mudanças que trarão melhorias para a prática esportiva, la-
zer, entretimento e cultura. As areninhas serão construídas 
três na sede do município e três nos distritos. Já o estádio 
da cidade, ele será totalmente reformado.  "Com planeja-
mento, trabalho e parcerias, iniciamos uma nova fase do 
esporte para uma nova geração de desportistas em Tauá. 
Logo vamos reformar mais 18 quadras esportivas. Hoje 
foi só o primeiro passo. O Parque da Cidade receberá uma 
nova estrutura, mais equipamentos e áreas de lazer e convi-
vência que serão referência para o Estado que estará pronto 
em 12 meses. Vale destacar que essas obras já estão gerando 
emprego e renda para a população”, destacou a prefeita Pa-
trícia Aguiar. Os recursos das obras para o Novo Parque da 
Cidade e para a construção das seis areninhas são oriundas 
de emendas do deputado federal Domingos Neto(Foto), 
que vem se constituindo num dos mais atuantes parlamen-
tares em favor dos municípios cearenses.

Tauá apoia o esporte

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 6 de maio de 2022  O ESTADO                     

Literatura infantil
Nessa quinta-feira, 05 de Maio de 2022, a deputada 

Érika Amorim representou a Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará no encontro do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância lançado na Casa do Povo. Foi lança-
do o livro infantil de Mônica Mota " Menino Bernardo". 
O evento segundo a deputada Érika " marca o início da 
programação do Mês Laranja, Mês Nacional dedicado 
ao combate, ao abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes.

MDB no Ceará
Falando aos jornalistas e radialistas no Cariri, bem 

como à imprensa política na capital, Eunício Oliveira, 
presidente estadual do MDB, revelou que já foi traçado 
um plano para as eleições de outubro vindouro onde 
o principal objetivo é deixar o MDB vivo e com boa 
representação na Assembleia e Câmara Federal.

Animado
Oliveira fez questão de destacar que atualmente o 

MDB tem quatro deputados e se constitui na terceira 
bancada na Assembleia. Pertencem ao Partido os depu-
tados Agenor Neto, Audic Mota e Davi de Raimun-
dão, que vão tentar a reeleição com muitas chances e 
Nelinho Freitas que deixa a Alece pela Câmara Federal. 
"Estamos animados com os contatos feitos no interior 
do estado", ressaltou Eunício Oliveira.

Municípios beneficiados
A Federação de Bens, Serviços e Turismo do Estado 

do Ceará (Fecomércio-CE), à frente o reeleito presi-
dente Luiz Gastão Bittencourt, firmou recente parceria 
com a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para 
participar e beneficiar o Programa Território Empreen-
dedor. Referida ação favorece a capacitação de peque-
nos negócios para serem fornecedores de produtos e 
serviços para empresas instaladas no Complexo do 
Pecém (CIPP) e outras grandes companhias do Estado.

Saiba mais
A iniciativa voltada a microempreendedores indi-

viduais, empreendedores de microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP) em todo o Ceará. Na 
opinião do "Governador Social", como é chamado Bi-
tencourt, muitos municípios vão ser beneficiados pelo 
programa.

Material médico
O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da 

Casa Civil, à frente o radialista e o jornalista Chagas Vieira 
está com Pregão Eletrônico anunciado para eventuais aqui-
sições de material médico hospitalar para atender as unida-
des de saúde em todos os municípios. Estamos atentos.

Governo do Ceará firma parceria de 
cooperação inédita com Estados Unidos

Os cearenses têm um 
motivo para festejar bas-
tante do ponto de vista das 
relações internacionais: o 
Governo do Estado firmou, 
nesta quinta-feira (5/5), 
uma parceria de coopera-
ção inédita com os Estados 
Unidos da América. O do-
cumento foi assinado, no 
Palácio da Abolição, pela 
governadora Izolda Cela e 
pelo encarregado de Negó-
cios da Missão dos Estados 
Unidos da América no Bra-
sil, Douglas A. Koneff, em-
baixador norte-americano 
interino no Brasil.

A parceria constitui uma 
iniciativa inédita no Cea-
rá, reforçando o relaciona-

mento institucional com 
os Estados Unidos, que é o 
principal parceiro comer-
cial cearense, e também as 
ações estratégicas de inter-
nacionalização do Estado.

Segundo a governado-
ra do Ceará, as ações do 
Poder Executivo estadual 
buscam que o Estado este-
ja alinhado com as grandes 
questões do mundo, res-
saltando áreas importantes 
para o desenvolvimento 
como educação, saúde, se-
gurança, tecnologia, meio 
ambiente e transição ener-
gética, entre outras.

“Há um esforço sistêmi-
co para garantir que o Ce-
ará tenha uma ambiência 

mais eficiente para atração 
de investidores. Na área 
da energia renovável, por 
exemplo, temos o potencial 
de ser o maior fornecedor 
de hidrogênio verde da 
América Latina. Por outro 
lado, temos a frente volta-
da para o desenvolvimento 
das pessoas”, frisa Izolda.

Áreas contempladas
O Memorando de En-

tendimento contempla 
iniciativas de cooperação 
em áreas como educação, 
saúde, ciência, tecnologia, 
meio ambiente e mudanças 
climáticas, segurança pú-
blica, migração, comércio, 
investimento, agricultura e 

turismo.
Na parceria entre Ce-

ará e Estados Unidos, es-
tão previstas ações como 
intercâmbio das melhores 
práticas, serviços e tecno-
logias; intercâmbio de es-
pecialistas e visitas técnicas 
de ambos os participantes. 
Além disso, será constitu-
ído um grupo de trabalho 
visando o desenvolvimento 
de projetos de cooperação 
nessas áreas, bem como a 
discussão de serviços, tec-
nologias e modelos de re-
plicabilidade entre ambos 
para promover uma relação 
de trabalho mais estreita na 
identificação e priorização 
de áreas de cooperação.

O Festival Viiixe aterrissa 
em Fortaleza depois de mui-
to tempo devido à pandemia 
de covid-19. No próximo sá-
bado (7/5), no Marina Park 
Hotel, nomes como Xand 
Avião, João Gomes, Tarcísio 
do Acordeon, Zé Vaqueiro, 
Vitor Fernandes e Nattan vão 
movimentar o público com 
os grandes sucessos do forró 
e do piseiro. O evento tem o 
intuito de resgatar os ritmos 
e a cultura nordestina.

O evento está percorrendo 
várias capitais do Brasil. For-
taleza será a terceira cidade 
que o receberá, após passa-
gens por Maceió e Goiânia. 
Os ingressos estão sendo 
comercializados de maneira 
virtual por meio do site bra-
silticket.com.br.

O evento vai contar com 
ingressos a partir de R$ 50 e 

o público deve se dividir por 
diversos espaços, que terão 
valores variados. A inten-
ção é apresentar um forma-
to e estrutura bem parecido 
com eventos consolidados 
como o VillaMix e o Festeja, 
que contam com o mesmo 
público-alvo.

O cantor Xand Avião 
conversou com o Jornal O 
Estado a respeito da energia 
e do ânimo que circundam 
a ocasião:

Relação com Fortaleza
Forte referência quan-

do se fala de piseiro e forró, 
Avião ressalta como a capital 
cearense costuma ser um lu-
gar caloroso para os artistas. 
Segundo ele, as expectativas 
para reencontrar o público 
cearense são altas:

“Fortaleza é um lugar mui-

to querido, com um público 
que agita, canta e dança do 
começo ao fim, então a ex-
pectativa é a melhor possí-
vel, além da certeza de casa 
cheia e ingressos esgotados. 
É minha casa! Sempre é uma 
grande responsabilidade, 
mas me sinto à vontade para 
dar o meu melhor para este 
público que é tão parceiro”, 
frisa Xand.

Expectativas
Embora o estilo do Fes-

tival Viiixe já seja conheci-
do no país, esta edição tem 
tudo para ser muito mar-
cante, uma vez que marca o 
retorno dos grandes eventos 
presenciais que estavam pa-
rados devido à pandemia de 
covid-19. Os nomes que irão 
compor os shows da progra-
mação ficaram cerca de dois 

anos distantes do público, fa-
zendo apenas apresentações 
virtuais por meio de lives.

Para Xand, conhecido ca-
rinhosamente entre os seus 
fãs como “O Comandante”, 
participar desse momento é 
uma honra para quem busca 
propagar a música dos gêne-
ros pelo Brasil. “É uma gran-
de honra fazer parte desse 
evento enorme e inédito no 
país, que tem a intenção de 
levar a cultura do forró e do 
piseiro para o Brasil inteiro, 
ao lado de grandes nomes 
do estilo. Fortaleza é nossa 
terceira parada e o público 
pode esperar um show com 
os maiores hits e também 
sempre cheio de novidades. 
A cada dia temos inovado 
mais e mais para levar o me-
lhor para o público presen-
te”, afirma Avião.

Xand Avião fala sobre expectativas 
para Festival Viiixe em Fortaleza
Evento ocorre no próximo sábado (7/5) no Marina Park Hotel
e tem como o intuito resgatar os ritmos e a cultura nordestina

A AVANTI INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS 
LTDA, torna público que requereu a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano – SEMAM a  
Licença Ambiental para Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e  doméstico, 
localizada na Rua Geraldo Pereira Leite nº 128, Bairro Boa Esperança, Município de  Maracanaú, 
Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE LI-
CENCIAMENTO  AMBIENTAL JUNTO Á SMU, E SEUS EFEITOSSÓ SERÃO VALIDADOS COM A 
DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

LUIS EDUARDO BARTONELI DE RESENDE – CPF 427.711.966-20
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Re-
cursos Hídricos a licença de instalação para construção de uma casa unifamiliar, a ser edificada no lote 15 
(quinze), da quadra 23 (vinte e três), do loteamento Villas Jardim Residence, localizado na CE-040, KM 
10, S/N, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme Resolução CONAMA 237/97. Foi determina-
do o cumprimento das exigências das normas necessárias para licenciamento.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 06/05/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50 - CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30736 OTACILIO SILVA BRITO E FRANCILEIDE GOMES MESQUITA
N°30737 RAIMUNDO SANTOS BATISTA FEIJÓ E SAMARA LETÍCIA DE SOUSA COSTA

05 DE MAIO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

INOCÊNCIO RODRIGUES UCHÔA
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM a AU-
TORIZAÇÃO AMBIENTAL N.º 10/2022, processo n.º 048-048.2022.03.29/00- AA, com Va-
lidade até 12/04/2023, para Reforma e alteamento de muro de arrimo, Povoado Jardim de 
Cima, S/N, Jardim, no Município de Fortim, Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

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.
66722-SAMIR VIANA SIEBRA DE MESQUITA E LUCIA DE FATIMA PEREIRA FIUZA
66723-CLAUDIO DA SILVA GONZO E JOANA D’ARC INACIO VIANA
66724-FERNANDO FERREIRA FILHO E VIVIANE FERREIRA DA SILVA
66725-CAIO CESAR JUNQUEIRA ABEL E LUZIA LOPES DA SILVA LEITE
66726-WILLIAN MENEZES OLIVEIRA E LUANA DA SILVA ARAÚJO
66727-SAMUEL DA CRUZ GOMES XIMENES E LARISSA SOMBRA SANTOS
66728-JOBSON BATISTA BELARMINO E KESSIA GOMES BONIFACIO

Fortaleza, 05 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9573-ANDRÉ OLIVEIRA DA GUIA E EULA PAULA ADRIANO DE FRANÇA
Nº9574-ISMAEL MALTA LIRA E TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA
Nº9575-FRANCISCO WELLINGTON DE ARRUDA E ELANE MARIA SANTIAGO DA COSTA
Nº9576-ANTONIO WELITON DOS SANTOS MERUOCA E AGDA DE ALMEIDA LÔBO
Nº9577-JULIO RODRIGO ROLIM PAULINO E GABRIELE CARDOSO SOARES CUNHA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 05 de maio de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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° 18341 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO CESAR DE OLIVEIRA MOREIRA e IARI SAMARA SOARES LIMA;
Edital n° 18342 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL DA SILVA PRAXEDES e LUANA SILVA DO NASCIMENTO;
Edital n° 18343 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS AUGUSTO SARAIVA PEREIRA e DIACUI DALILA FARIAS DE ALMEIDA;
Edital n° 18344 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEDIÃO SOARES SILVA e MARIA LIDUINA LIMA DE OLIVEIRA;
Edital n° 18345 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONINO FERREIRA DE LAVOR e DEZIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA;
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, 05/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull, 4965, Antonio Bezerra, Fone: 32353301

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75931 - CARLOS ALEFF DE CASTRO LUCENA e CLARISSA PATRIZIA DE 
MELO FREITAS ALMEIDA; Edital n° 75932 - JOSIAS DA SILVA MOURA e ANA 
TALITA VALE FREITAS; Edital n° 75933 - EMERSON KALEU FELIX BARBOSA e 
GESSYKA THAMYRYS RODRIGUES MARTINS; Edital n° 75934 - RODRIGO DA 
COSTA JUSTINO e IARA DO AMARAL OLIVEIRA; Edital n° 75935 - MATHEUS 
MACEDO DE AGUIAR PEREIRA e MARTA HELENA OLIVEIRA MATIAS; Edital n° 
75936 - LUCAS SANTOS DE LIMA e JESSICA ALVES MARQUES; Edital n° 75937 
- JOÃO FELIPE LOPES DA SILVA e REBECA ROCHA BEZERRA; Edital n° 75938 - 
RÔMULO DE OLIVEIRA MATOS e CATHERINE LANDIM PEIXOTO.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 05 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339487 - José Uilton Silva Rocha e Vanderly Alves Teixeira; 
339488 - Nocé Mendes e Andresa Conceição Moreira Muniz;
339489 - Renato José Silva Soares Filho e Jessica Maria do Nascimento Lima;
339490 - Emerson Gil dos Santos Silva e Priscila Mara Galvão da Silva;
339491 - Francisco Weslley Gonçalves de Souza e Ana Carolina Araujo de Oliveira; 
339492 - Jefferson Araujo Barbosa e Sabrina Farias Lima; 
339493 - Oliveira Candeia Barros Filho e Vioviane da Silva Morais;          
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, 05 de maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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° 27570 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIELLA LIMA BATISTA e GABRIELA FERREIRA PEREIRA;
Edital n° 27571 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO VASCONCELOS CORREIA e GEÓRGIA CATUNDA GOMES NEVES;
Edital n° 27572 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS COSTA BESSA e ANA BEATRIZ GOIS DA SILVA;
Edital n° 27573 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WAGNER ALEXANDRE ALBUQUERQUE PESSÔA e LILIAN TELES CAMILO DE ALBUQUERQUE;
Edital n° 27574 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO VINÍCIUS GIRÃO DOS SANTOS ARAÚJO e GABRIELA CARVALHO BARREIRA;
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, 05/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva



O governo da Ucrânia dis-
se nesta quinta-feira (5) que 
projeta ficar em modo defen-
sivo contra a invasão russa de 
seu território, 
que entra na 
sua 11ª sema-
na, pelo me-
nos até o meio 
de junho.

Depois dis-
so, afirmou à 
agência Reu-
ters o asses-
sor presiden-
cial Oleskii 
Arestovitch, 
o influxo de 
armas pesadas e ajuda do 
Ocidente poderá mudar o ce-
nário. Ou seja, pela primeira 
vez Kiev fala abertamente em 
uma contra-ofensiva para ex-
pulsar as forças de Vladimir 

Putin de seu território.
Retórica é retórica, claro, 

e até aqui os ucranianos só 
conseguiram reconquistar 

áreas quan-
do os russos 
desistiram do 
combate, por 
falta de recur-
sos humanos 
e problemas 
logísticos. Foi 
o que ocor-
reu em torno 
de Kiev e no 
norte do país 
e se configura 
uma vitória 

do governo de Volodimir 
Zelenski, mas decorreu tan-
to da resistência do agredido 
quanto da incompetência do 
invasor.

O que Arestovitch sugere é 

diferente. Na primeira fase da 
guerra, o grande fornecimen-
to de armas portáteis antitan-
que e antiaéreas, somada ao 
gigantesco compartilhamen-
to de inteligência por parte 
dos Estados Unidos sobre 
movimentos russos, permitiu 
uma guerra assimétrica efi-
caz para a Ucrânia.

Agora, com o centro dos 
combates deslocado de for-
ma mais coerente e menos 
dispersa por Moscou para o 
Donbass (leste) e o sul ucra-
niano, visando neutralizar o 
núcleo das forças de Kiev no 
centro-leste do país, Zelenski 
depende do novo esforço oci-
dental: o de entregar armas 
adequadas para combates de 
forças em manobra.

Já estão na Ucrânia deze-
nas de obuseiros america-

nos e há promessa de muito 
mais, incluindo talvez caças 
e tanques pesados -a Polônia 
já doou 200 modelos antigos 
soviéticos T-72 ao vizinho, 
numericamente um quarto 
da força ucraniana anterior à 
guerra. O governo de Joe Bi-
den conseguiu do Congresso 
autorização para enviar até 
US$ 20 bilhões (R$ 100 bi-
lhões) em ajuda militar, cinco 
vezes o orçamento anual de 
defesa da Ucrânia em 2021.

Nesta quinta, uma confe-
rência de doadores em Var-
sóvia arrecadou EUR 6 bi-
lhões (R$ 31,5 bilhões), mas 
não foi especificado o quan-
to disso é ajuda militar pura 
-que já se aproxima dos US$ 
10 bilhões (R$ 50 bilhões), se 
não mais, desde o início da 
guerra em 24 de fevereiro.
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INTERNACIONAL
Papa. Com dores no joelho devido a um ligamento rompido, o papa Francisco apareceu em público 
em uma cadeira de rodas pela primeira vez nesta quinta-feira (5). Em uma audiência com um grupo de 
freiras no Vaticano, Francisco foi empurrado por um assessor, que depois o ajudou a sair da cadeira.

 O governo de Joe 
Biden conseguiu 

do Congresso 
autorização para 
enviar até US$ 20 
bilhões (R$ 100 bi) 
em ajuda militar

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 6 de maio de 2022

A ajuda militar e de 
informação que os países 
ocidentais proporcionam 
à Ucrânia impede que a 
Rússia conclua rapida-
mente sua ofensiva, afir-
mou nesta quinta-feira (5) 
o porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, antes de 
assegurar, no entanto, que 
a Rússia cumprirá todos 
os seus objetivos.

“Estados Unidos, Rei-
no Unido, Otan em seu 
conjunto compartilham 
permanentemente infor-
mações com as Forças 
Armadas ucranianas. 
Combinado com as 
entregas de armas (...) 
estas ações não permi-
tem acabar rapidamente 
a operação”, afirmou 
Peskov à imprensa.

Apesar do comentá-
rio, o porta-voz disse 
que os corredores huma-
nitários “estão funcio-
nando” na siderúrgica 
Azovstal, o último 
foco de resistência dos 
combatentes ucranianos 
na cidade portuária de 
Mariupol.

“Os corredores es-
tão funcionando hoje”, 
declarou Peskov, antes 
de afirmar que o exér-
cito russo respeita o 
cessar-fogo anunciado 
na quarta-feira para 
permitir a retirada de 
civis refugiados neste 
complexo siderúrgico, 
onde também estão en-
trincheirados os últimos 
soldados ucranianos na 
cidade.

Um parlamentar russo 
que participa das nego-
ciações com a Ucrânia 
disse que as conversas 
são difíceis e acusou os 
representantes de Kiev 
de “recuar” em acordos 
existentes, informou 
nesta quinta-feira a 
agência de notícias Tass.

“Sou um dos quatro 
negociadores do lado 
russo. No entanto, é 
difícil negociar. As 
contrapartes ucranianas 
chegam a um acordo e 
depois recuam”, disse 
o negociador Leonid 
Slutski, segundo relato 
da Tass.

Kremlin: apoio 
ocidental impede 
final rápido

Ucrânia projeta ficar em 
modo de defesa até junho
O governo da Ucrânia disse que projeta ficar em modo defensivo contra 
a invasão russa de seu território pelo menos até o meio de junho

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 026/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
(CONJUNTOS ESCOLARES: CJA-4 E MESA COM 2 CADEIRAS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA – CE. O 
mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 
06/05/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 19/05/2022, as 08h00mim; data de 
abertura das propostas: 19/05/2022, às 08h05; início de disputa de preços: 19/05/2022, às 
09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: 
www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br, 
Jaguaretama-CE, 05 de Maio de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Concorrência Publica n.º 2021122101-SEIN, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE, conforme projeto básico. A comissão de Licitação torna 
publico o resultado de julgamento das propostas de preços, após critério editalicío menor preço 
global chegou-se ao seguinte resultado, empresa vencedora: S N DOS SANTOS ME, foi 
vencedora com valor total de R$ 1.246.418,51 (um milhão duzentos e quarenta seis mil 
quatrocentos e dezoito reais e cinquenta um centavos), a partir da publicação deste aviso, fica 
aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores 
informações tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br - Jaguaretama-CE, 05 
de Maio de 2022, Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS
E TELÉGRAFOS E SIMILARES DO ESTADO DO CEARÁ

ELEIÇÕES SINDICAIS TRIENIO 2022/2025 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
A Junta Eleitoral Triênio 2022/2025 eleita conforme artigo 47 do estatuto social, do 
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares do Estado do Cea-
rá, SINTECT-CE, CNPJ 23.563.307/0001-04, situado na rua Assunção, 477- Centro 
– Fortaleza- Ceará, em conformidade com o artigo 63, inciso V , retificar o Edital 
Publicado no dia 28 de Março de 2022, no jornal – O ESTADO ,  para corrigir as 
unidades e cidades que receberão Urnas na Eleição do Sintect Ce na eleição da Dire-
toria Executiva, Conselho Fiscal e Respectivos Suplentes, Onde lia-se: As unidades 
que terão Urnas Fixas em Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza: Edifício 
Sede/ AC Central/ CTCE/ Fortaleza GTURN 1 e 2 /CDD Cidade dos Funcionários/
AC Alencarina; AC/CDD Parangaba; AC/CDD Messejana; CEE Prado/CDD Francisco 
Sá/CTO; CDD Conjunto Ceará; CDD José Walter; CDD Centro; CEE Fortaleza/BR; 
CDD Aldeota, CDD Caucaia, AC/CDD Maracanaú com horário de votação das 08h00 
às 17h00, Unidades com urnas Itinerantes em Fortaleza e Região Metropolitana de 
Fortaleza: CDD Antônio Bezerra; CDD Papicu; CDD Fortaleza; CTCE GTURN 3; 
CEE Fortaleza/GTURN 3; AC Iguatemi; AC Barão de Studart; AC Conjunto Ceará; AC 
Montese; AC Dragão do Mar; AC Mondubim; AC/CDD Rodolfo Teófilo; AC Aldeota/
SECOR; CDD Castelão; AC Caucaia, AC Jurema, AC Icaraí, AC Maranguape, AC/
CDD Horizonte; com horário de votação das 08:00 às 17h00, exceto as urnas do 
CTCE GTURN 3 em que a votação ocorrerá das 00h00 às 06h00. Urnas Fixas no 
Interior do Estado: AC/CDD Juazeiro do Norte, AC/CDD Crato, AC/CDD Sobral, com 
horário de votação das 08:00 às 17h00. Urnas Itinerantes no Interior do Estado: AC/
CDD Iguatu; AC Crateús; AC Itapipoca; AC Aracati; AC Limoeiro do Norte; AC Rus-
sas; Entreposto Russas; AC Canindé; AC Quixeramobim; AC Tauá; AC Boa Viagem; 
AC Camocim; AC Morada Nova; AC Barbalha; AC Icó; AC Granja;  AC São Gonçalo 
do Amarante; AC Brejo Santo; AC Paracuru; AC Tabuleiro do Norte; AC Beberibe; AC 
Ipu; AC Milagres; AC Tianguá; AC Várzea Alegre; AC Trairi; AC Paraipaba; AC Itaitin-
ga; AC Pedra Branca; com horário de votação das 08:00 às 17h00, que coletarão os 
votos nas referidas cidades, conforme Artigo 48 do Estatuto do SINTECT/CE. Leia –
se: URNAS FIXAS E INTINERANTE EM FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 
DE FORTALEZA: Urna 01 - Edifício Sede/AC Central/Aposentados, Urna 02 - CEE 
Prado/CDD Francisco Sá/CTO/Administrativo, Urna 03 - AC/CDD Parangaba, Urna 
04 - AC/CDD Messejana, Urna 05 – CTCE Fortaleza GTURN 1/2/3, Urna 06 - CDD 
Cidade dos Funcionários/AC Alencarina/ADM, Urna 07 - AC/CDD Rodolfo Teófilo/
CDD Fortaleza, Urna 08 - CDD Conjunto Ceará, Urna 09 - CDD José Walter, Urna 10 
- CDD Castelão/AC Mondubim/AC Montese, Urna 11 - CEE Fortaleza-BR116, Urna 
12 - CDD Centro, Urna 13 - CDD Antônio Bezerra/AC Conjunto Ceará/ AC Jurema/AC 
Caucaia/AC Icaraí/AC Francisco Sá, Urna 14 - CDD Papicu/AC Aldeota/ AC Dragão 
do Mar/AC Barão de Studart/AC Iguatemi, Urna 15 - CDD Aldeota, Urna 16 - CDD 
Caucaia, Urna 17 - AC/CDD Maracanaú, URNAS ITINERANTES E FIXAS NO IN-
TERIOR: Urna 18 - AC Eusebio/AC Aquiraz/AC Horizonte/AC Pacajus, Urna 19 - AC 
Maranguape/AC Itaitinga, Urna 20 - AC Pindoretama/AC Cascavel/ AC Beberibe/AC 
Fortim/AC Aracati/AC Canoa Quebrada, Urna 21 - AC Russas/Entreposto de Rus-
sas/AC Morada Nova/ AC Limoeiro do Norte/AC Tabuleiro do Norte, Urna 22 - AC 
Canindé/AC Boa Viagem/AC Quixeramobim/AC Quixadá, Urna 23 - AC/CDD Igua-
tu/AC Icó/AC Cedro/AC Várzea Alegre/AC Acopiara, Urna 24 - AC São Gonçalo do 
Amarante/AC Paracuru/AC Paraipaba/ AC Trairi/AC Itapipoca, Urna 25 - CDD Sobral/
AC Sobral/AC Massapê/AC Senador Sá/AC Uruoca/AC Martinopole/AC Granja/AC 
Camocim/AC Acarau/AC Itarema, Urna 26 - AC Tianguá/AC Ubajara/AC Ibiapina/AC 
Ipu/AC Ipueiras/AC Guaraciaba do Norte/AC Viçosa do Ceará, Urna 27 - AC Crateús/
AC Tauá/AC Pedra Branca/AC Nova Russas, Urna 28 - AC/CDD/TECA Juazeiro do 
Norte, Urna 29 - AC/CDD Crato, Urna 30 - AC Brejo Santo/AC Milagres/AC Barbalha/
AC Missão Velha/AC Mauriti, totalizando Trinta (30) Urnas, com horário de votação 
das 08h às 17h, podendo a Junta Eleitoral estender o horário das coletas de votos 
nas unidades onde hajam jornadas de trabalho diferenciadas, que coletarão os votos 
nas referidas Unidades e Cidades, conforme Artigo 48 do Estatuto do SINTECT/CE.  
Publique-se. Fortaleza, 05 de maio de 2022 - Carmem Sílvia Ferreira Santiago - Pre-
sidenta da Junta Eleitoral do SINTECT-CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Chamada Pública – 
Credenciamento Nº 0505.001/2022 - Processo Administrativo Nº 0505.001/2022. A Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Alcântaras, localizada na Rua Antuninu Cunha, 361, 
Centro, Alcântaras-CE, estará recebendo a documentação dos interessados ao Edital de 
Chamada Pública para credenciamento de empresas para realização de consultas especializadas 
diversas (compreendendo realização de consultas, exames e cirurgia) e serviços de exames de 
imagem diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município, de 
forma suplementar, tudo em conformidade com a Resolução nº 03-30/03/2022 do Conselho 
Municipal de Saúde de Alcântaras/CE, mediante as condições estabelecidas no Edital de 
Credenciamento Nº 0505.001/2022, tudo de acordo com a Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada 
pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto à CPL no endereço acima citado, no horário de expediente do órgão, a 
partir da publicação deste Aviso. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à CPL no 
endereço acima citado, no horário de expediente do órgão, a partir da publicação deste Aviso. O 
presente credenciamento é permanente, permanecendo aberto durante 12 (doze) meses, 
obedecendo as exigências e especificações elencadas no edital de Chamada Pública. Maiores 
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações e Pregões da Prefeitura 
Municipal, localizada na Rua Antuninu Cunha, 361, Centro, Alcântaras-CE, pessoalmente ou 
enviadas para o e-mail: licitalcantaras@gmail.com, os interessados poderão acessar, ainda, o 
portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Alcântaras /CE, 06 de Maio de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o Resultado da 
fase de Julgamento da Documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 1101.01/2022, 
cujo o objeto é a Licitação do Tipo Menor Preço Global para pavimentação em pedra tosca no 
Sítio Bela Vista no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 5342 da Secretaria das 
Cidades- Governo do Estado, conforme Projeto Básico. Empresa(s) Habilitada(s): 
Construtora & Serviços Sobralense EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ no 39.336.452/0001-84, 
Construtora AG EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ no 34.326.829/0001-09 , LB Construçoes 
EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 40.454.732/0001-76 e Prime Construções & Locações  
EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ no 19.967.758/0001-21 por cumprirem todas as exigências do 
edital de licitação. Empresa(s) Inabilitada(s): Mandacaru Construções & Empreendimentos 
LTDA , Inscrita no CNPJ no 27.583.854/0001-02, Ellus Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ no 
26.723.179/0001-07, T Sousa de Oliveira-ME, Inscrita no CNPJ n° 24.959.960/0001-41 e 
Habite Engenharia EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 04.597.124/0001-57. A ata de julgamento 
da habilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da 
Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para 
consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, 
alínea "a" da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando desde já agendada a sessão para a 
abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não haja recursos, para o dia 13 de Maio 
de 2022, às 09:00 horas. Alcântaras – CE, 06 de Maio de 2022. Charllys Alcântara Soares - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos 
Contratuais. O Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras-Ce, torna público o extrato dos 
Instrumentos Contratuais resultantes da Tomada de Preços nº 1301.01/2022: Unidade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. 
Dotações Orçamentárias: 1103.11.01.267840021.1.026 -  pavimentação de estradas vicinais. 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 obras e instalacoes .Objeto: Pavimentação em pedra tosca 
no Sítio alegre, Sítio Livramento e Sítio Norte no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP 
Nº 1227 da Superintedência de Obras Públicas (S.O.P)- Governo do Estado, conforme Projeto 
Básico . Vigência do Contrato: até 120 (Cento e vinte) Dias. Contratada: CONSTRUSOL-
Construtora Sobralense EIRELI. Assina pela Contratada: Francisco Randal Linhares Menezes. 
Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Valor Globais: R$ 500.509,51 (Quinhentos 
mil, quinhentos nove reais e cinquenta e um centavos). Alcântaras-Ce, 13 de Abril de 2022. 
Charllys Alcantara Soares,Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços 
N.º 1301.01/2022, que tem como objeto a pavimentação em pedra tosca no Sitio Alegre, Sitio 
Livramento e Sítio Norte no Município de Alcântaras-CE, Conforme MAPP Nº 1227 da 
Superintendêcia de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, conforme Projeto Básico 
Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: CONSTRUSOL-Construtora Sobralense EIRELI 
, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.336.452/0001-84, no valor global de R$ 500.509,51 (Quinhentos mil, 
quinhentos nove reais e cinquenta e um centavos). Alcântaras-CE, 13 de Abril de 2022.Charllys 
Alcantara Soares.Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Adesão a Ata de Registro de 
Preços Nº 2022.03.28.001 Vinculada ao Pregão Eletrônico Nª PERP/020222.01/SAF do 
Município de Pires Ferreira/CE - Processo Administrativo Nº 2904.001/2022 - CARONA. O 
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em cumprimento à ratificação 
procedida pelo Sra. Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria 
de Administração e Planejamento, Secretaria Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, 
Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e 
Transporte, faz publicar o Extrato resumido do Processo Administrativo 2904.001/2022 - 
CARONA, a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
de expediente, consumo e limpeza, destinado a atender as necessidades das Secretaria de 
Educação e Cultura, Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras-CE, 
conforme processo de Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 2022.03.28.001 vinculada ao 
Pregão Eletrônico Nª PERP/020222.01/SAF do Município de Pires Ferreira/CE. Favorecidas e 
Valores Globais: Maria Eliane Pereira -ME, CNPJ: 11.303.281/0001-78; no valor de R$ 
483.431,87 (quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e sete 
centavos), Cleyse M. Rodrigues EIRELI-ME, CNPJ: 04.637.947/0001-69, no valor de R$ 
290.981,44 (Duzentos e noventa mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro 
centavos). Totalizando um valor global R$ 774.413,31 (setecentos e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e treze reais e trinta e um centavos), conforme parte integrante deste processo. 
Fundamento Legal: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, 
Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações, e Decreto Municipal n 
21/2017, de 07 de Junho de 2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no 
Município de Alcântaras e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e 
ratificada pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação e Cultura, Administração 
e Planejamento, Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e 
Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. Sra. Edmilson Bezerra Arruda. 
Alcântaras-CE, 03 de Maio  de 2022. Charllys Alcântara Soares Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Infraestrutura do Município de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que 
no próximo dia 08 de Junho de 2022, às 09h:00min, estará abrindo licitação na modalidade 
Concorrência Pública para Registro de Preços Nº. 02.05.01/2022-08/CP-SRP, para o seguinte 
objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
gestão da manutenção, eficiência, e ampliação do sistema de iluminação Pública do Município de 
Amontada, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e 
no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Amontada/CE, 05 de maio de 2022.  Flávio César 
Bruno Teixeira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da Prefeitura de 

Jaguaruana – CE, torna público, que no dia 19 de Maio de 2022 às 14:00h. (horário de Brasília), 

estará realizando Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.05.02.01-PE, tipo Menor 

Preço Global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de locação de veículos para o transporte de alunos universitários do Município de Jaguaruana/CE, no 

endereço eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br". quaisquer informações serão prestadas pela 

Pregoeira. Jaguaruana/CE, 05 de maio de 2022 – Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.04.26.005-SRP-DIVE  do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de água e gás (GLP) para atender as necessidades das diversas secre-
tarias do município, que do dia 06/05/2022 a 20/05/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 20/05/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 20/05/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretarias de edu-
cação, Saúde, Trabalho e Assistência Social. Contratada: Agil Comercio e Distribuidora de 
Equipamentos Ltda. Educação: valor global de R$ 5.351.438,35 (Cinco milhões e trezentos e 
cinquenta e um mil e quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Saúde: valor 
global de R$ 1.177.763,00 (Um milhão e cento e setenta e sete mil e setecentos e sessenta 
e três reais). Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 473.511,00 (Quatrocentos e 
setenta e três mil e quinhentos e onze reais). Repremig Representação e Comercio de Minas 
Gerais Ltda. Saúde: valor global de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais). K.C.R. Indústria 
e Comercio de Equipamentos Eireli. Educação: 19.016,67 (Dezenove mil e dezesseis reais e 
sessenta e sete centavos). Saúde: valor global de R$ 84.908,72 (oitenta e quatro mil e nove-
centos e oito reais e setenta e dois centavos). Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 
946,00 (Novecentos e quarenta e seis reais). Objeto: Registro de preços visando à aquisição 
futura de mobiliário, equipamentos de informática eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipa-
mentos industriais, quadros e parques infantis para atender as demandas das unidades admi-
nistrativas do município, conforme especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão 
Eletrônico Nº 2022.03.11.001-GM. Vigência dos Contratos: 31/12/2022 a contar da data de sua 
assinatura. Dotações Orçamentárias: 06.06.10.122.0402.2.008/17.17.10.302.1003.2.011. 07.0
7.12.122.0402.2.017/18.18.12.361.1201.2.019. 08.08.08.244.0806.2.027. Elemento de Despe-
sa: 44.90.52.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas 
das Secretarias. Assina pela Contratada: Leandro Figueiredo de Castro, Marcos Ribeiro Junior, 
Leandro Jose Vieira Soares. Data da Assinatura: 19 e 20 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Educa-
ção. Contratadas: Daterra Construções e Serviços Eireli pelo valor de R$ 3.027.599,94 (três 
milhões vinte e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). 
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação das quadras 
esportivas incluindo o reforço estrutural nas bases das coberturas, onde estão situadas em 
diversas localidades do município, conforme projeto em anexo, parte integrante deste pro-
cesso. Procedimento Licitatório: Tomada de Preço Nº 2022.02.15.001-SEDUC. Vigência dos 
Contratos: 120 (cento e vinte) dias a partir da data da assinatura. Dotações Orçamentá-
rias: 07.07.12.361.1201.1.006. Elemento de Despesas: 44.90.51.00. Assina pela contratante: 
Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pela Contratada: 
Jaime Dean Sousa Alexandre. Data da Assinatura: 28/04/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços - Contratantes: Se-
cretarias de educação, Saúde e Trabalho e Assistência Social. Contratado: Agil Comercio 
e Distribuidora de Equipamentos Ltda. Educação: valor global de R$ 10.807.756,70 (dez 
milhões e oitocentos e sete mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). 
Saúde: valor global de R$ 1.972.529,00 (um milhão e novecentos e setenta e dois mil e qui-
nhentos e vinte e nove reais). Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 1.004.621,00 
(um milhão e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais). Repremig Representação e Comer-
cio de Minas Gerais Ltda. Saúde: valor global de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais). 
K.C.R. Indústria e Comercio de Equipamentos Eireli. Educação: valor global de R$ 39.960,95 
(trinta e nove mil e novecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos). Saúde: valor 
global de R$ 172.691,05 (cento e setenta e dois mil e seiscentos e noventa e um reais e cinco 
centavos). Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 2.838,00 (dois mil e oitocentos 
e trinta e oito reais). Objeto: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliário, 
equipamentos de informática eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos industriais, 
quadros e parques infantis para atender as demandas das unidades administrativas do mu-
nicípio, conforme especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 
2022.03.11.001 - GM. Vigência da Ata de Registro de Preços: 01 (Um) Ano a Partir da data de 
sua Assinatura. Assina Pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas 
da Secretarias. Assina Pela Contratada: Leandro Jose Vieira Soares, Marcos Ribeiro Junior, 
Leandro Figueiredo de Castro. Data da Assinatura: 19 e 20 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Licitação Tomada de Preço Nº 05.05.03.01.22-TP 
- O Presidente da CPL, torna público, para os interessados, que no próximo dia 24/05/2022, as 09h 
horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Tomada de Preço, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada para assessoria técnica administrativa em recursos humanos com processa-
mento de dados da GFIP, resumo e relatórios das GPS, geração e acompanhamento dos arquivos do 
SIM, geração e acompanhamento do SIOPE, RAIS e DIRF, acompanhamento e emissão de DARFS 
referente a parcelamentos junto a RFB e PGFN e acompanhamento das certidões junto à Receita Fe-
deral do Brasil, PGFN, PGE e CEF, de interesse da Secretaria de Administração da Prefeitura, o qual 
se encontra na íntegra na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707 - CEP 63.800-000 – Quixeramobim/CE. Maiores Informações, no endereço citado, no ho-
rário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que no próximo dia 19/05/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando licita-
ção de Pregão Eletrônico Nº 00.05.03.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de material de limpeza, higienização, copa, cozinha, acondicionamento e 
embalagem, para atender as necessidades dos órgãos e entidades da prefeitura, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se 
na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público que 
no próximo dia 09/05/2022 às 09h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Fran-
cisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro, Senador Pompeu/CE, estará abrindo as propostas 
de preços referentes a Tomada de Preços Nº SE-TP002/2022, contratação de empresa especializa-
da para construção do Espaço Educativo Rural com 06 salas de aula, localizada no Distrito de São 
Joaquim no município, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, deste município, 
conforme Projeto Básico, parte integrante deste processo. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim 
de Queiroz, Secretária. Extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 08.007/2021-PERP: nº 
08.007/2021-02SME - Valor global: R$ 28.909,20 - Contratada: BMK-AP Empreendimentos EIRELI, 
através de sua representante legal, a Sra. Ana Paula Barroso de Souza; nº 08.007/2021-03SME 
- Valor global: R$ 43.584,80 - Contratada: Tecbol Ltda, através de sua representante legal, a Sra. Ja-
cqueline Cristina da Silva Almeida; nº 08.007/2021-01SME -Valor  global: R$ 51.564,00 - Contratada: 
Aquarela Comércio de Variedades LTDA-ME, através de sua representante legal, a Sra. Pâmella da 
Silva Saraiva.  Objeto: Aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Escolas de 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data 
da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 13, 19 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady Dia-
na Arruda Mota. Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 10.003/2021-01 da Chamada Pública nº 
10.003/2021-CHP. Contratada: Centro de Doenças Renais e Hipertensão Arterial S/C LTDA, através 
de sua representante legal, a Sra. Andrea de Paula Silva. Objeto: Credenciamento de clínicas para a 
prestação de serviços para realização de procedimentos de terapia renal substitutiva – TSR, Patologia 
e demais procedimentos autorizados pela APAC (Autorização dos procedimentos de alta complexida-
de), em atendimento a pacientes da rede pública Municipal. O presente Termo Aditivo tem por objetivo 
proceder ao reajuste de preços do contrato original em 12,5%. Data da assinatura: 07/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro Comissão de Licitação tor-
na público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 
2022.04.28.01-PP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de serviço de manu-
tenção preventiva e corretiva em computadores e terminais virtualizados, impressoras, redes de 
informática e gerenciamento das redes de responsabilidade das diversas secretarias do município. 
O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 18/05/2022, às 09h, maiores informações na 
sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/
CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. José Ivan De Paiva Júnior.

Arene Beach Tennis Ltda, CNPJ: 45.859.784/0001-46. Torna público que requereu à Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental Única - LAU, para: instalação e 
operação de um complexo de quadras de areia para prática de esportes e bar de apoio localizado 
na Rua Sebastião Ribeiro da Silva, s/n, Centro, Quixeramobim-CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, OFÍCIO 
DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE 
HORIZONTE/CE - RUA MARIA CONRADO DE LMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-135 – FONE: 
(85) 3336-2728 - CNPJ: 02.601.428/0001-15 - EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 15 (quinze) dias 
- PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0079-19.627/2022. TIPO: USUCAPIÃO EX-
TRAJUDICIAL. MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: AGRIPINO MARINHO DE LIMA, 
brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.357.123-68, portador da carteira de identidade 
nº 2016143359, filho de João Paulo de Lima e Rosa Maria das Mercês, nascido em 22/06/1959, casado em 
regime de comunhão parcial de bens em 27 de junho de 1980 com MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA 
LIMA, brasileira, comerciante, inscrita no CPF/MF sob o nº 284.852.973-34, portadora da carteira de 
identidade nº 2002009018228, filha de Raimundo Odilio de Oliveira e Emilia Barbosa da Costa, nascida 
em 04/01/1961, ambos residentes e domiciliados na Rua Vereador Elias Eduardo, nº 129, Zumbi, Hori-
zonte/CE. APARECIDA ILKA FREITAS RAMOS, Tabeliã Titular, por nomeação legal, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa 
por este 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Horizonte/CE, os termos do Procedimento de 
Reconhecimento de Usucapião em epígrafe, sendo mais de 15 (quinze) anos o tempo de posse alegado 
sobre: O IMÓVEL urbano localizado na Rua Vereador Elias Eduardo, nº 129, Zumbi, Horizonte/
CE. Com as seguintes medidas e confrontações: AO SUL - (Frente) – com 25,70m, limitando-se com 
a Rua Vereador Elias Eduardo. AO OESTE - (Lado Direito) – com 59,70m, limitando-se com a Rua 
João Gomes da Silva. AO NORTE - (Fundos) – com 30,40m limitando-se com a Rua Luiza Romana 
da Conceição. AO LESTE - (Lado Esquerdo) – com 59,40m, limitando-se com o imóvel de posse/
ocupado por Francisco Soares da Silva e com o imóvel de posse/ocupado por Francisco Wellington de 
Sousa Cavalcante. Perfazendo uma área territorial de 1.668,29m².  É o presente para CITAR desde 
já os possíveis interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como os cônjuges dos mesmos, 
se casados forem, para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde 
logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e advertidos de que não sendo ele impugnado, 
presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes na ini-
cial. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este, que será publicado e afixado na forma do 
Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e passado nesta cidade de Horizonte, Estado do Ceará, aos cinco 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (05/05/2022). Eu, Tiago Ferreira, escrevente 
autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.
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As micro e pequenas empresas (MPEs) expandiram, 
no último mês de março, a sua participação proporcional 
na geração de novos postos de trabalho no País. Levanta-
mento feito Sebrae, a partir de dados do Caged, mostra 
que o segmento abriu 88,9% de todas as vagas no terceiro 
mês deste ano. De acordo os dados, os pequenos negócios 
contabilizaram mais de 1 milhão de admissões e um sal-
do positivo de 121 mil empregos. No acumulado do ano, 
o Brasil já registra um saldo de 615 mil novos postos de 
trabalho, sendo as micro e pequenas empresas as grandes 
fornecedoras de emprego, com 430 mil vagas, correspon-
dendo a 70% do total. Por sua vez, o levantamento indica 
que as médias e grandes empresas registraram um saldo 
de 148 mil empregos, 24,1% do total.

Na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e o 
primeiro trimestre deste ano, os cenários são relativamen-
te semelhantes. “Todos os portes de empresa apresentaram 
saldos positivos, sendo que as MPE tiveram resultados qua-
se três vezes maior do que as médias e grandes”. Segundo o 
Sebrae, o setor de serviços continua como o maior gerador 
empregos. Em março, as MPE desse segmento contrataram 
74.255 pessoas, com um total, até o momento, de 273.698 
novos postos de trabalho, em 2022.

MPEs lideram abertura de vagas

 A taxa de contingência até então era cobrada de cerca de 353 mil domicílios cearenses

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Bicampeã
A possibilidade de 

o Brasil registrar, pelo 
segundo ano seguido, uma 
inflação acima de 10% 
começou a entrar no radar 
dos economistas. A pos-
sibilidade vem crescendo 
em meio aos persistentes 
impactos da guerra na 
Ucrânia, dúvidas sobre o 
efeito da política de "covid 
zero" na China nas cadeias 
produtivas, aumento dos 
juros nos Estados Unidos 
e o espalhamento genera-
lizado das altas de preços 
no Brasil. Além disso, o 
cenário eleitoral no Brasil 
também aparece como 
fator de pressão adicional.

Bicampeã II
Será a primeira vez, 

desde o início do Plano 
Real, que o País teria 
inflação de dois dígitos por 
dois anos seguidos. Com 
esse cenário, a taxa Selic, 
que foi elevada pelo BC 
na última quarta-feira (4), 
para 12,75% ao ano, teria 
provavelmente de subir 
ainda mais e se manter 
alta por mais tempo. E 
começam a voltar também 
os temores de inércia 
inflacionária e indexação, 
da época da hiperinflação 
em que as altas de preços 
acabavam se refletiam nos 
preços futuros, mantendo a 
inflação em alta.

Cartórios deverão criar plataforma unificada
A Câmara dos 
Deputados 
aprovou, ontem, 
medida provisória 
que obriga os car-
tórios a criarem 
uma plataforma 
unificada para 
oferecer à popu-
lação serviços 

digitais até o final de 2023, quando termina o prazo para 
implementação do Serp (Sistema Eletrônico de Registros 
Públicos). Além disso, os cartórios deverão aceitar paga-
mento em cartões de crédito e débito. O texto segue para 
o Senado, e deve ser votado até 1º de junho.

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

FOTO DIVULGAÇÃO
A governadora do Ceará, 

Izolda Cela, falou ontem so-
bre a situação hídrica do Ce-
ará, e anunciou o fim da ta-
rifa de contingência da água, 
taxa da Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará (Cagece), 
criada em 2015 em razão de 
um período de forte escassez 
hídrica. Ao seu lado, estavam 
o titular da Secretaria de Re-
cursos Hídricos (SRH), Fran-
cisco Teixeira, e o presidente 
da Cagece, Neuri Freitas.

A iniciativa se deve em 
grande parte ao aporte aos re-
servatórios durante a quadra 
chuvosa de 2022. Dados re-
centes da Cogerh contabilizam 
aporte de 3,64 bilhões de me-
tros cúbicos, valor superior ao 
contabilizado em 2021, quan-
do foi registrado pouco mais 
de 1,7 bi de aporte.

Izolda Cela ressaltou que 
a média total de reservas do 
Ceará é de 37% e que segue 
subindo. Para demonstrar 
como o panorama hídrico 
tem melhorado, embora não 
de forma uniforme, o se-
cretário Francisco Teixeira 
destacou que “a situação já 
chegou a 6%”. Por isso, é um 
momento que se pode cele-
brar bons números no Esta-
do, principalmente na Gran-

de Fortaleza.
“Se observamos o macros-

sistema que serve a Fortale-
za e à Região Metropolita-
na, mais precisamente a 18 
municípios, nós temos um 
percentual de quase 95% de 
abastecimento e com uma 
previsão de chegar a 100% no 
final de maio. Esses números 
nos dão uma situação con-
fortável”, pontuou a governa-
dora do Ceará.

Izolda Cela explicou que 
essa situação atual dá auto-
nomia de água para a região 
servida pelos açudes Pacajus, 
Pacoti, Riachão e Gavião por 
dois anos sem precisar da 
necessidade da água do Cas-
tanhão. “Com a situação dos 
dados desse relatório, nós 

decidimos pela revogação do 
ato declaratório que insere a 
cidade de Fortaleza e a Re-
gião Metropolitana na con-
dição de escassez hídrica. Ou 
seja, nos permite a determi-
nação imediata para retirar 
a tarifa de contingência de 
água pela Cagece”, apontou.

A taxa de contingência até 
então era cobrada de cerca de 
353 mil domicílios cearenses, 
nos municípios de Fortaleza, 
Aquiraz, Cascavel, Caucaia, 
Chorozinho, Eusébio, Guaiú-
ba, Horizonte, Itaitinga, Ma-
racanaú, Maranguape, Paca-
jus, Pacatuba, São Gonçalo 
do Amarante, São Luis do 
Curu, Paraipaba e Paracuru.

“Mais de quatro milhões 
de pessoas serão beneficia-

das e a medida vale a partir 
do consumo do mês de maio. 
Portanto, somente as faturas 
que chegarão para pagamen-
to em junho estarão sem essa 
cobrança”, destacou o presi-
dente da Cagece.

A situação, entretanto, se-
gue irregular no Sertão Cen-
tral, com a Bacia do Bana-
buiú registrando apenas 9% 
de sua capacidade máxima 
de armazenamento. O alerta 
indica que mesmo com bons 
aportes, o clima semiárido 
tem como característica chu-
vas irregulares com regiões 
mais confortáveis e outras 
com armazenamentos menos 
expressivos – como é o caso 
da bacia do Curu e do Bana-
buiú no Sertão Central.

Fim da taxa de contingência após quase 7 anos
O Governo do Estado anunciou, ontem, o 

fim da tarifa de contingência da água - taxa da 
Cagece, criada lá em outubro/2015 diante da 
forte escassez hídrica –, com pena de 120% do 
que rompesse a meta estipulada para os cerca 
de 353 mil domicílios. O aporte aos reservató-
rios com as chuvas de 2022, de 3,64 bilhões de 
m3 - acima do contabilizado em 2021 (1,7 bi de 
m3) - ajudou para o fim da cobrança. Porém, se 
a Cagece seguir a linha da Aneel, logo após o 
fim da bandeira escassez hídrica, semana que 
vem virá novo reajuste da água. Lembrando que 
já houve aumento de 6,69% em janeiro.

Outro aumento?
A Petrobras deverá 

reajustar o preço dos com-
bustíveis em breve, prevê 
a Associação Brasileira de 
Importadores de Combustí-
veis (Abicom). A projeção é 
de que haja um reajuste de 
12% no preço da gasolina e 
de 24% no diesel, que cor-
responderiam à diferença 
entre os preços praticados 
no mercado brasileiro e 
externo. O preço médio do 
litro da gasolina comum 
praticado no Brasil é de R$ 
7,283, já do óleo diesel é de 
R$ 6,610, segundo dados 
da ANP, referente a semana 
de 24 a 30 de abril.

Veículos
As transações de veícu-

los usados caíram 13,5% 
sobre março, o que faz 
com que o acumulado do 
ano esteja 21,2% abaixo 
do registrado em 2021, ano 
de recorde nas trocas de 
titularidade. Segundo nú-
meros da Fenabrave, foram 
comercializados mais de 3,7 
milhões de veículos usados 
no acumulado do primeiro 
quadrimestre de 2022 
(janeiro a abril), contra mais 
de 4,7 milhões em igual 
período do ano passado. Ou 
seja, diferença de 1 milhão 
de veículos usados, que dei-
xaram de ser negociados.

Personalidade. O alto empresariado brasileiro vai a Nova York no fim desta semana para participar 
da retomada do tradicional jantar de gala do prêmio Personalidade do Ano, realizado pela Câmara de 
Comércio Brasil-Estados Unidos, nesta segunda (9). O evento vai homenagear Luiza Trajano.

Governo anuncia fim da tarifa 
de contingência de água no CE
Depois de sete anos, Cagece não vai mais cobrar a tarifa de 
contingência de água, criada no período de forte escassez hídrica

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Retificação 
da Ata de Registro de Preços - O  Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social torna 
público a RETIFICAÇÃO da Ata de Registro de Preços Nº 0042802, Pregão Eletrônico Nº 
0042802-2022-SRP,publicado conforme Ata no jornal de Grande Circulação(o estado) dia 
03/05/2022,pag.7,Diário Oficial do Estado – DOE 04/05/2022 serie 3,ano XIV nº 094 pag.234.
Com a seguinte correção, ONDE SE LÊ: Validade da ata: 02/05/2022 a 02/05/2023, LEIA-SE: 
Validade da ata: 03/05/2022 a 03/05/2023. As demais disposições permanecem inalteradas.Uruoca-
CE,03/05/2022. Laercio Gomes de Albuquerque - Gestor da Ata de Registro de Preço

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 TOMADA DE PREÇOS N° 0012803.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO DO SISTEMA VIARIO 
RURAL EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Empresas HABILITADAS: 
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI (26.443.219/0001-59); SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS EIRELI 
(27.004.063/0001-72); R.A CONSTRUTORA EIRELI (13.772.961/0001-66). Empresas INABILITADAS: 
O DOS REIS BRANDÃO EIRELI (27.105.515/0001-20); D. SOUSA RIOS ME (35.752.089/0001-27); 
FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI (11.049.440/0001-50). 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 11:00h do dia 16 de 
maio de 2022. Uruoca-CE, 04 de maio de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

EDITAL DE LOTEAMENTO

GEISSY MORGANE DE ARAÚJO NUNES, Oficiala Interina do Registro de Imóveis do 
Cartório de 2o Oficio da Cidade e Comarca de Orós, Estado do Ceará, etc. FAZ SABER a 
todos os interessados que a empresa UAS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS UNIPESSOAL LIMITADA - UAS EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 
18.162.278/0001-20, com sede na Cidade de Orós, Estado do Ceará, representada 
por seu sócio - ULISSES ALFREDO DA SILVA NETTO, depositaram neste Cartório os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal no 6.766/79, para o 
registro do Loteamento Urbano denominado “LOTEAMENTO NOVO ORÓS”, situado 
nesta cidade de Orós - Ceará, devidamente prenotado neste CRI, no Livro 1-C, às fls. 
122V sob o no 2615. O loteamento contém uma ÁREA TO-
TAL de 490.000,00m2, ÁREA VERDE de 78.587,31 m2, 
ÁREA INSTITUCIONAL de 25.930,54m2, ÁREA DE RE-
SERVA LEGAL de 64.651,46m2, ÁREA LOTEADA de 
209.962,99m2, ÁREA DE RUAS de 110.867,70m2, divi-
dida em 107 (cento e sete) Quadras, e 1.311 (mil tre-
zentos e onze) Unidades de Lotes. Destina-se o Lotea-
mento a uma zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Orós - Ceará, e pelas demais repartições com-
petentes. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este Edital que será publicado por três (03) dias 
consecutivos no jornal de circulação e afixado no quadro de 
Editais desta serventia, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Fede-
ral no 6.766/79.

Orós(CE), 03 de Maio de 2022
Geissy Morgane de Araújo Nunes

Oficiala Interina

Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico nº 
027/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUN. DE AGRIC., PECUÁRIA E 
APOIO COMUNITÁRIO DE JAGUARETAMA - CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 10/05/2022 as 
09h00mim, fim do acolhimento das propostas: 20/05/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 20/05/2022, às 08h05; início de disputa de preços: 20/05/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 05 de Maio 
de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo -Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato APEOC, entidade de classe representante dos profissionais da rede pública de ensino no estado 
do Ceará, inscrito no CNPJ sob número 06.938.146/0001-69, por meio de sua Diretoria Executiva abaixo 
assinada, no uso de suas atribuições estatutárias, especialmente com fulcro nos arts. 6º, 7º, alíneas “e” e “g” 
e 8º do seu Estatuto, convoca seus associados, servidores públicos lotados nas Secretarias de Educação e de 
Cultura do Estado do Ceará e dos municípios cearenses, a participarem de Assembleia Geral da categoria que 
será realizada no dia 14 de maio de 2022, às 08:00 horas, em primeira convocação, e às 08:30 horas, em 
segunda convocação, na sede do Sindicato APEOC, na Rua Solon Pinheiro, 1306, Bairro de Fátima, Fortaleza/
Ceará. A assembleia tem como finalidade apreciar e deliberar sobre prestação de contas e aprovar o orçamen-
to para o exercício financeiro seguinte bem como sobre os planos de ação da Direção Estadual.

Fortaleza, 6 de maio de 2022.
Francisco Reginaldo Ferreira Pinheiro

VICE-PRESIDENTE
Maria da Penha Matos Alencar

TESOUREIRA
Cícero Aurelisnor Matias Simião

SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS
DE FORMAÇÃO SINDICAL

Rita Jane Pinheiro Pacheco
SECRETÁRIA PARA ASSUNTOS DE MULHERES

José Fábio Chaves Lopes
SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS INTER-SINDICAIS

Josilma Rodrigues Frota
SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS

DE POLÍTICAS SOCIAIS
Sérgio Bezerra e Silva Neto

SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

Anízio Santos de Melo
PRESIDENTE

José Helano Maia
SECRETÁRIO GERAL

José Albano De Melo
SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS CULTURAIS

José Leorne Nogueira
SECRETÁRIA PARA ASSUNTOS DESPORTIVOS

Alessandro Sousa Carvalho
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Joaquim Juscelino Linhares Cunha
SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DE APOSENTADOS

Mauricio Manoel Santos Da Silva 
SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Veralucia Beserra De Almeida
SECRETARIA DE ASSUNTOS

FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Jaguaribe comunica aos interessados que no 
dia 09 de maio de 2022, às 08:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, localizada 
na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PROPOSTAS DE 
PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 21.01.01/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR 
NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNI-
CÍPIO DE JAGUARIBE/CE. .Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de 
Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 
Jaguaribe – CE, 05 de Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2022- CP. A Comissão Permanente de Li-
citação da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que após análise 
dos documentos de habilitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2022- CP, com fins à CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÍEDRICAS IRREGULARES E AS-
FÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE., Foram consideradas 
INABILITADAS a seguinte empresa: (P-01) REAL SERVIÇOS EIRELI,( CNPJ Nº 37.452.665/0001-
46), por apresentar documentação em desacordo com os ditames do Edital. Com relação ao LOTE 
02 as empresas : (P-04) WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ Nº 10.932.123/0001-
14), (P-06)APLA COMÉRCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, (CNPJ Nº 
24.614.233/0001-42), (P-07) ABRAV CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-
-EPP, (CNPJ Nº 12.044.788/0001-17), (P-05) LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, (CNPJ 
Nº 26.592.136/0001-21), por apresentar documentação em desacordo com os ditames do Edital. Foram 
consideradas HABILITADAS as seguintes empresas: (P-02) AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES LTDA,(CNPJ Nº 12.049.385/0001-60), (P-03) ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, (CNPJ Nº 63.551.378/0001-01),por apresentarem documentação exigida de acordo com 
os ditames do edital. Com relação ao LOTE 01 as empresas (P-04) WU CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI, (CNPJ Nº 10.932.123/0001-14), (P-06)APLA COMÉRCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, (CNPJ Nº 24.614.233/0001-42), (P-07) ABRAV CONSTRUÇÕES,SER-
VIÇOS,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP, (CNPJ Nº 12.044.788/0001-17), (P-05) LIT EMPREEN-
DIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, (CNPJ Nº 26.592.136/0001-21). Assim, fica aberto o prazo recursal 
conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Maiores informações na sede da Comissão, localizada no 
situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, no horário de 8h às 12h. 
Choró, 05 de Maio de 2022. A Comissão de Licitação do Município de Choró-Ce.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO 
– TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE 
– torna público para conhecimento dos interessados o adiamento da abertura e recebimento da 
documentação para no próximo dia 23 de Maio de 2022 às 09hs:30min, na sede da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 – Alto do Cruzei-
ro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTOS 
E MIDIAS DIGITAIS, PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE ARQUIVOS E GERAÇÃO DE LO-
TES DIGITAIS, DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
CHORÓ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL., conforme especificações 
contidas no PROJETO BÁSICO constante do Anexo I do Edital, devido fatos supervenientes. Tudo 
de acordo com a Lei n 8.666/93. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DA ABERTU-
RA DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão Permanente de Licitação de Choró/Ce., comunica 
aos interessados que no próximo dia 12 de Abril de 2022, às 10:00hs , estará abrindo a propos-
ta de preço da empresa declara habilitada, da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 
005/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ES-
COLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE, conforme observação nas disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores. Choró - CE, 05 de 
Abril de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2022. CONTRATANTE: Município de Icapuí, localizado à 
Praça Adauto Róseo, 1229, Centro, Icapuí, CE, CNPJ nº 10.393.593/0001-57, através da Secre-
taria de Infraestrutura e Saneamento, neste ato representada por seu Secretário, Sr. José Fran-
cisco da Costa. CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ 25.165.699/0001-
70, com sede na Rod. BR 304, 1519 – Galpão 1 – CEP: 59.607-860 – Aeroporto – Mossoró - RN, 
na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. FUNDAMENTO LEGAL: Processo de 
licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 2021.10.27.01. OBJETO: Execução de pavimenta-
ção em diversas ruas do Município de Icapuí-CE, conforme contrato de repasse nº. 895405/2019/
MDR/CAIXA. PREÇO: R$ 1.737.416,96 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e 
dezesseis reais e noventa e seis centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 (oito) meses. PRA-
ZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses contados do recebimento da Ordem Inicial de Serviço. 
ORIGEM DOS RECURSOS: Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR e próprio do Mu-
nicípio, conforme contrato de repasse nº. 895405/2019/MDR/CAIXA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: 08.01.15.452.0020.1.033. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00. DATA: Icapuí-CE, 07 
de março de 2022. Signatários: CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento. 
CONTRATADA: CLPT Construtora Eireli EPP.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO - FRACASSA-
DA – TOMADA DE PREÇO N º 003/2022- TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-
-CE – torna público para conhecimento dos interessados que Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORA, 
OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA E 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AO ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDE-
RAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS, 
DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE CHORÓ/CE, CONFORME 
PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, foi declarada FRACASSADA, devido nenhum dos parti-
cipantes preencher os requisitos necessários ao instrumento convocatório. Tudo de acordo com a 
Lei n 8.666/93. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão Permanente 
de Licitação, localizada na avenida 23 de agosto, s/n, Centro, Bairro Centro, torna público o EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0605.02/2022, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS 
NA SEDE E DISTRITO NO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ-CE,CONFOME PROJETO BÁSICO. 
que realizar-se-á no dia 31.05.2022, às 09:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no ende-
reço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas. Senador Sá-CE, 06 de 
Maio de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na avenida 23 de agosto, s/n, Centro, Bairro Centro, torna público o EDITAL DE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0605.01/2022, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO 
CAMPO DO BOTA FOGO NA RUA MANOEL AMARAL DA CUNHA, SEDE DO MUNICIPIO DE SE-
NADOR SÁ-CE,CONFORME PROJETO BÁSICO. que realizar-se-á no dia 30.05.2022, às 09:30 horas. 
Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 
17:00 horas. Senador Sá-CE, 06 de Maio de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho – Presidente da CPL. 

R$K ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 39.741.463/0001-77
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Alameda Peru, S/N, Alphaville 
Ceara 02, Q-XA1, LT-13, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe – Secretaria de Saúde - 
Chamamento Público Nº 05.05.01/2022. A Secretaria de Saúde, através da Ordenadora de Despesas, 
Sra. MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no período de 06 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022, no horário de 07:00 às 13:00 horas, estará 
realizando CHAMAMENTO PÚBLICO, para o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE 
PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, 
conforme especificações constantes do anexo I do edital, o qual se encontra, na íntegra, à disposição 
de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada Rua Cônego Climério Chaves, 
307, bairro Centro, em São João do Jaguaribe-CE, no horário de atendimento ao público, das 07:00 às 
13:00 ou no portal de Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. São João do Jaguaribe - CE, 05 
de maio de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da CPL.



11O ESTADO • Fortaleza, Ceará, Brasil • Sexta-feira, sábado e domingo, 6 de maio de 2022

Título. O Brasil garantiu o título geral do Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, disputado em Pun-
ta Cana (República Dominicana). A seleção brasileira conquistou ao todo 13 medalhas (seis ouros, três 
pratas e quatro bronzes), cumprindo a sua melhor campanha  em toda sua história na competição.ESPORTES

FOTO  MARCELO CORTES / FLAMENGO

FOTO DIVULGAÇÃO

A sua vez       
A Loteria dos Sonhos lhe enseja, moto, dinheiro e 

carro. Insista.

Só lembrando
No dia 24 de junho de 2016,eu estreava aqui com esta 

coluna. No próximo mês chegarei aos 6 anos de atividade. 
Aqui a gente tem liberdade.

O melhor programa
O grande programa desta sexta-feira é assistir o show da rainha 

da jovem guarda, Wanderlea que canta esa noite no Rio Mar 
todas suas canções que fizeram e ainda fazem sucesso. Quan-
do você se separou de mim, quase que minha vida teve fim.

Renan e Marcelo
Renan Vieira é o presidente do tetra, mas Marcelo Paz 

é presidente tetra. A diferença é que Renan já pegou o 
Leão tri e Marcelo Paz é campeão desde 2019. Portanto é, 
presidente desde 2019.

Duas camisas
Atenção pessoal que cuida do marketing do Fortaleza. 

Separe duas camisas sendo uma para o padre Eugênio Pacelli e 
outra para o general André, que comanda a 10a região militar.

Linguajar do futebol
Quem pede, tem preferência. Quem se desloca recebe. 

Em time que está ganhando não se mexe.

Opinião minha
Muitas vezes um recuo significa um avanço. Quem diz 

o que quer, ouve o que não quer.

Sumov feminino

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

No ginásio Paulo Sarasate neste sábado o time fe-
minino de futsal do Sumov joga contra o Confiança de 
Sergipe. O técnico do Sumov é o vitorioso Wilson Saboia 
que é também o técnico da seleção brasileira.

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

Hugo Cajuda, empre-
sário de Paulo Sousa, cri-
ticou duramente as de-
clarações de Jorge Jesus a 
respeito do seu desejo de 
retornar ao Flamengo. O 
profissional, que também 
agencia Abel Ferreira, ain-
da disse que o ex-treinador 
do Rubro-Negro tem uma 
“total ausência de senti-
mentos para com a insti-
tuição” carioca.

O desabafo de Caju-
da veio em forma de nota 
emitida pelo empresário. 
Em sua opinião, o “epi-
sódio vergonhoso” prota-
gonizado por Jesus é uma 
tentativa de desestabilizar 
o Flamengo e o trabalho de 
Paulo Sousa.

Sem clube desde que foi 
demitido pelo Benfica, em 
dezembro do ano passado, 
Jesus está de férias no Rio 
de Janeiro. Ainda na maté-
ria publicada pelo UOL, o 
treinador elegeu Vítor Pe-
reira como melhor técnico 
português no futebol bra-
sileiro, mas destacou que 
vê o Palmeiras um degrau 
acima dos adversários.

Sem surpresa assistimos 
a mais um momento de-
plorável, de alguém que só 
estando perturbado e de-
sesperado pode revelar ta-
manha falta de ética, falta 
de respeito e falta de pro-
fissionalismo. Apesar do 
seu largo histórico, a refe-
rida pessoa consegue subir 
muitos patamares em mais 
um episódio vergonhoso.

Esta é a continuidade do 
“eu” sempre a sobrepor-se 
ao “nós”, do uso da pande-
mia, um tema tão grave, 
para justificar desastres, 
como o que aconteceu no 
Benfica, ou como justifica-

tiva para abandonar o Fla-
mengo poucos dias após 
renovar e num momento 
delicado para o clube. As 
explicações e as desculpas 
deveriam ser dadas aos 
benfiquistas por terem vis-
to ser gastos 150 milhões 
de euros para conquista-
rem zero títulos.

A referida pessoa revela 
total ausência de sentimen-
tos para com a instituição 
Flamengo, ao contrário do 
que apregoa, porque a ten-
tativa de desestabilizar um 
clube “amigo” desta forma 
é inaceitável.

É um ataque nunca an-
tes visto a colegas de pro-
fissão e compatriotas, mas 
mais do que isso, é um ata-
que à classe dos treinado-
res profissionais de fute-
bol, um ataque à ética e à 
dignidade.

Agradecemos os muitos 
contactos de treinadores 
e outros profissionais do 
mundo do futebol, em es-
pecial dos que trabalham 
no Brasil e que nos têm 
procurado para manifestar 
o seu total repúdio para 
com esta situação com a 
qual não concordam.

Deveria ser uma obri-
gação pessoas com esta 
notoriedade terem com-
portamentos exemplares, 
passando mensagens po-
sitivas ao mundo, em vez 
daquilo a que estamos a 
assistir.

Em meio à polêmica, o 
Flamengo se prepara para 
seu próximo compromisso 
pelo Campeonato Brasilei-
ro. No domingo, o time co-
mandado por Paulo Sousa 
encara o Botafogo, no Es-
tádio Mané Garrincha, às 
11h (horário de Brasília), 
pela quinta rodada.

QUERO PRECES E NADA MAIS Renan, Cacá, Ferrú-
cio e Zezé Câmara num momento de muita fé.

POR ONDE ANDA Ele sempre foi brilhante e um homem li-
gado ao esporte. Carlos Tolstoi hoje na coluna com o craque Falcão.

MATHEUS Ele dirige em Fortaleza um escritório que negócia 
craques de nosso futsal para outros estados e países. Vai muito bem 
é a sua esposa é Júlia e suas filhas Maria Eduarda e Maria Júlia.

“Episódio vergonhoso” protagonizado por Jesus é uma tentativa de desestabilizar o Flamengo e o trabalho de Paulo Sousa

No futebol não é uma es-
tratégia muito boa ficar pro-
vocando adversários antes de 
uma decisão. Ainda mais se 
o rival for o maior vencedor 
da competição, com 13 con-
quistas. Mas isso parece não 
preocupar o egípcio Moha-
med Salah, do Liverpool, que 
vai encarar o Real Madrid, 
dia 28, no Stade de France, na 
final da Liga dos Campeões, e 
só pensa em revanche.

Depois de declarar torci-
da para o time merengue na 
partida de volta diante do 
Manchester City e ver uma 
heroica classificação dos es-
panhóis, o atacante não se 
importou com a demons-
tração de força e foi logo 
provocando: “Temos contas 
a acertar”, escreveu em suas 
redes sociais, com fotos da 
festa de virada do Liverpool 
diante do Villarreal que co-
locou mo time na final.

Quer resolver
Essa vontade excessiva de 

Salah tem uma grande expli-
cação. Na decisão da edição 
de 2017/18, na qual o Real 
Madrid sagrou-se campeão 
após fazer 3 a 1 no clube in-
glês – se tornaria o campeão 
uma temporada mais tarde 
– Salah deixou o campo com 
somente 25 minutos, machu-
cado, após levar uma chave 
de braço de Sérgio Ramos.

Desde então ele conta os 
dias para um possível reen-

contro em jogo que vale 
taça. Não por acaso, já havia 
manifestado torcida para o 
Real Madrid na véspera do 
jogo diante do Manchester 
City. “Eu quero o Real Ma-
drid na final, eles nos bate-
ram uma vez”, havia dito o 
egípcio. Ele acha que pode 
fazer a diferença em campo, 
o que deixa os torcedores in-

gleses empolgados.
A postagem do “acerto de 

contas” dividiu torcedores, 
contudo. E muitos espanhóis 
invadiram o Twitter de Sa-
lah para “lembrá-lo” que ele 
já havia disputado um ma-
ta-mata com os merengues 
na edição passada da Liga 
dos Campeões, com 0 a 0 
em Anfield e 3 a 1 contra no 

Santiago Bernabéu.

Torcedor responde
“Notando como pontua-

ção a acertar, você jogou na 
temporada passada com o 
Real Madrid e eles o ven-
ceram. O Real irá vencê-lo 
novamente. Vai ser Real Ma-
drid 2 x 1 Liverpool”, provo-
cou um torcedor.

Salah provoca Real Madrid para
a final: ‘Temos contas a acertar’

Empresário de Paulo Sousa 
dispara contra Jorge Jesus
O profissional, que também agencia Abel Ferreira, ainda disse que o ex-treinador 
do Rubro-Negro tem uma “total ausência de sentimentos para com a instituição”

COUNTRY Este simpático 
clube já teve muitos presiden-
tes, mas recentemente perdeu 
três lideranças no caso Paulo 
César, Régis Vidal e Augusto 
Borges. Já o meu amigo Boa-
nerges está a sua frente e com 
muita competência.
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GERAL
O Projeto Pôr do Sol Fortaleza vai realizar uma homenagem às mães neste domingo, 08. No espigão do 
Náutico, às 17 h, os espectadores poderão assistir apresentações com repertório romântico passando por Roberto 
Carlos e Frank Sinatra, entre outros. Também pode-se acompanhar pelo Instagram @pordosolfortaleza

Homenagem. Nesta sexta-feira (6), o RioMar Fortaleza convida as mães de todas as gerações para uma home-
nagem especial com o show da cantora Wanderléa. O evento faz parte do projeto “Jantar das Mães RioMar” e 
será realizado na Praça de Alimentação do shopping (Piso L3), a partir das 19h30, com entrada gratuita. A aber-
tura do show ficará por conta do cantor cearense Marcelo Di Holanda apresentando músicas da MPB em voz e 
violão. Para o reencontro com o público cearense, a inconfundível “Ternurinha” da Jovem Guarda preparou um 
show emocionante para cantar e relembrar os maiores sucessos dos mais de 50 anos de carreira. O repertório 
contará com músicas consagradas como: “Foi Assim”, “Pare o Casamento”, “Prova de Fogo” e “Ternura”.mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

A palavra mãe traz consigo 
muitos significados, mas a “for-
ça” é a sua principal caracterís-
tica. Independente dos desafios 
a serem enfrentados, uma mãe é 
capaz de superar qualquer obs-
táculo pelo seu filho(a). Antonia 
Aurenice, 35, é professora e mãe 
da Ana Laura de apenas 4 anos 
e 8 meses, e durante a gravidez 
ela enfrentou muitos desafios, o 
marido foi diagnosticado com 
câncer e desenganado pela me-
dicina, e mesmo com todas as 
dificuldades Aurenice não se 
deixou abater. Permaneceu ao 
lado do esposo durante o trata-
mento contra a doença e conti-
nuou firme aproveitando cada 
momento da sua gestação.

“Descobri minha gravidez 

planejada, porém não imagi-
nava que seria tão rápida, uma 
semana após descobrir que meu 
esposo estava com um tumor 
no pulmão, foram nove meses 
bem diferente para uma grá-
vida, porém encontrava forças 
para lutar nesse bebê, meu espo-
so fez 5 meses de quimioterapia 
e eu sempre estive do lado dele, 
abandonei emprego pra ficar 
com ele e, para que ele acompa-
nhasse o desenvolver do bebê de 
pertinho apesar de está doente”.

Antonia Aurenice deu a luz a 
Ana Laura, então os dois desfru-
taram do prazer de se tornarem 
pais. Foi então que a pequena 
Laura ficou doente, foi levada a 
vários hospitais mas só piorava, 
depois de tanto a família insistir, 

Aurenice levou a criança para 
um hospital em Caucaia, região 
metropolitana de Fortaleza. De-
pois de alguns exames, o resulta-
do veio, Ana Laura foi diagnos-
ticada com Leucemia Mieloide 
Aguda e então começou uma 
nova luta para toda a família.

“Inicialmente a gente pensa 
que não suportaria ver um filho 
sofrer tanto assim com um cân-
cer, mas sinceramente uma mãe 
suporta as piores dores para 
ver o sorriso no rosto, a minha 
maior força vem de Deus, isso 
é real e também a minha for-
ça vem da minha filha que me 
inspira vontade de viver. Certa 
vez ao ver minha filha sofrer 
por conta do tratamento, eu não 
contive as lágrimas e chorei na 
frente dela, ela então pegou o 
lençol e enxugou minhas lágri-
mas, foi uma cena inesquecível”.

Depois de oito meses em tra-
tamento da doença, a família foi 
convidada para viajar até o es-
tado de São Paulo para realizar 
um transplante de medula óssea 
na criança. A esperança veio e 
Antonia Aurenice não pensou 
duas vezes e largou tudo em 
busca da cura de sua filha.

“Com 8 meses de tratamen-
to fomos chamados para fazer 
o transplante de medula óssea 
em São Paulo onde eu fui a doa-
dora da minha filha com 50% 
de compatibilidade. Passamos 
6 meses longe de casa, porém 
nem lembrava que tinha uma 
casa, um trabalho pois o que 
realmente importava para mim 
era ver minha princesinha bem 
e curada, eu sei que o processo 
é lento e muito doloroso, mas 
finalmente voltamos para casa 
com mais um milagre de Deus”

Atualmente a família com-

partilha a rotina e a vitória de 
Ana Laura contra o câncer atra-
vés de um canal no Youtube, 
inspirando outras mães que pas-
sam por momentos difíceis para 
se superarem. Para quem ainda 
enfrenta uma luta contra o cân-
cer ou qualquer outro obstáculo, 
Aurenice destaca a importância 
de manter a fé, para suportar e 
vencer qualquer circunstância.

“A luta contra o Câncer é 
uma luta constante, cada mi-
nuto é precioso, sonhamos com 
um novo amanhecer todos os 
dias e agradecemos por mais 
uma dádiva todas as noites. A 
única coisa que posso afirmar 
em qualquer momento da vida, 
é sempre fortalecer a Fé em 
Deus, porque somente Deus é 
capaz de sentir a nossa dor, nos 
sustentar nos momentos difí-
ceis e dar Vitória. Como mãe eu 
sei que minha maior alegria é a 
cura da minha filha. Meu maior 
presente é te-la comigo todos 

os dias e vê-la brincar como se 
nunca tivesse adoecido”.

Como explicar o amor de mãe?
Para o psicólogo Alexandre 

Caldas da Fonseca, que atua no 
Hospital São Mateus, em Forta-
leza, o amor de mãe é algo que 
não pode ser encontrado em 
nenhum manual teórico, é algo 
que vai além das circunstâncias.

“O amor materno acompanha 
desde a infância aos primeiros 
desafios. A divisão dos filhos com 
que ele decidiu amar e constituir 
sua família e muitas vezes sair da 
casa dos pais. Vivenciar todas as 
etapas de vida do filho o amor de 
mãe sempre será o mesmo. Ela 
sempre estará de braços abertos 
para nos receber. Não importa o 
que somos, o que fizemos, o que 
erramos, o que falamos, ela estará 
lá para nos ajudar, nos dar força 
e nos aconselhar. Trago aqui uma 
teoria de Carl Rogers, fundador 
da Abordagem Centrada na Pes-

soa (ACP), “a grosso modo” que 
é a Aceitação Incondional. Muitas 
vezes o amor de mãe com o filho 
é de aceitação, de tentá-lo com-
preendê-lo, amá-lo do jeito que 
ele é! Que esse filho possa ser ele 
mesmo! Nada melhor do que um 
abraço de mãe! Ah se podermos 
ter nossa mãe e esse amor por 
toda a vida” Afirma

Associação Peter Pan
No ano de 2010 a Associação 

Peter Pan entregou à população o 
Centro Pediátrico do Câncer, ou 
Hospital Peter Pan, como ficou co-
nhecido. Em parceria com o Hos-
pital Infantil Albert Sabin, o local 
tem atendido milhares de pacien-
tes e familiares todos os anos.

Além do CPC, a Associação 
Peter Pan realiza dezesseis pro-
gramas sociais. Essas iniciativas 
acompanham o paciente desde o 
primeiro contato com o hospital 
até o pós-tratamento. Em 2021, 
cerca de 1.100 pacientes foram 
assistidos por mês, totalizando 
53.634 mil assistências no ano. 
Em média, cada criança é bene-
ficiada por 4 programas sociais, 
como a distribuição de cestas 
nutricionais, reformas e adapta-
ções de casas, doação de cadeiras 
de rodas, realização de sonhos, 
apoio a viagens para a realização 
de tratamentos e procedimentos 
cirúrgicos em outros estados e 
diversas outras ações que têm 
proporcionado melhor qualida-
de de vida às crianças e aos seus 
familiares. “Conseguir a cura não 
é somente uma vitória do pacien-
te. É uma conquista de todos que 
escolheram batalhar pela vida de 
cada um deles”, explica a Presi-
dente da Associação, Olga Freire.

Por Dayse Lima

Inspiração: professora apoiou luta 
do marido e da filha contra o câncer
Família compartilha a rotina e a vitória de Ana Laura contra o câncer através do Youtube, inspirando outras mães que passam por momentos difíceis

Antonia Aurenice com sua filha  Ana Laura curada da Leucemia

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, 
OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA 
COMARCA DE HORIZONTE/CE. RUA MARIA CONRADO DE LMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-
135 –. FONE: (85) 3336-2728. CNPJ: 02.601.428/0001-15. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) 
dias. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0078-19.614/2022. TIPO: USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL. MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: S A Q FELICIO CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.632.735/0001-04, com 
sede à Rua Letícia Braga, nº 500, Bairro Papicú, Fortaleza/CE.. APARECIDA ILKA FREITAS RAMOS, Tabeliã 
Titular, por nomeação legal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Horizonte/CE, 
os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usucapião em epígrafe, sendo mais de 18 (dezoito) anos 
o tempo de posse alegado sobre: O IMÓVEL urbano localizado na Rua Manoel Luiz, S/N, Buenos Aires, 
Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e confrontações: AO NORTE - (Frente) – com 40,00m, limitando-
se com a Rua Vereador Elias Eduardo. AO LESTE - (Lado Direito) – com 127,00m, limitando-se com o 
imóvel de posse/ocupado por Francisca Rita da Silva. AO SUL - (Fundos) – com 41,10m limitando-se com 
o imóvel de posse/ocupado por Everardo Vieira Alencar. AO OESTE - (Lado Esquerdo) – com 127,70m, 
limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Maria de Fatima Filgueiras Cruz. Perfazendo uma área 
territorial de 5.160,50m².  É o presente para CITAR desde já os possíveis interessados, ausentes, incertos 
e desconhecidos, bem como os cônjuges dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o Procedimento, 
no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e 
advertidos de que não sendo ele impugnado, presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos 
articulados pelos requerentes na inicial. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este, que será 
publicado e afixado na forma do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e passado nesta cidade de Horizonte, 
Estado do Ceará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (05/05/2022). Eu, Tiago 
Ferreira, escrevente autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVI-
SO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 2022.03.10.01TP. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESERVAÇÃO DAS FAI-
XAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS NO MUNICÍPIO DE 
BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO. PROPOSTAS VÁLI-
DAS: 1º LUGAR: CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 
02.110.202/0001-11, VALOR DE R$ 204.795,64; 2º LUGAR: COMPLETA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CNPJ: 17.411.277/0001/00, VALOR DE R$ 
206.479,58. APÓS A DIVULGAÇÃO DESTA PUBLICAÇÃO, FICA ABERTO O 
PRAZO RECURSAL DE ACORDO COM O ART. 109, INCISO I ALÍNEA “B” DA 
LEI 8.666/93. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 3623-
1137 DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS. À COMISSÃO.

FOTO DIVULGAÇÃO

O Clube dos Diários, retornando suas atividades sociais 
em grande estilo, convida seus associados e sociedade em ge-
ral para curtir e celebra o Dia das Mães em nossa dominguei-
ra especial, que terá início as 11 horas com atrações musicais, 
novo cardápio, massoterapia e serviços especiais de estéticas, 
tudo isso para homenagear todas as mães cearenses.

Uma missa será celebrada por Wanda Palhano e Nina Tôrres 
na Igreja da Piedade.

Na última semana, o Centro de Integração Empresa-Escola - 
CIEE apresentou os vencedores da 13º edição do Prêmio CIEE 
Melhores Programas de Estágio. A cerimônia, realizada pelo 
terceiro ano consecutivo de maneira online, foi conduzida pelo 
jornalista Carlos Nascimento. Com o tema “2021 um ano de desa-
fios e superação”, a edição deste ano contou com a avaliação de 6,6 
mil estagiários provenientes de 275 organizações de todo País.

O prêmio ainda apresentou os resultados da pesquisa, conduzi-
da pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), na qual os 
estudantes avaliaram de maneira anônima o programa de estágio. 
Para 96% deles, a experiência é fundamental para conseguir um 
bom emprego e desenvolvimento profissionalmente, e 82% dos 
respondentes afirmam que desenvolvem atividades compatíveis 
com nível de conhecimento adquirido em sala de aula.

Um pouco de muita gente

No último sábado, 30, a ADPEC, lançou o documentário nossa 
história”, no cinema do shopping Riomar.  Andréa Coelho, Irene 
Mota e Nívea Rolim particpiaram de uma manhã de estreia 
cheia de integração e comemoração!

Rapidíssimas
Inspirado nas bonecas mais famosas do 

mundo, o RioMar Fortaleza recebe o L.O.L Sur-
prise! World, o parque trará o melhor do mundo 
fashion e da música voltada para os fãs das 
bonecas. Localizado na Praça de Eventos, no 
Piso L1, o espaço estreia pela primeira vez em 
Fortaleza, nesta quarta-feira (04/05), e prosse-
gue até o dia 29 de maio, com entrada gratuita.

A diversão é voltada para crianças de 1 a 12 
anos, e os pequenos até 6 anos devem estar 
acompanhadas de um adulto responsável. As 
sessões duram 20 minutos e o circuito contará 
com cabines de DJ, pista de dança, simulação de 
karaokê, brinquedos entre outras atrações. Em 
cada sessão é possível participar 20 crianças.

Durante o evento, as crianças poderão 
simular um show e se sentirem parte da banda 
mais badalada da cidade no karaokê, que será 
transmitido simultaneamente em uma gran-
de tela. O evento ainda conta com gangorras, 

escorregador e pula-pula da L.O.L., garantindo 
toda diversão para a criançada.

Haverá também um camarim para aplicação de 
tatuagem lavável e uma área DJ para que os pequenos 
possam selecionar as músicas e trocar as cores da pis-
ta de dança. E não para por aí! Para dar um descanso a 
toda essa agitação, tem ainda a Oficina de Colorir e um 
painel para fotos com uma Guitarra Gigante.

O  L.O.L. Surprise! World é uma produção da 
Ponto Org Eventos, empresa mineira responsá-
vel por eventos há 22 anos. A atração já percor-
reu 10 estados e mais de 20 cidades, como Belo 
Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

A MGA Entertainmenté fabricante de brinquedos 
infantis e produtos de entretenimento desde 1979. A 
MGA é detentora de marcas premiadas como L.O.L. 
Surprise!, Little Tikes, SpringlingsSurprise, Num 
Noms, PoopsieSlimeSurprise! e Na! Na! Na! Surpri-
se. No Brasil a comercialização de seus produtos é 
feita pela Candide. Para saber mais, visite o site.

NUMERADAS
1Nos preparativos 

iniciais dos 4 anos da 
princesinha Sofia, o casal 
Juliana Justi, nossa eterna 
Miss Ceará e o afamado 
advogado Edmilson 
Barbosa garante o encan-
tamento dos pequenos e 
grandes.17 deste.

2Agradecer é uma arte. 
Médico Ricardo Américo 

é um expert nesse mister.

3Todos domingos Ana 
Cláudia Trévia Morais 

Correia assiste contrita-
mente com fé e piedade 
cristã as missas na igreja 
de São Vicente de Paulo. 
Com ela, a família.

4Ocorrendo boa movi-
mentação no conserto de 

tevê e acessórios herdado 
de Evaldo Morais, falecido 
prematuramente. A viúva 
Jéssica Morais vem dando 
uma conotação de muita 
responsabilidade no servicos. 
Fica na rua Coronel Solon.

5Será hoje, sexta feira 
as 19 horas a pastoral 

das coroinhas ds igreja 
de Nossa Senhora da Pie-
dade inclusive com novas 
inscrições. 0 recado é da 
coroinha chefe da paróquia 
Mariana Assis. Imperdível.

6A maior cantora e intér-
prete de todos os tempos 

do rádio e televisão brasileira, 
Dalva de Oliveira aniversaria 
hoje. Cantava com alma , 
paixão, enlevando todos os 
corações apaixonados. Dei-
xou indelével e imorredoura 
saudade.  estrela Dalva não 
existia outra igual. Seus 
105 anos serão lembrados 
pelo país inteiro.

LUCIA DE SOUZA SILVA
Torna público que requereu à  Secretaria Municipal de meio Ambiente e Urba-
nismo (SEMURB) de São Gonçalo do Amarante a Autorização de Corte de Árvo-
res Isoladas para a construção de uma residência unifamiliar, localizada na Rua 
Beatriz braga, 1500, Lote 13, Quadra J, Rua dos Cajueiros, Loteamento Vila do 
Porto, Bairro Colônia,  Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.

Em total sintonia, Aparecida e Ricardo Alencar 
sempre passam o Dia das Mães mais juntinhos 
ainda. Recordando bons momentos

O empresário Álvaro Machado em êxtase,
o Dragao dos Parafusos comemora 65 anos 
de existência  como uma empresa de 
grande sucesso no mercado

BRASIL  REAL  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  S/A
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, Alteração Renovação 
da Licença de Instalação nº 11/2021 - DICOP/GECON, válida até 13/10/2025, (conforme Doc nº 705/2022) 
referente à implantação do empreendimento denominado Brasil Real Cumbuco Resort, em um terreno 
de 630.047.08 M2, com área prevista para construção de 61.903,25m2 (Etapas I e III), a ser implantado 
em uma área de 22,95HA, situado às margens da estrada Tabuleiro Grande - Cauípe, no município de 
Caucaia/CE. Com coordenadas UTM,DATUM SIRGAS 2000 (zona 24 S) 526758.00m E /9600323.00 m S. 
Renovação da Licença de Instalação baseado no Parecer T nº 1595/2021 DIPON/GECON. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.


