
Em todo o país, o volume de vendas do comércio varejista do país avançou 1% de fevereiro para março deste ano; essa é a terceira alta consecutiva do indicador
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POLÍTICA

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Presencial Nº 2022.02.24.01. Objeto: aquisição de pneus, câmaras, protetores e válvulas e 
serviços de mão de obra para suprir as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Cariús. Contratadas: HF Pneus LTDA e Zildevania Sousa Silva Rosal - ME. Assinam pelas 
contratadas: Carlos de Abreu Alves e Zildevania Sousa Silva Rosal, respectivamente. 
Contratantes: Secretarias de Saúde, Educação, Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
Administração e Finanças, Trabalho e Promoção Social, Desenvolvimento Agrário e Meio 
Ambiente. Assinam pelas contratantes: Veroneide Maria de Sousa (Ordenadora de Despesas 
do Fundo Municipal de Educação), Araquemira dos Santos Louro (Ordenadora de Despesas do 
Fundo Municipal de Saúde), Maria do Carmo de Oliveira Ferreira (Ordenadora de Despesas do 
Fundo Geral), Maria Ivone Palácio de Oliveira (Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de 
Assistência Social) e Francisco Martegiane da Silva Lima (Ordenador de Despesas do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente). Valor global dos Contratos: R$ 1.110.975,60 (hum milhão, cento e 
dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Duração do Contrato: 12 
(doze) meses. Cariús-CE, 16 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Credenciamento. O Município de 
Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, o Edital de Credenciamento, n° 0205.01.22 - CP, visando o 
credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de confecção e fornecimento 
personalizado de próteses dentárias removíveis convencionais dos tipos de prótese total maxilar e 
mandibular e prótese parcial maxilar e mandibular., conforme especificações em anexo. A realizar-
se a partir do dia 11 de maio de 2022 a 11 de maio de 2023 das 08h00min às 17h00min horas, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 
406, Centro  - Milhã – Ceará, das 08:00 às 17:00 pelo telefone (85) 99684-6419 e no site: 
www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 11 de maio de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato N° 05.008/2022, oriundo do Tomada de Preços 05.008/2022, 
Objeto: reforma da Escola de Ensino Básico e Fundamental Francisco Rufino, para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente/CE, conforme Convênio 
Nº 054/2022 e MAPP 2154. Contratada: Cauipe Construções e Empreendimentos EIRELI, CNPJ: 
07.742.263/0001-15. Valor Global: R$ 347.373,40 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e 
setenta e três reais e quarenta centavos). Data de Assinatura: 09/05/2022. Prazo Vigência: 90 
(noventa) dias. Signatários: Maria do Socorro Vieira Sousa Teixeira – Ordenadora de Despesas 
da Secretaria de Educação, e Francisco José Bezerra Sobrinho - Proprietário da empresa: 
Cauipe Construções e Empreendimentos EIRELI, CNPJ: 07.742.263/0001-15.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município 
de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 30 de maio de 2022 às 11:00 horas, estará 
abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.013/2022, cujo objeto versa sobre 
construção de Praça no Bairro Oriente II, sede do Município de Novo Oriente-CE, conforme 
Convênio nº 93/2022 - Processo 10468003/2021 - MAPP 881 - SOP. O Edital completo poderá 
ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de 
atendimento ao público das 07:30h às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 
<https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 11 de maio de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município 
de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 30 de maio de 2022 às 09:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.012/2022, cujo objeto versa sobre 
pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, conforme Convênio Nº 
87/2022 - Processo  10184080/2021 - MAPP 1767 - SOP, O Edital completo poderá ser 
adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento 
ao púb l ico das 07:30 às 13:00h e a inda nos segu in tes s í t ios e le t rôn icos: 
<https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 11 de maio de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.  

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Governo Municipal – Resultado da 
Habilitação. A Comissão de Licitação de Orós/CE, comunica aos interessados o Resultado da 
Fase de Habilitação referente à Tomada de Preço Nº. 2022.04.19.01, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para a estruturação e implantação 
do Cadastro Técnico Municipal, atualização da Base Cartográfica Urbana, Sistema de 
Administração Tributária e Sistema Emissor de Nota Fiscal Eletrônica, objetivando a 
modernização da Gestão Tributária Município de Orós/CE, conforme Anexo I declarando: 
Habilitadas: 1. Trimap Assessoria Tributaria LTDA (Trimap Sistemas e Servicos), CNPJ N° 
10.902.594/0001-80, e Inabilitada: 1. Cledson Lima Almeida (Eixo Solucoes em Gestao 
Publica), CNPJ N° 31.940.699/0001-01. Tudo conforme Ata de Julgamento. A Comissão de 
Licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Orós – CE, 10 de maio de 2022 – José 
Klériston Medeiros Monte Junior– Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Instrumento Contratual. A 
Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico torna público o Extrato do Contrato 
nº 2022.05.06.01, resultante da Dispensa de Licitação Nº 2022.05.06.01: Unidade Administrativa: 
Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico. Objeto: Contratação da prestação 
de serviço de cursos, oferecidos pelo – SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), 
destinados as famílias usuárias do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
beneficiários do Cadastro Único, junto a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento 
Econômico do Município de Orós/CE. Vigência do Contrato: Até 31 de dezembro de 2022. Dotação 
Orçamentária: 1002.08.244.0073.2.087. Elemento de Despesa Nº 33.90.39.00. Contratada: 
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. CNPJ sob o nº 03.648.344/0001-08. 
Assina pela Contratada: Marlea Nobre da Costa Maciel. Assina pela Contratante: Jesse Nunes 
Andrade. Valor: R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais). Orós-CE, 09 de maio de 2022. 
José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Abertura de Proposta. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no 
dia 16 de maio de 2022 às 09:30hs, na sala da Comissão de Licitação serão abertos os envelopes 
Proposta de Preços da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.03.10.14-TP-ADM, 
do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução 
de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Bairro Renascer no Município de 
Pentecoste, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira 
de Azevedo S/N– Centro Pentecoste – CE e pelo telefone (85) 3352-2617. Pentecoste-CE, 10 de 
maio de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Adiamento de Licitação. A 
Comissão de Licitações do Município de Pentecoste torna público que foi Adiado para o dia 23 de 
Maio de 2022, às 10:00h, a Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, nº 14/2022-PE, 
Processo nº 2022.05.02.25-PE-FME, do tipo Menor preço por item, cujo objeto é o Registro de 
Preço para futuras e eventuais aquisições  de kit pedagógico de robótica, placas, módulos e 
componentes eletrônicos para reposição, bem como a  formação inicial e continuada dos 
educadores,  destinados ao desenvolvimento de robótica educacional junto as escolas de Ensino 
Fundamental no Município de Pentecoste. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, - Centro – Pentecoste – Estado do Ceará, e nos sites 
www.tce.ce.gov.br / Portal www.comprasgovernamentais.gov.br, www.pentecoste.ce.gov.br. 
Pentecoste(CE), 10 de Maio de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu. O Município de São Luís do 
Curu, torna público que se encontra a disposição dos interessados, o Edital de Licitação, na 
modalidade Tomada de Preços nº 1005.01/2022, do tipo Menor Preço Global por Lote, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra 
tosca em diversas Ruas de acordo com o MAPP Nº 5414, no Município de São Luís do Curu - 
CE, com data de abertura para o dia 27 de maio de 2022, às 09h00min na Sala da Comissão de 
Licitação, situado à Rua Rochael Moreira, s/n – Centro. São Luís do Curu – CE. 11 de maio de 
2022. Otacílio Pinho Júnior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Município de 

Umari/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento do 

Pregão Eletrônico n° 2022.04.26.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras: Digitalpar 

Informática LTDA, lote 01 e Comercio Atacadista Xavier LTDA, lote 02, por terem apresentado 

os melhores preços nas etapas de lances, sendo as mesmas declaradas habilitadas por 

cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da 

CPL ou pelo (88) 3567-1161 ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com. 

Umari/CE, 10 de maio de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão de Licitação divulga o 
Resultado do Julgamento das Habilitações referentes a Tomada de Preços nº 006/2022.04 que 
trata da contratação de empresa especializada para pavimentação em pedra tosca em Canto 
Escuro na Zona Rural do Município de Uruburetama. Inabilitadas: 01. Águia Construções e 
Incorporações LTDA; 02. Marea Locação e Serviços EIRELI; 03. Construtora Smart EIRELI - ME; 
04. Construtora Kamac Oliveira LTDA - ME; 05. E2 Construções e Serviços EIRELI 06. Construtora 
Impacto Comércio e Serviços EIRELI; 07. Seg-Norte Construções e Serviços EIRELI - ME; 08. 
Sometal Serviços e Locações EIRELI EPP; 09. Terra Santa Construções EIRELI - ME; 10.  MP 
Serviços de Construção de Edifícios e Locação de Equipamentos LTDA - ME; 11. G K Engenharia 
e Soluções LTDA ME e 12. Serfi Construtora e Serviços de Transporte EIRELI - ME. Habilitadas: 
01. L S Serviços de Construções EIRELI ; 02. MV & R Locação e Construção EIRELI EPP; 03. 
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos EIRELI ME; 04. AJ Construtora e Transporte 
EIRELI 05. J P Serviços e Locações LTDA 06. AOS Construções LTDA; 07. Construtora Vipon 
EIRELI ME; 08. DTC Construções e Serviços EIRELI ME; 09. VK Construções e 
Empreendimentos LTDA ME; 10. Plataforma Serviços e Construções EIRELI ME; 11. W. R. 
Construções e Locações EIRELI 12. M L Entretenimentos, Assessoria e Serviços EIRELI LTDA 
ME; 13. F. J. de Matos Neto ME; 14. Engercon Construtora e Serviços LTDA ME; 15. Tomaz 
Construções EIRELI  16. WU Construções e Serviços EIRELI 17. DH Construções Serviços e 
Locações EIRELI EPP e 18. R. A. S. Construções e Serviços EIRELI ME. O Julgamento acerca da 
demais empresas permanecem sem qualquer alteração. A partir da data desta publicação, fica 
aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93. 
Uruburetama/CE, 10 de maio de 2022. Elinaldo Dutra – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação/Reabertura. O 
Pregoeiro da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 24 de maio de 2022, às 
9h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
estará realizando a Reabertura do Pregão Eletrônico nº 018/2022.02, cujo objeto é a aquisição de 
material permanente para as escolas da Rede Pública Municipal no âmbito do Pacto pela 
Aprendizagem do Governo do Estado do Ceará, junto a Secretaria de Educação do Município de 
Uruburetama, conforme anulação na plataforma e retificação dos erros encontrados. O Edital 
encontra-se na íntegra na Comissão de Lici tação e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 10 de maio de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro. 



5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 11 de maio de 2022

Confiabilidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou ontem (10) 
que o sistema eleitoral brasileiro é confiável, mas que poderia ser aperfeiçoado. “É importante que 
tenhamos tranquilidade política no pleito, e teremos”, disse em um evento em Nova York.NACIONAL

Esse sistema é confiável. Precisa de ajustes? Preci-
sa

Presidente Arthur Lira (Câmara) reitera que o sistema 
eleitoral brasileiro pode melhorar

A movimentação recente do presiden-
te do Senado revela mudança de 
ideia: após anunciar a desistência 
de disputar a presidente da Repú-

blica, até pelos índices irrisórios nas pesqui-
sas, o senador Rodrigo Pacheco (PDS-MG) 
está novamente piscando olhos para líderes 
políticos e partidários interessados em exa-
minar seu nome como “salvador da pátria” da 
terceira via. A informação é de aliados de Pa-
checo, segundo os quais uma agenda política 
foi retomada para colocá-lo no noticiário.

Vaidade ferida
Pacheco “desistiu” de concorrer porque seu 

ego não suportava a ideia de que, como presi-
dente do Senado, não passar de 1% na inten-
ção de voto.

Cavando espaço
Com os pré-candidatos de terceira via baten-

do cabeças, Pacheco voltou a alimentar a espe-
rança de ser levado a sério como presidenciável.

Ops, foi mal
Após deixar o PSD e seu presidente na mão, 

Pacheco agora parece envergonhado para abor-
dar o assunto com seu partido.

Pacheco na pista
Pacheco não admite claramente a intenção de 

retomar a candidatura, como é do seu feitio, mas 
suas iniciativas avisam que ele está “na pista”.

Para já
O impacto na tarifa de ônibus é previsão 

da Associação das Empresas de Transportes 
Urbanos, que crava um “reajuste imediato de 
2,9%”.

Repasse automático
Para a NTC&Logística, o aumento de 

R$4,51 para R$4,91 na refinaria “acarretará a 
necessidade de reajuste adicional de no míni-
mo 3,1%”.

Implodiu o país
Em 2018, a voracidade da Petrobras sob 

comando do presidente Pedro Parente, que 
criou a política de lucros, levou a greve de ca-
minhoneiros.

Mais próximos
Bolsonaro subiu 4 pontos e Lula caiu 1,6, de 

Factoides tentam ressuscitar o candidato Pacheco

O PODER SEM PUDOR

Itamar Franco disputou o Senado pelo 
MDB, em 1974, contra José Augusto de 
Castro, da Arena. O horário gratuito era ao 
vivo e Castro vivia desafiando Itamar para 
debater, mostrando uma cadeira vazia. 
“Não fuja, Itamar”, provocava. Um dia, 
quando o locutor da Arena repetia o desa-

fio, Itamar invadiu o estúdio e se sentou na 
cadeira: “Vim para o debate.” Pânico geral. 
Castro viu tudo pela TV e foi correndo 
para o debate, que, é claro, virou bate-boca. 
O TRE tirou o programa do ar, enquan-
to – reza a lenda – Castro corria atrás de 
Itamar, cabo de vassoura em punho.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Desafiá-lo é um perigo

acordo com pesquisa CNT/MDA. Esses nú-
meros levaram apreensão ao PT e explicam o 
comportamento nervoso do candidato, radica-
lizando o discurso.

Amnésia eleitoral
A pesquisa CNT/MDA revelou dado inte-

ressante sobre a memória do eleitor. Só 75,7% 
lembram em quem votaram para presidente 
em 2018 e mais da metade (51,7%) não lem-
bra em quem votou para senador.

‘Já ganhou’ derrota
Recado do cientista político Paulo Kramer: 

“o maior ou pior adversário do presidente Jair 
Bolsonaro é o clima de ‘já ganhou’ que come-
ça a tomar conta de uma parte da equipe pre-
sidencial.”

Alívio no Planalto
O Planalto estava apreensivo com as opções 

de Bolsonaro para vaga de ministro substituto 
do TSE. Mas houve indisfarçável alívio quando 
André Callegari, defensor dos irmãos Batista 
(JBS), não figurou na lista tríplice. 

OMS lacradora
A Organização Mundial da Saúde aprovou 

resolução contra a Rússia que, na prática, 
não tem qualquer eficácia. Ameaça fechar 
seu escritório na Rússia, grande coisa, e “sus-
pender” suas reuniões na terra de Putin.

Outra indústria
A Receita Federal fará leilão público de 

bens apreendidos no aeroporto de Viraco-
pos, em Campinas, mas o que chamou aten-
ção é que, apesar de público, para participar 
é necessário ter um certificado digital.

É livre a expressão
Precisou aparecer o bilionário Elon Musk 

para lembrar a lacrolância que toda censura 
deve ser combatida, ao admitir – em evento 
do Financial Times – o retorno do ex-pre-
sidente dos EUA Donald Trump ao Twitter.

Perdeu a paciência
O Partido da Causa Operária (PCO) criti-

cou a deputada do Psol Talíria Petrone por 
desconhecer a Constituição ao falar que o 
indulto é inédito. “Fica mendigando apoio 
da burguesia em vez de combater Bolsonaro”.

Pensando bem...
...até o Lula prefere a Dilma fake.

Diesel pode encarecer tarifa
de ônibus em até 15,4%
Os aumentos da Petrobras, 
apenas este ano, devem fazer 
as tarifas de ônibus urbanos 
ficarem 15,4% mais caras, além 
do impacto de 3,1% no custo do 
frete em decorrência do reajuste 
do diesel nas refinarias anun-
ciado esta semana. Segundo 
estudo técnico da NTC&Logís-
tica, o combustível que move 
a economia brasileira por meio 
dos caminhões em nossas rodo-
vias acumula alta de 49,69% nos 
últimos 12 meses.

O uso das instituições 
públicas para buscar in-
formações contra as urnas 
eletrônicas vem desde 2019 
e envolve o general Luiz 
Eduardo Ramos e a Agência 
Brasileira de Inteligência 
(Abin), atrelada ao Gabi-
nete de Segurança Institu-
cional (GSI) chefiado pelo 
também general Augusto 
Heleno, conforme mostra o 
inquérito da Polícia Federal 
(PF) sobre o assunto.

A investigação da PF, 
relatada pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), foi aberta para 
apurar a live presidencial 
de 29 de julho de 2021. 
Na ocasião, o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) fez re-
petidos ataques ao atual 
sistema eleitoral, com di-
vulgação de informações 
falsas. O caso agora trami-
ta dentro do inquérito das 
milícias digitais. As Forças 
Armadas, acompanhando 
a posição do governante, 
passaram a questionar o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sobre supostas fragi-
lidades no sistema eletrôni-
co de votação.

Com o aumento das crí-

ticas, em 2021, o TSE deu 
prazo para que Bolsonaro 
apresentasse provas sobre 
as supostas fragilidades do 
sistema eleitoral. Quando 
se aproximava o fim do pra-
zo, estipulado para agosto 
de 2021, o presidente con-
vocou a live de 29 de julho 
em que atacou diretamente 
o sistema eleitoral e, entre 
outros pontos, levantou sem 
provas a suspeita de fraude 
na eleição de 2014, quando 
Dilma Rousseff (PT) venceu 
o tucano Aécio Neves.

Abrieli
No caso de 2014, Bolso-

naro utilizou como prova 
uma análise sobre o supos-
to padrão nos números da 
apuração dos votos que deu 
a vitória para a petista. O 
material, uma planilha com 
os números de votos, foi 
elaborado pelo técnico em 
eletrônica Marcelo Abrieli. 
Chamado para depor no 
inquérito aberto pela PF, 
Abrieli relatou como foi 
procurado ainda no pri-
meiro ano de governo, em 
2019, pelo general Luiz 
Eduardo Ramos, atual mi-
nistro da Secretaria-Geral 
da Presidência, para con-

vidá-lo a participar de uma 
reunião com Bolsonaro no 
Planalto.

“No final de 2019, o ge-
neral Ramos entrou em 
contato, por telefone, com 
o declarante para agendar 
uma reunião no Palácio do 
Planalto com o presidente 
Bolsonaro. Que a reunião 
teria como tema indícios 
de fraude nas urnas eletrô-
nicas e que o declarante fa-
laria sobre as informações 
descobertas em 2014 sobre 
as eleições”, disse Abrieli 
no depoimento.

De acordo com a versão 
dada por Abrieli, além do 
general Ramos e Bolsona-
ro, participaram da reu-
nião de aproximadamente 
uma hora de duração cerca 
de oito pessoas. O técnico 
em eletrônica disse à PF 
que relatou suas descober-
tas sobre a possível fraude 
no pleito de 2014 e que as 
outras pessoas também 
apresentaram informações 
sobre possíveis falhas nas 
urnas.

Ainda em seu depoimen-
to, o técnico em eletrônica 
afirmou que, entre junho 
e julho de 2021, foi nova-
mente procurado pelo ge-

neral Ramos. Segundo ele, 
o contato foi feito quando 
Bolsonaro estava junto com 
o general e a ligação foi co-
locada no viva voz. “Du-
rante essa conversa foi avi-
sado que estavam reunindo 
várias informações sobre 
possível fraude nas urnas 
eletrônicas. O general Ra-
mos pediu para o decla-
rante falar um pouco sobre 
as informações que desco-
briu”, disse Abrieli à PF.

Peixinho
No mesmo inquérito, o 

perito criminal da PF Ivo 
Peixinho, especialista em 
crimes cibernéticos e res-
ponsável por testes nas ur-
nas eletrônicas, disse que, 
entre 2019 e 2020, o go-
verno federal, por meio da 
Abin, buscou informações 
sobre a segurança no sis-
tema eleitoral brasileiro. O 
perito conta que “em 2019 
ou 2020” a Abin, sob o co-
mando de Alexandre Ra-
magem, amigo da família 
Bolsonaro e chefiado por 
Heleno, enviou uma con-
sulta “sobre informações 
sobre ocorrências ou ati-
vidades envolvendo urnas 
eletrônicas nas eleições”.

Planalto diz ao STF 
que indulto a Silveira 
não pode ser revisto

Em manifestação envia-
da ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), o Palácio 
do Planalto afirmou nesta 
terça-feira (10) que o 
indulto concedido pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) ao deputado Daniel 
Silveira (PTB-RJ) é cons-
titucional e não pode ser 
revisto por outro Poder. O 
governo afirma ainda que 
não houve desvio de fina-
lidade no benefício, como 
argumenta o PDT em ação 
apresentada ao Supremo.

O documento foi elabo-
rado pela Subchefia para 
Assuntos Jurídicos da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República e diz 
que “concordando-se ou 
não com as razões presi-
denciais” para a concessão 
do indulto, os argumentos 
são fundados “em valores 
constitucionais e históri-
cos”. O órgão aponta que 
os crimes aos quais Silveira 
foi condenado permitem 
que ele receba o indulto, 
e por isso não há motivo 
para revisão do benefício 
por meio judicial.

“O controle judicial dos 
indultos, portanto, é de 
natureza exclusivamente 
constitucional e refere-se, 
apenas, aos crimes que 
não podem ser agraciados, 
ou seja, àqueles referidos 
expressa ou implicitamente 
no texto constitucional”, diz 
o documento. “Por mais que 
o ineditismo do decreto de 
21 de abril de 2022 cause 
certa inquietação, o fato é 
que a concessão da graça 
tem alicerce constitucional, 
axiológico, histórico e com-
parado. A intervenção em 
seu conteúdo meritório, por 
outro lado, é desconhecida e 
sequer cogitada nas demo-
cracias modernas. Não há 
de se falar, portanto, em 
desvio de finalidade, o que 
vai ao encontro da decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral”, acrescenta.

O Planalto também 
refutou que haja algu-
ma irregularidade em o 
presidente ter concedido o 
perdão antes da publicação 
da decisão final, porque o 
julgamento foi “baseado em 
fatos notórios e públicos”.

Ofensivas contra as urnas 
envolveram Abin, aponta PF
O inquérito da Polícia Federal destaca a participação de instituições 
nas investidas feitas contra o sistema eleitoral hoje usado no Brasil

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales n°2187 – 10° andar - Fortaleza - 
Ceará CEP: 60135-203. Telefone: (085) 3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL 
REGISTRADOR. José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES Ana Lúcia Ferreira Pinto Rocha, 
Aparecida de Fátima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, 
Ingrid Clementino Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de 
Queiroz Barros Ximenes, Pedro Fabrício Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro. Ofício nº 43306.  
EDITAL DE LOTEAMENTO. O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela 
Oficiala Substituta, abaixo firmado, faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 18 e 19 da Lei n°6.766/79, que por parte de MONTEPLAN ENGENHARIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.067.176/0001-00, com sede na Rua Monsenhor 
Bruno, n°1153, sala 1320, Aldeota, em Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, foram DEPOSITADOS neste 
Ofício Imobiliário os documentos necessários ao registro do loteamento do imóvel objeto da matricula no 
100.532, sob a solicitação nº 326752, o qual terá a denominação de LOTEAMENTO BELLA VITTA, com as 
seguintes características: um terreno de formato irregular, com área total de 38.203,89m², localizado na 
Av. Barão de Aquiraz, bairro Messejana, composto pelas seguintes áreas: Área da Lagoa com 2.165,91m²; 
Área de Preservação com 2.670,12m²; Área Institucional com 1.668,85m²; Área Verde 01 com 
1.902,26m²; Área Verde 02 com 3.103,22m²; Sistema Viário com 5.830,45m², sendo: RUA PROJETADA 
01 com uma área de 1.828,20m², RUA PROJETADA 02 com uma área de 1.124,54m² e VIA COLETORA 
PROJETADA com uma área de 2.877,71m²; Area Residencial (quadra única) com 20.863,08m². Estando 
o imóvel livre e desembaraçado de ônus até a presente data. As impugnações de quem se julgar 
prejudicado quanto ao domínio do referido terreno, deverão ser apresentadas ao Oficial de Registro de 
Imóveis da 1ª Zona, por escrito, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente 
Edital no órgão Oficial do Estado e em 01 (um) dos jornais de maior circulação desta Capital. Findo o 
prazo deste e não havendo impugnação, será efetuado o registro, estando os documentos à disposição 
dos interessados neste 
Cartório, durante as 
horas regulamentares. 
O loteamento em 
referência encontra-se 
com o Projeto Aprovado 
pela SEUMA sob o nº 
S2022031288 em data 
de 23/03/2022. 
Fortaleza/CE, 02 de 
maio de 2022. — 
Assinado Digitalmente 
-- Oficiala Substituta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Caucaia. 3ª Vara Cível da Comarca de Caucaia Run Sorvelo Braga 
Moreira, s/n, Novo Pabusse - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8985, Caucaia-CE - E-mail caucaia_3civel@tjce jus.br Caucaia. 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0004828-24.2008.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto: 
Usucapião Extraordinária. Requerente:  Salvador Magalhães Cunha e outro. Confinante: João Carlos Gomes de Oliveira. 
Valor da Causa: R$ 50,00. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O DOUTOR WILLER SOSTENES DE SOUSA E 
SILVA, Juiz de Direito titular da 3a Vara Civel da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER que o presente Edital de Citação com prazo de 30 (trinta) dias tem por finalidade a CITAÇÃO de João Carlos 
Gomes de Oliveira, e seu cônjuge, se houver, confinante de “um terreno rural de forma irregular, situado na Fazenda Várzea 
Grande - Sítios Novos, deste Município de Caucaia-CE, que inicia-se a descrição deste perímetro no, vértice EZW M 0314, de 
coordenadas N 9.574.633,12m e E 501.228,07m; linha seca; deste, segue confrontando com SALVADOR MAGALHÃES CUNHA, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 359°51’45” e 511,23 m até o vértice EZW M 0307, de coordenadas N 9.575.144,35m e E 
501.226,84m; linha seca; deste, segue confrontando com PROJETO DE ASSENTAMENTO FEDERAL - PA LAGOA DA SERRA - INCRA, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 94°23’41” e 1.631,33m até o vértice EZW M 0316, de coordenadas N 9.575,019,35m e E 
502.853,37m; 163°52’13” e 347,43m até o vértice EZWM 0319, de coordenadas N 9.574.685,59m e E 502.949,89m, linha seca 
deste, segue confrontando com ESPOLIO DE GERALDO ALVES DA SILVA, com os seguintes azimutes e distâncias: 148°37’12” e 
197,81m até o vértice EZW M 0315, de coordenadas N 9.574.516,71m E 503.052,90m; linha seca; deste, segue confrontando com 
PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE SÍTIOS NOVOS - ÁREA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 273°39’00” e 1.828,54m até o vértice EZW M 0314, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir. De coordenadas N me Em, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central no 39°00’, fuso -24, tendo como datum o 
SIRGAS2000, Todos os azimutes e distâncias, área e perimetro foram calculados no plano de projeção UTM. Seguido de outra parte 
que “inicia-se a descrição deste perímetro no vértice EZW M 0309, de coordenadas N 9.576.872,97m e E 502.254,49m; linha seca; 
deste, segue confrontando com PROJETO DE ASSENTAMENTO FEDERAL - PA LAGOA DA SERRA - INCRA, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 121°36’07” e 681,48m até o vértice EZWM 0322, de coordenadas N 9.576,515,87m E 502.834,91 m; 97°56’49” e 
433,16 m até o vértice EZW M 0321, de coordenadas N 9.576.455,98m e E 503.263,91m; 118°29’14” e 533,70 m até o vértice 
EZWM 0308, de coordenadas N 9.576.201,43m e E 503.732,99m; 204°35’14” e 163,09 m até o vértice EZW M 0320, de 
coordenadas N 9.576.053,13m e E 503.665,14m; 220°37’53” e 763,01 m até o vértice EZW M 0329, de coordenadas N 
9.575.474,07m e E 503.168,27m; 214°42’11” e 553,11 m até o vértice EZW M0312, de coordenadas N 9.575,019,35m e E 
502.853,37m; linha seca; deste, segue confrontando com SALVADOR MAGALHÃES CUNHA, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 274°23’41” c 1.631,33 m até o vértice EZW M 0307, de coordenadas N 9.575.144,35m e E 501.226,84m; linha seca;, 
deste, segue confrontando com PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE SITIOS NOVOS - ÁREA DO GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARA, com os seguintes azimutes e distancias: 10°20’41” e 1.308,79 m até o vértice EZW M 0328, de coordenadas N 
9.576.431,86m e E 501.461,86m; 2°51’58” e 149,79m até o vértice EZW M 0327, de coordenadas N 9.576,581,46m e E 
501.469,35m; 49°38’24” e 186,08m até o vértice EZW M 0311, de coordenadas N 9.576,701,96m e E 501.611,14m; 121°49’05” 
e 707,02m até o vértice EZW M 0310, de coordenadas N 9.576.329,20m e E 502.211,92m: 4928’36” e 545,43m até o vértice EZW 
M 0309. ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir coordenadas N me Em, c encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central n 39°00 fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção UTM. Advertindo-o(s) de que, não sendo contestada a ação, no prazo de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial. Maria Valdileny Sombra Franklin -- Juíza de Direito.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE 
CNPJ 22.016.516/0001-67 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE, com 
sede na Rod Raimundo Pessoa De Araujo, s/n, Toco/Urucutuba, Caucaia/CE, CEP: 
61685-990, através de sua presidente Renata de Abreu Bastos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, CONVOCA todos os membros da Associação, para 
realização de uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 
23/05/2022 às 09:00hs. 
ORDEM DO DIA 
1. Prestação de Contas; 
2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 
3. Apreciação dos associados admitidos e demitidos, eliminados ou excluídos; 
4. Outros assuntos de interesse social; 

Caucaia/CE, 05 de maio de 2022. 

Renata de Abreu Bastos 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT 

CNPJ 43.171.786/0001-12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT, 
com sede na Est Da Urucutuba, s/n, CPC Urucutuba, Caucaia/CE, CEP: 61659-990, 
através de sua presidente Leandro de Abreu Bastos, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, CONVOCA todos os membros da Associação, para realização de uma 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 13/05/2022 às 
09:00hs. ORDEM DO DIA 1. Prestação de Contas; 2. Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal; 3. Apreciação dos associados admitidos e demitidos, eliminados ou excluídos; 4. 
Outros assuntos de interesse social. 

Caucaia/CE, 05 de maio de 2022 

Leandro de Abreu Bastos 



1 - O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa 
encontra-se nos Estados Unidos onde participa até 
sábado(14/05) da missão brasileira em busca de 
investimentos.

***
2 - Professores Cearenses estão sendo treinados 

para usar tecnologia. A introdução do instrumento na 
capital vai em seguida para O interior, garante a direção 
da Secretaria da Educação do Estado.

***
3 - Os ex-deputados Ely Aguiar, Ferreira Aragão e 

Moésio Loiola poderão voltar ao Legislativo Estadual 
Cearense. Anotem para conferir.

em poucas linhas

FOTO YASMIM RODRIGUES

A prefeitura já desobstruiu mais 2 mil bocas de lobo em Fortaleza em 2022
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Inscrições. O Prêmio Sefin de Finanças Públicas abrirá inscrições nesta quinta-feira com duas 
categorias: a de desenho, poema e redação para a educação básica e a de artigos científicos para 
o ensino superior. Os interessados devem acessar o site do Prêmio Sefin para mais informações.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 11 de maio de 2022  O ESTADO                     

A Prefeitura Municipal de 
Fortaleza anunciou ontem, 
10, que iniciará um pacote de 
recuperação das vias públicas 
da cidade que foram danifi-
cadas pelo intenso período 
chuvoso de 2022. As ações 
podem ser divididas em re-
cuperação asfáltica, limpeza 
de espaços e intervenções 
para melhoria da ilumina-
ção pública. Com um inves-
timento total de R$ 60 mi-
lhões, as obras devem iniciar 
no próximo dia 16 e a meta é 
que sejam concluídas em 100 
dias. 

De acordo com o prefei-
to de Fortaleza, José Sarto 
(PDT), este é o maior pacote 
de recuperação asfáltica da 
história do município, po-
rém, o prefeito pontua que 
tamanha grandiosidade se 
deve ao fato de que o período 
chuvoso de 2022 foi mais for-
te do que o de costume. “Nós 
tivemos 40 dias consecutivos 
de chuva entre março e abril 
e teve um dia de março que 
teve o maior índice pluvio-
métrico desde 1973.  Não é 
desculpa, mas, a ‘pancada’ 
nunca havia sido tão grande”, 
afirmou o gestor municipal. 

Sarto detalhou que a pre-
feitura já tem tentado reparar 
os problemas que surgiram 
durante as chuvas nos dias 
em que há sol na capital. “Há 
4 equipes, quando há sol, as 
equipes vão fazer a operação 
‘tapa buracos’ principalmen-
te no corredor onde tem o 
maior trânsito e também 
onde há transporte público, 
porque evidentemente o ôni-
bus que leva o trabalhador 
tem que ter a prioridade”, ex-
plicou.

De acordo com o prefeito, 
para determinar os princi-
pais pontos que necessitam 
de intervenção pública, ele e 
a equipe da gestão municipal 

sobrevoaram Fortaleza duas 
vezes, além de terem feito vi-
sitas a diferentes regiões. 

Recuperação asfáltica
A prefeitura quadruplica-

rá o número de equipes para 
trabalhar na recuperação dos 
asfaltos da cidade, ao todo se-
rão 15 equipes. 500 mil m² de 
área vão ser reparados, o que 
contemplará mais de 1.200 
vias. Inicialmente, a priorida-
de é para as 90 maiores aveni-
das. “Cada equipe cobre 600 
m² por dia, só nisso serão in-
vestidos 22 milhões de reais. 
Esses recursos são extra, fora 
o trabalho que já é feito no 
dia a dia”, detalhou José Sar-
to. O plano também prevê o 
investimento de R$ 2 milhões 
em sinalização, incluindo a 
renovação de vias como a Av. 

Godofredo Maciel, Murilo 
Borges, entre outras.

Iluminação
Sarto chamou atenção para 

um problema, segundo ele, in-
comum que está acontecendo 
na capital. “Somente neste ano, 
já foram furtados 500 km de 
fios. Isso significa que a ilumi-
nação fica prejudicada e é um 
extra de manutenção de R$ 500 
mil. Já entrei em contato com o 
Governo do Estado e a Polícia 
Militar para que façamos a se-
gurança dessa área porque to-
dos os dias está aumentando o 
furto de fios”, destacou. 

A Prefeitura deve investir R$ 
8 milhões para a moderniza-
ção da iluminação. De janeiro 
a março, 531 pontos já foram 
modernizados, com a substi-
tuição de luzes amarelas por 

brancas ou instalações de LED.

Limpeza 
Com o objetivo de evitar a 

proliferação de doenças e re-
organizar espaços que foram 
tomados pela vegetação que 
cresceu na quadra chuvosa, 
a Gestão Municipal terá 20 
equipes que prestarão servi-
ços de capinação e varrição 
em vias públicas e areninhas. 
“Com as chuvas, aumentam 
os pontos de acúmulo de lixo 
e isso também será repara-
do nos trabalhos de limpeza. 
Há lugares em Fortaleza que 
é feita a limpeza 6 vezes por 
dia, mas com as chuvas e os 
buracos acaba-se acumulan-
do lixo”, pontuou Sarto. O 
investimento total para este 
serviço é de R$ 28 milhões.

* Por Yasmim Rodrigues

A Serra de Redenção recebe primeiros metros de asfal-
to da história. Verdade. A Prefeitura de Redenção segue 
ampliando investimentos e cuidados com a mobilidade 
urbana. Na última sexta-feira, 6, o prefeito Davi Benevi-
des assinou a Ordem de Serviço do Programa Sinalize que 
vai direcionar recursos para asfaltar e sinalizar 20 mil me-
tros quadrados de ruas na localidade do Gurguri. Trata-se 
de um momento histórico, porque será a primeira obra de 
grande porte de infraestrutura de transporte a atender a 
Região Serrana do Município. O investimento chega em 
parceria com o Governo do Estado e demonstra o com-
promisso da Gestão com os moradores que sonhavam 
com melhorias no tráfego do bairro.

Primeiro asfalto da história

Pêsames permanente
Nesta quarta-feira, a população tauaense e dos 

Inhamuns, a classe médica, a política e a vida pública 
como um todo lembra a primeira semana da morte do 
saudoso médico, ex-prefeito de Tauá, ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e grande 
líder Júlio Rêgo. O sentimento e os pêsames dos que o 
conheciam será permanente.

Mutirão nacional
Está programado para o período de 23 a 27 do 

corrente mês, o Mutirão Nacional da Justiça do Tra-
balho, dentro da denominada Semana Nacional de 
Conciliação. Com trabalho especializado nas capitais 
e municípios onde existam a Justiça do Trabalho, o 
evento tem por objetivo fechar acordos entre patrões e 
empregados.

Contra a aftosa
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado do Ceará está confirmando que vai até o último 
dia de Maio (31), a campanha de vacinação contra a 
febre aftosa. A atividade definida pelo Ministério da 
Agricultura tem como prioridade a vacinação de bovi-
nos e búfalos em todos os municípios do país. Recado 
dado.

Jovens nas eleições
A mobilização que foi feita em todo o país por 

artistas, órgãos de comunicação e pela própria Justiça 
Eleitoral valeu a pena, pois, já há uma constatação de 
que mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos 
tiraram o título eleitoral e vão votar pela primeira vez, 
movimentando ainda mais as eleições programadas 
para outubro vindouro.

Importante saber
A Sessão Solene na Câmara Municipal de Redenção 

contou com a presença de diversas autoridades de For-
taleza e do Maciço de Baturité. Dentre eles, o Assessor 
Especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson 
Martins, e o Deputado Federal Mauro Benevides Filho 
(Foto), que foi um dos grandes incentivadores do em-
preendimento, Portanto, a Serra de Redenção receberá 
os primeiros metros de asfalto da sua história história. A 
Prefeitura de Redenção segue ampliando investimentos e 
cuidados com a mobilidade urbana.

Pós-chuva: Sarto anuncia 
plano de recuperação de vias
As intervenções de recuperação, limpeza e iluminação começam
no próximo dia 16 e devem ser concluídas em um prazo de 100 dias

Como forma de celebrar 
o mês do trabalhador, em 
alusão ao feriado do dia 1º 
de maio, O Serviço Social 
do Transporte e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Sest/Senat) 
estão oferecendo cursos de 
capacitação profissional 
com 10% de desconto du-
rante todo o mês de maio.

De acordo com Cristina 
Gonçalves, coordenadora 
de cursos do Sest/Senat For-
taleza, ações especiais como 
esta são importantes para 
que se disponibilize uma 
oferta maior que a procura, 
alterando significativamen-
te o cenário empregatício 
da região. “Com isso tere-
mos a exigência de um nível 
mais elevado de competên-
cia profissional, desenvolvi-

do por meio de cursos mais 
qualificados”, explica.

A coordenadora defende 
que cada vez mais empre-
sas exigem que os motoris-
tas de transporte coletivo, 
por exemplo, já cheguem ao 
novo emprego com a certi-
ficação em mãos. “O nosso 
objetivo é ampliar o hori-
zonte de atuação profissio-
nal, bem como tornar esse 
profissional mais preparado 
em todos os aspectos, sobre-
tudo com os quais o merca-
do é mais exigente”, pontua.

Os cursos mais procu-
rados em Fortaleza são de 
Movimentação de Produ-
tos Perigosos (Mopp), de 
Condutores de Veículos de 
Transporte Coletivo e de 
Cargas Indivisíveis. Além 
do documento de certifica-

ção na função escolhida, os 
profissionais saem dos cur-
sos capacitados para outras 
questões como primeiros 
socorros, meio ambiente e 
segurança. Gonçalves acredi-
ta que essa habilidade extra é 
uma ferramenta para que os 
profissionais se sintam mais 
completos. “É importante 
para que atendam com mais 
qualidade às exigências do 
mercado, este está carente de 
profissionais de alto nível de 
excelência”, detalha.

Os cursos ofertados se 
destinam a profissionais de 
empresas parceiras do Sest/
Senat e a sociedade em ge-
ral, desde que tenham a 
partir dos 14 anos de idade, 
obedecendo a critérios de 
exigência. Os interessados 
devem se inscrever presen-

cialmente ou virtualmente, 
pelo email cursos.a023@
sestsenat.org.br ou pelo te-
lefone 3304.4111.

Desemprego no CE
Os números do desem-

prego no Ceará vêm dimi-
nuindo, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
reduzindo de 12,4% para 
11,1% entre o terceiro e o 
quarto trimestre de 2021, 
o que ainda corresponde 
a cerca de 439 mil pesso-
as. Nesse contexto, o Sest/
Senat acredita que, promover 
a educação, é um caminho 
para diminuir ainda mais os 
índices de desemprego e pro-
porcionar melhor qualidade 
de vida para a população.

* Por Yasmim Rodrigues

Cursos Sest/Senat têm condições 
especiais no mês do trabalhador

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços nº 2022050901-SEIN, Objeto: Pavimentação em Pedra Tosca em diversas Ruas na 
sede do Municipio de Jaguaretama-CE, conforme projeto básico. A Comissão de Licitação 
comunica aos interessados que a sessão de recebimento dos envelopes será dia 27/05/2022 
ás 09h00mim, na sala da comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão 
Gonçalves, 185, Maiores Informações Tel. (88) 3576-1305, Email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br – Jaguaretama-CE, 10 de Maio de 2022. Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços nº 2022050302-SEIN, Objeto: Construção de uma passagem molhada na localidade 
de Areias - Riacho do Modumbim, municipio de Jaguaretama, conforme projeto básico. A 
Comissão de Licitação comunica aos interessados que a sessão de recebimento dos 
envelopes será dia 26/05/2022 ás 09h00mim, na sala da comissão de licitação na sede da 
Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185, Maiores Informações Tel. (88) 3576-1305, 
Email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br – Jaguaretama-CE, 10 de Maio de 2022. 
Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

HABITAR BR - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL 
LTDA. CNPJ 36.261.468/0001-87 – NIRE 23.4.00018348 - Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária - Edital de 1º, 2º e 3º Convocações - Os associados da HABITAR BR - COOPERATIVA 
HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL LTDA. ficam convocados para a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar na sua sede social situada na rua 
Rodrigues Junior, 30, bairro Centro, Fortaleza, Ceará, CEP.:  60.060-000, no dia 23 de maio de 
2022, às 14:00 horas em primeira convocação, se presentes pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
associados em condições de votar, ou em segunda convocação, às 15:00 horas, com a presença 
de pelo menos metade mais um dos associados em condições de votar, ou finalmente em terceira 
convocação às 16:00 horas, se estiverem presentes, no mínimo, 10 (dez) associados em condi-
ções de votar, para deliberar sobre os seguintes assuntos: I - Prestação de contas do Conselho 
de Administração e da Diretoria acompanhadas com o relatório da gestão, balanço patrimonial, 
demonstrativo de sobras e perdas, e Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício encer-
rado em 31.12.2020 e 31.12.2021; II - Destinação do resultado do exercício; III - Fixação do pró-
-labore do Conselho de Administração, e das cédulas de presença do Conselho de Administração 
e Conselho  Fiscal; IV - Eleição para o Conselho Fiscal; V - Reforma do Estatuto; VI - Inclusão 
de novos cooperados; VII - Eliminação de associados; VIII - Definição do valor da taxa de ad-
ministração; IX - Definição do valor da quota de capital para novos associados.   Para efeito de 
“quorum”, o quadro social, com direito a voto, é constituído, nesta data, por 20 (vinte) associados. 
Fortaleza-CE, 09 de maio de 2021.  Raimundo Belarmino Rodrigues Neto - Presidente



Musk considera um 
erro a decisão da 
plataforma tomada 
em decorrência dos 
comentários de Trump

INTERNACIONAL
Kravtchuk. O primeiro presidente da Ucrânia no pós-Guerra Fria, Leonid Kravtchuk, morreu aos 
88 anos em Kiev. Ele tinha a saúde debilitada, quadro agravado por um episódio sério de Covid. 
Ele era o chefe efetivo da então república socialista em 1991, no auge da pressão sobre a URSS.
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Twitter: Musk vai 
reverter proibição 
de Donald Trump

O bilionário Elon Musk 
disse nesta terça-feira (10) 
que vai reverter a medida 
que baniu o ex-presidente 
dos Estados Unidos Donald 
Trump do Twitter. Em en-
trevista ao jornal Financial 
Times, Musk afirmou que 
considera um erro 
a decisão da plata-
forma tomada em 
decorrência dos 
comentários de 
Trump sobre a in-
vasão do Capitólio, 
em 6 de janeiro de 
2021. “Acho que 
foi uma decisão 
moralmente ruim 
para ser claro, e tola ao 
extremo”, afirmou o bilio-
nário que, no mês passado, 
comprou o Twitter por US$ 
44 bilhões (R$ 225 bilhões, 
na cotação atual). “Eu não 
acho que foi correto banir 

Donald Trump, acho que foi 
um erro. Isso alienou uma 
grande parte do país e, em 
última análise, não resultou 
em Donald Trump não ter 
voz”, acrescentou. O Twit-
ter e a equipe de comuni-
cação de Trump ainda não 

fizeram comentários sobre 
a declaração. No mesmo 
dia em que a oferta bilio-
nária de Musk foi aceita 
pelo Twitter, Trump disse 
que não tinha interesse em 
voltar à plataforma.

A Rússia conseguiu romper 
uma linha de defesa importan-
te da Ucrânia no leste do país, 
tomando uma área estratégica 
para seu plano de conquistar a 
região conhecida como Don-
bass. Mas o avanço é lento, 
evidenciando as dificuldade de 
Moscou e deixando a carta da 
mobilização total na mesa de 
Vladimir Putin.

Ataques
Os ataques na região da 

cidade de Popasna haviam 
começado há um mês. Ela 
é central para o movimento 
presumido de cercar as tropas 
ucranianas que defendem as 
áreas não ocupadas por sepa-
ratistas pró-Rússia desde 2014 
no Donbass –hoje, concentra-
das na província de Donetsk.

Popasna, que fica na vizi-
nha província de Lugansk, foi 
“varrida de nacionalistas” nes-
ta terça (10), segundo o Minis-
tério da Defesa da Rússia, que 
contou 120 mortos no pro-
cesso. Forças russas e rebeldes 
“romperam defesas profundas 
do inimigo e alcançaram a 
fronteira administrativa da Re-
pública Popular de Lugansk”, 
disse a pasta. O palavrório é 
simbólico: o objetivo inicial 
da guerra era a “proteção do 

Donbass”, composto na visão 
de Moscou pelas duas auto-
proclamadas repúblicas russas, 
Lugansk e Donetsk. Faltam 
poucas áreas a serem tomadas 
na primeira, mas a segunda, 
mais rica e importante, tem 
seu centro a oeste dominado 
pelo Exército de Kiev. Não há 
confirmação independente 
dos dados, mas o avanço em si 
foi atestado pelo governo ucra-
niano da região de Lugansk.

A batalha pelo Donbass, 
iniciada no dia 18 de abril, 
poderá ou não dar um motivo 
para o Kremlin declarar uma 
vitória. Após ter falhado em 
derrubar o governo de Kiev 
com um ataque que parecia 
avassalador, por várias fren-
tes, os russos tiveram de se 
reagrupar ao leste pela falta de 
forças disponíveis. De quebra, 
declararam restaurar as fron-
teiras do Donbass como russas 
como objetivo da ação.

A região tomada junto à 
fronteira é estratégica para um 
ataque circular às tropas ucra-
nianas, atacando ou circun-
dado a cidade de Kramatorsk, 
que serve de sede de governo 
para os ucranianos no que res-
tou da província de Donetsk 
para eles. Ela fica a cerca de 70 
km a noroeste de Popasna.

O avanço ocorre enquanto 
as forças de Kiev parecem estar 
segurando os russos ao norte, 
ao redor de Kharkiv. A segun-
da maior cidade ucraniana 
não foi tomada em nenhum 
momento, mas sofre intensos 
bombardeios desde o começo 
da guerra. Se a região caísse, 
dificilmente a Ucrânia conse-
guiria defender seu Exército de 
cair num “caldeirão” com ata-
ques por três lados, dado que 
a virtual tomada de Mariupol 
consolidou o domínio russo 
do sul do país. Enquanto isso, 
a Rússia mantém a rotina de 
ataques renovados a Odessa, o 
maior porto ucraniano e a cha-
ve para a eventual conquista da 
costa remanescente do mar Ne-
gro, que de resto está ampla-
mente bloqueado para Kiev.

Mísseis
Por ora, Moscou usa mísseis 

de precisão contra a cidade, o 
que ajuda a manter as forças 
ucranianas em alerta e longe de 
sua ofensiva no leste. Se isso irá 
evoluir para um ataque anfíbio 
e terrestre, como muitos te-
mem em Kiev, é algo em aberto 
e que parece desafiar as dificul-
dades com pessoal de Moscou. 
Mesmo no sul já tomado ain-
da não se formou uma fren-

te ofensiva imediata, como 
muitos analistas previam. 
O motivo, que afeta toda a 
campanha russa, é a ane-
mia de recursos humanos. 
Segundo observadores mi-
litares de Moscou e do Oci-
dente, há dificuldades em 
repor forças numa batalha de 
atrito que lembra mais a Se-
gunda Guerra Mundial do 
que os conflitos modernos. 
Teoricamente, seria uma pior 
notícia para Kiev, pois o país 
tem menos do que um terço 
da população russa. Mas ela 
está totalmente mobilizada 
desde o começo da guerra, 
com todos homens de 18 a 
60 anos obrigados a lutar, e 
recebendo um fluxo cada vez 
mais variado e eficaz de armas 
ocidentais para o combate. 
Isso levou à pressão, nos meios 
fardados russos, para que Pu-
tin declarasse guerra, e não 
só uma “operação militar 
especial”, para poder lançar 
mão legalmente de conscri-
tos e reservistas. Há relatos 
não confiáveis de que Mos-
cou está raspando o tacho em 
regiões como na sua base da 
Síria e entre mercenários do 
notório Grupo Wagner, mas 
mesmo isso seria irrelevante 
para um reforço de peso.

Ucrânia: Rússia toma
ponto estratégico e avança
Rússia conseguiu romper uma linha de defesa importante da Ucrânia no 
leste do país, tomando uma área estratégica para conquistar Donbass

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - ESPECIE: Ata 
de Registro de Preços n° 1603.01/2022/PP/SRP, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santana 
do Acaraú, através da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos (Órgão Gerenciador) e 
a(s) empresa(s): ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS, inscrita no CNPJ 29.093.349/0001-05; 
Pregão Presencial n° 1603.01/2022/PP/SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FURURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE PEÇAS NOVAS, 
GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME O TERMO DE REFE-
RENCIA.VALORES TOTAIS REGISTRADOS: ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS-ME, inscri-
ta no CNPJ 29.093.349/0001-05, vencedora do Itens 01, 02, 03 e 04 com um percentual de desconto 
proposto de 48%; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Regido pela lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, 
no Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 – “pregão presencial”, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores, pelo Decreto 
Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares nsº 123/06 e 147/14, 
além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital e seus anexos. DATA 
DE ASSINATURA: 10.05.2022. VIGÊNCIA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Pela Prefeitura de 
Santana do Acaraú, Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos, Sr. Pádua Erickson Medei-
ros Carneiro; Gabinete do Prefeito, Sr. Cícero Meceu Carneiro Rodrigues e pela Empresa: ANTONIA 
DE MARIA LOPES DE MORAIS-ME, representada pelo Sra. Antonia de Maria Lopes de Morais. San-
tana do Acaraú/CE, 11 de maio de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento Pregoeiro Municipal 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO 
DE LICITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/22 – SRP/PE. OBJETO: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 
E MATERIAL PARA RAIO-X, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DR JOSÉ ARCANJO NETO DO MUNICÍPIO. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) 
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados, que do dia 12 de Maio de 2022 a 25 de Maio de 2022 até às 
08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de 
Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Aber-
tura das Propostas acontecerá no dia 25 de Maio de 2022, às 08h30min. (Horário de Brasília) 
e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 25 de Maio 
de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75 - Bairro Centro,Santana 
do Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações 
do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão 
de Pregão. Santana do Acaraú/Ce, 11 de Maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Câmara Municipal de Guaramiranga por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a Tomada de Preços no TP004/2022-CMG, do tipo 
menor preço cujo é objeto é a CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMEN-
TO DE ARQUIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO ACERVO, EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA/CE, 
OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONTRATANTE, DISPONIBILIZAN-
DO BACKUP DOS DADOS SEMANALMENTE EM MÍDIA FÍSICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, com data de abertura marcada para o dia 03 de junho 
de 2022, às 09h00m, na Sede da Câmara Municipal, Sita a Rua Raimundo Nonato da Costa, N.º 21, 
Centro, Guaramiranga/CE. Otávio Martins da Silva – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - AVISO DE LICITAÇÃO - A Câ-
mara Municipal de Guaramiranga por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a Tomada de Preços no TP003/2022-CMG, do 
tipo menor preço cujo é objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE GUARAMIRANGA - CMG, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DA FOLHA MENSAL 
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS, EM ESPECIAL A CONSOLIDAÇÃO DA LEIS TRABA-
LHISTAS – CLT, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP MENSAL, E ELABORAÇÃO DA DIRF E RAIS 
ANUAL, E AINDA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ÁREA DE RECURSOS HU-
MANOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE PADRONIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, 
AFIM DE PERMITIR UM SISTEMA PERFEITO DE CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇÃO DE 
NOVOS MÉTODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, com data de abertura marcada para o dia 30 de maio de 2022, às 
09h00m, na Sede da Câmara Municipal, Sita a Rua Raimundo Nonato da Costa, N.º 21, Centro, 
Guaramiranga/CE. Otávio Martins da Silva – Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Câmara Municipal de Guaramiranga por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a Tomada de Preços no TP002/2022-CMG, do 
tipo menor preço cujo é objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATI-
VOS COM ORIENTAÇÕES E CONSULTORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, com data de abertura marcada para o dia 27 de maio de 2022, às 
09h00m, na Sede da Câmara Municipal, Sita a Rua Raimundo Nonato da Costa, N.º 21, Centro, 
Guaramiranga/CE. Otávio Martins da Silva – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que, no dia 24 de maio 2022 às 09 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 00.004/2022-PE, Tipo menor preço 
por lote, para SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização 
do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Umirim/CE, 10 de maio de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para o conhecimento dos interessados que, no dia 25 de maio 2022 às 09 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 07.007/2022-PE, Tipo menor preço 
por lote, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS COMPLEMENTARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.. Dis-
ponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licita-
coes.tce.ce.gov.br/. Umirim/CE, 10 de maio de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTA-
DO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.02/2022. A 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do 
julgamento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EIEF ANTÔNIO RAI-
MUNDO PAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MOREIRA I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: INABILITADAS: 1. PILARTEX 
CONSTRUCOES LTDA, 2. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EI-
RELI, 3. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 4. PVX1 SER-
VICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 5. AOS CONSTRUCOES LTDA; 6. CALDAS EMPREENDI-
MENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 7. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 
e HABILITADAS: 8. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 9. CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 10. C V TOME SERVICOS; 11. PLATAFORMA SERVICOS 
E CONSTRUCOES EIRELI; 12. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 13. CONSTRU-
TORA EXITO EIRELI; 14. MATOS & ALMEIDA LTDA; 15. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 16. D & 
P CONSTRUCOES EIRELI; 17. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 18. ELETROCAMPO SERVI-
COS E CONSTRUCOES LTDA; 19. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCA-
COES EIRELI; 20. CMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 21. MOMENTUM CONSTRU-
TORA LIMITADA; 22. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 
23. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 24. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO 
EIRELI; 25. IMPAR SERVICOS LTDA; 26. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 27. ILUMICON 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 28. PRIME TRANSPORTES LTDA; 29. FLAY ENGENHA-
RIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 30. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E 
CONSTRUCOES EIRELI; 31. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 32. LEXON SERVICOS & CONS-
TRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 33. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 34. 
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 35. ELO CONSTRUCOES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI; 36. REAL SERVICOS EIRELI; 37. VENUS SERVICOS E ENTRETE-
NIMENTOS LTDA; 38. URBANA LIMPEZA E MANUTENCAO VIARIA EIRELI; 39. SARAIVA EM-
PREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 40. N3 CONSTRUTORA LTDA; 41. IDEAL CONSTRU-
COES E SERVICOS LTDA; 42. ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 43. ARAGUAIA 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; 44. VAP CONSTRUCOES LTDA; 45. LARGEM CONSTRUCOES 
LOCACOES E EVENTOS EIRELI; 46. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Fica, a partir 
da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei 
de Licitações. 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, 10 de 
Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - O Município de Aratuba, 
através da Secretaria de Educação Básica, por meio da Pregoeira Oficial desta Municipalidade, 
torna público Pregão Eletrônico Nº 019/2022-PE - Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCU-
LO NOVO, 0KM, TIPO MINI VAN, ANO 2022, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DESEN-
VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. Recebimento das Propostas até 
às 14h do dia 24/05/2022 no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br - Acesso identificado 
no link especifico. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS dia 24/05/2022 das 14h às 
14h:30min. Início da Sessão de Disputa de Preços dia 24/05/2022 a partir das 14h:30min, no 
endereço eletrônico www.bllcompras.org.br - Acesso identificado no link especifico, horário de 
Brasília – DF. Raquel Ferreira de Paiva – Pregoeira.

ESTADO E DOE ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2022050601-TP. A Presidente da Comissão de Licitação 
do Município de Jaguaribara – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no pró-
ximo dia 30 de maio de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua 
Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação na Modalidade TO-
MADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
VISANDO: LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 
DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA 
E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁ-
RIOS, CARTÓRIOS, CONTRUTORAS, GERADORAS, TRANSMISSORAS E DISTRIBUIDORAS 
DE ENERGIA ELÉTRICA, DENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, o qual encontram-se 
disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE e no Site: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Jaguaribara, 10 de maio de 2022. AURI-
NEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 26 de Maio de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NO DIS-
TRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E UR-
BANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE..O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/
CE, 10 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.02/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 27 de Maio de 2022 às 
08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria Nizinha 
Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, 
NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E UR-
BANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 10 
de maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
23ª VARA CÍVEL - (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 40 DIAS) Processo nº 0204288-93.2022.8.06.0001
Usucapião Usucapião Ordinária Construtora Etevaldo Nogueira

Ltda Espólio José Hugo de Bastos Oliveira e outros

FAZ SABER
CONSTRUTORA

ETEVALDO NOGUEIRA LTDA

ESPÓLIO JOSÉ
HUGO DE BASTOS OLIVEIRA ESPÓLIO DE ABIGAIL VIEIRA BASTOS

Ao Norte (frente)

Ao
Leste (lado direito)

Ao Sul (fundo)

Ao Oeste (lado
esquerdo)

Aos eventuais interessados e seus cônjuges, os que
casados forem, para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo
da circulação deste edital, que é de 40 (quarenta) dias, contestarem a presente ação, sob pena
de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados
pela parte autora (art. 344, do CPC). E em observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi
expedido o presente, que vai devidamente assinado. CUMPRA-SE.

Fabricia Ferreira de Freitas - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Requerido: - Valor da Causa: R$ 160.000,00

A Dra. Fabricia Ferreira de Freitas, Juíza de Direito em respondência pela 23ª Vara Cível
(SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente
EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
09.453.127/0001-30 com sede na Av. Dom Luiz, nº 807, 4º Andar anexo, Aldeota, Fortaleza - CE, por
seu representante legal, foi proposta uma Ação de Usucapião Ordinária, em face de,

através de seus
Sucessores, Silvia Marta Vieira Bastos, Lina Maria Vieira Bastos, Célia Regina Vieira Bastos, Vera
Lúcia Bastos Rocha Araújo, Ana Luíza Bastos Lavelle, representados por PAULO ROBERTO VIEIRA
GALVÃO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG nº 564748/SSP-CE, inscrito no CPF
sob o nº104.896.813-87, residente e domiciliado à RuaAlmeida Prado, 35, apto 103, Papicu, Fortaleza
- CE. Por isso foi expedido o presente EDITAL, com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do
seguinte imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no registro de imóvel competente:
"Memorial descritivo de um terreno com formato retangular, urbano, situado na Comarca de Fortaleza
Ceará, lado par do logradouro, localizado na Rua Maria Tomásia Nº 22 (vinte e dois), esquina coma Rua
Tibúrcio Cavalcante Bairro Aldeota, com os seguintes limites e confrontações: Coordenadas UTM
DATUM SIRGAS 2000, , partindo do PontoP-0 ao Ponto P-1, em linha reta no sentido
Oeste/Leste, com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas E(X) 555.310,341m N(Y)
9.587.254,475m, medindo 22,00m (vinte e dois metros),limitando-se com a Rua Maria Tomásia,

, partindo do Ponto P-1 ao Ponto P-2,em linha reta no sentido Norte/Sul, com um
ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas E(X)555.331,271m N(Y) 9.587.247,697m, medindo 50,00m
(cinquenta metros), tendo como confinante o imóvel nº 34 (trinta e quatro), com frente para a Rua Maria
Tomásia, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda, , partindo do Ponto P-2
ao Ponto P-3, em linha reta no sentido Leste/Oeste, com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas
E(X) 555.315,865m N(Y)9.587.200,129m, medindo 22,00m (vinte e dois metros), tendo como
confinante parte do imóvel nº 2565 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco), com frente para a Avenida
Santos Dumont, propriedade da Administradora de Imóveis Excelsior Ltda,

, fechando a poligonal partindo do Ponto P-3 ao Ponto P-0, em linha reta no sentido
Sul/Norte com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas E(X) 555.294,936m N(Y)
9.587.206,907m, medindo 50,00m(cinquenta metros), limitando-se com a Rua Tibúrcio Cavalcante.
Perfazendo uma área total de 1.100,00m² (um mil e cem metros quadrados) e medindo 144,00m (cento
e quarenta e quatro metros) de perímetro."

Fortaleza/CE, em 24 de
fevereiro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
37ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) - Processo nº 0131853-97.2017.8.06.0001
Protesto Sustação de Protesto Jose Sarto Nogueira Moreira

MV Indústria e Comércio de Móveis Ltda Me

FAZ SABER
JOSÉ SARTO NOGUEIRA MOREIRA

MV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica CITADA MV INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.642.290/0001-44, com último
endereço conhecido como sendo Rua Monsenhor Salazar, nº 981, São João do Tauape,
Fortaleza - CE, acerca da presente ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15
(quinze) dias, por força do despacho a seguir transcrito: “Tendo em vista ter que o endereço
localizado nas buscas já foi diligenciado e restou inexitosa a citação do requerido, Mv Indústria
e Comércio de Móveis Ltda Me, tenho por configurados os requisitos do art.256, II e § 3.º, CPC, e
portanto, determino a citação da demandada supramencionada por edital, com prazo de 30
(trinta) dias, atentando-se a parte autora quanto ao preceituado no parágrafo único do art. 257
do mesmo diploma acima Mencionado.”, com a advertência de que, não havendo contestação,
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. CUMPRA-SE

Cristiano Rabelo Leitão - Juiz de Direito

Classe: - Assunto: - Protestante:
Protestado: - Valor da Causa: R$ 39.200,00

O Dr. Cristiano Rabelo Leitão, Juiz de Direito da 37ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da
Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente EDITALDE CITAÇÃO
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de ,
brasileiro, casado, médico, CPF nº 210.918.973-87,residente e domiciliado na Rua Paula Ney, 838,
Apto. 200, Aldeota, Fortaleza - CE, foi proposta uma Ação Cautelar de Sustação de Protesto, em face
de , a qual se encontra em lugar incerto e não
sabido.

.
Fortaleza/CE, em 28 de abril de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - Secretaria da Educação 
- Pregão Eletrônico Nº 10.05.01/2022 - Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe, localizada na Rua Cônego Climério 
Chaves, 307, torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 10.05.01/2022 - Secretaria de Educação, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DA REDE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, sendo o 
recebimento das Propostas até o dia 24/05/2022, às 08:00; abertura das propostas e início da sessão 
de disputa de preços no dia 24/05/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 10 de 
maio de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO MANOEL CASTRO FILHO. 
TERCEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTALEZA. CNPJ/MF nº 06.573.513/0001-78. Solange 
de Castro Almeida - Oficiala Titular. Karla Patrícia de Castro Almeida Vieira - Substituta. Solicitação nº 
01/130393. Natureza da Solicitação: Retificação Imobiliária Administrativa. Parte Interessada: 
HARMONY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ 
sob o nº 02.497.060/0001-97, com sede na Rua José Lourenço, nº 870, Sala 503, bairro Meireles, CEP 
60.115-280, e-mail:  representada por César Araújo Alencar Cesar@harmonyempreendimentos.com.br,
Araripe. Objeto da Retificação: Um terreno situado nesta Capital, com frente para a Rua José de 
Barcelos, (Matrícula Nº 29.611 - Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis de Fortaleza-CE). EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA. O 3º OFÍCIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FORTALEZA, por sua Titular, SOLANGE DE CASTRO 
ALMEIDA, Oficiala Privativa, em cumprimento ao disposto no Art. 213, § 3º, da Lei Nº 6.015/1973, com redação 
dada pelo Art. 59, da Lei nº 10.931/2004, FAZ SABER a MARIA DELVA RODRIGUES, inscrita no CPF nº 
237.315.593/15 (Proprietária do Imóvel localizado na Rua Azevedo Bolão, nº 761, bairro Parque Araxá, 
nesta Capital - CEP 60.450-675, objeto da Matrícula nº 5.550/3ª Zona), na qualidade de proprietária de imóvel 
confinante do imóvel a ser retificado, através do presente EDITAL, que por esta Serventia se está processando 
uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA requerida por HARMONY EMPREEN- 
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, acima identificada e qualificada, objeto da Solicitação nº 01/130393. O 
imóvel que se pleiteia a retificação, consta na citada MATRÍCULA Nº 29.611, deste Cartório do 3º Ofício do 
Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, incompatível com o que se consta no local, relativamente as suas 
metragens, confrontações e área territorial, razão pela qual foi efetuado um levantamento topográfico da área ali 
existente, verificando-se que referido imóvel tem na realidade a seguinte descrição: ‘‘Um terreno situado nesta 
Capital, com frente para a Rua José Barcelos, lado par do logradouro, no bairro Parque Araxá, distando 
no rumo norte 13,80m para a Rua Azevedo Bolão, constituído por parte do Lote 02, da Quadra C, de 
formato irregular, com as seguintes orientações, medidas e confrontações: AO LESTE (frente), partindo 
do ponto P1, com ângulo interno de 92º3’33’’, segue na direção norte-sul até encontrar o ponto P2, por 
onde mede 4,80m, confrontando com a Rua José de Barcelos; AO SUL (lado direito), em três segmentos 
de reta, o primeiro segmento, partindo do ponto P2, com ângulo de 90º0’’0’’, segue na direção leste-oeste 
até encontrar o ponto P3, por onde mede 27,00m, o segundo segmento partindo do ponto P3, com ângulo 
interno de 270º0’0’’, segue na direção norte-sul até encontrar o ponto P4, por onde mede 8,40m, ambos 
os segmentos confrontando com o terreno do imóvel objeto da Matrícula nº 7.943/3ª Zona, com frente 
para a Rua José de Barcelos, pertencente a Harmony Empreendimentos Imobiliários Ltda., e o terceiro 
segmento, partindo do ponto P4, com ângulo interno de 90º0’0’’, segue na direção leste-oeste até 
encontrar o ponto P5, por onde mede 20,00m, confrontando em parte, com parte da lateral do terreno do 
imóvel objeto da Matrícula nº 29.610/3ª Zona, com frente para a Rua José de Barcelos, pertencente a 
Harmony Empreendimentos Imobiliários Ltda., em parte, com o terreno interno objeto da Matrícula nº 
48.401/3ª Zona, nos fundos da casa de nº 752, com frente para a Rua Dom Manuel de Medeiros, 
pertencente a Harmony Empreendimentos Imóbiliários Ltda.,, e em parte, com o terreno interno objeto 
da Matrícula nº 48.402/3ª Zona, nos fundos da casa de nº 762, com frente para a Rua Dom Manuel de 
Medeiros, pertencente a Harmony Empreendimentos Imobiliários Ltda.; AO OESTE (fundos), partindo 
do ponto P5, com ângulo interno de 48º30’33’’, segue na direção sudoeste-nordeste até encontrar o 
ponto P6, por onde mede 18,88m, confrontando em parte dos fundos dos terrenos dos imóveis de nºs. 
761 (Matr.: 5.550/3ª Zona), pertencente a Maria Delva Rodrigues e 749 (Matr.: 65.870/3ª Zona), pertencente 
a José Jefferson Bezerra Almeida, ambos com frente para a Rua Azevedo Bolão, e em parte com os 
fundos dos terrenos dos imóveis de nºs. 757 (IPTU nº 1571-7), ocupado por Maria Aline Messias 
Rodrigues e 753 (Matr.: 40.800/3ª Zona), pertencente a Antônio Erialdo Leandro, ambos com frente para a 
Rua Azevedo Bolão; e AO NORTE (lado esquerdo), em dois segmentos de reta, o primeiro segmento 
partindo do ponto P6, com ângulo interno de 130º24’34’’, segue na direção oeste-leste ateé encontrar o 
ponto P7, por onde mede 17,24m, confrontando em parte, com parte dos terrenos dos imóveis de nºs. 749 
(Matr.: 65.870/3ª Zona), pertencente a José Jefferson Bezerra Almeida, e 731 (Matr.: 69.538/3ª Zona, 
pertencente a Maria Irismar Furtado Pereira, ambos com frente para a Rua Azevedo Bolão, e em parte, 
com fundos dos terrenos dos imóveis de nºs. 745 (Matr.: 62.968/3ª Zona), pertencente a Jarbas Teles de 
Oliveira, 741 (Matr.: 62.967/3ª Zona), pertencente a Telenice de Oliveira Rocha, e 739 (Matr.: 65.392/3ª 
Zona), pertencente a Ricardo Roberto Pompeu de Sousa Brasil, todos com frente para a Rua Azevedo 
Bolão, e o segundo segmento partindo do ponto P7, com ângulo interno de 179º0’47’’, segue na direção 
oeste-leste até encontrar o ponto P1, por onde mede 17,26m, confrontando em parte, com parte dos 
fundos do terreno do imóvel de nº 731 (Matr.: 69.538/3ª Zona), pertencente a Maria Irismar Furtado 
Pereira, e em parte, com os fundos dos terrenos dos imóveis de nºs. 729 (Matr.: 70.799/3ª Zona), 
pertencente a Antônio Ordones Pereira de Sousa, e 733 (IPTU nº 1580-6), ocupado por Maria Irismar 
Furtado Pereira, todos com frente para a Rua Azevedo Bolão, fechando assim, uma poligonal com área 
territorial de 335,79m²’’, tudo nos termos e com as características constante do Memorial Descritivo e da Planta 
de Situação, apresentados nesta Serventia de Registro Predial. As impugnações dos confrontantes, caso se 
julguem prejudicados, deverá ser apresentada por escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
da publicação do presente edital, perante a Oficiala que a este subscreve, devidamente fundamentada. Não 
havendo impugnação à solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como verdadeiros os fatos 
articulados no mesmo, presumido-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-
se disponível nesta serventia para análise dos confinantes ora notificados. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Fortaleza-CE, aos dois (02) dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, 
___________________, (FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES), Substituto, o fiz digitar e subscrevi. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contrato -  O município 
de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanismo e dos 
Serviços Públicos, torna público o Extrato de Contrato da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
0032402.2022 - CP, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS SÓLIDO DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE 
VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA E CAPINAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE URUOCA, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. Contratada: 
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ Nº 14.313.436/0001-
45, contrato n°. 0032402.2022 - 01 R$: 2.063.743,68 Dotações:  1515.15.452.0022.2.086. 
Elemento de gasto do contrato: 3.3.90.39.00. Vigência do contrato: 10/05/2022 A 05/05/2023. 
Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ROBERTO DE SOUZA ALENCAR - Ordenador de 
Despesas do Fundo Municipal de Obras Públicas.

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° 0013003.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO DE POÇOS 
E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA- CE. 
Empresa HABILITADA: RE SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 40.560.312/0001-
74. Empresas INABILITADAS:  DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI (17.803.489/0001-32); N LANDY 
BOTO PORTELA ME (23.347.561/0001-67); VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
(09.042.893/0001-02). Em conformidade com o disposto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei 
nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso para 
as empresas que desejarem interpor recurso. Inexistindo interposição de recurso a CPL procederá 
com a continuidade aos atos administrativos com a abertura do envelope “Proposta de Preços” das 
empresas habilitadas em sessão pública a ser realizada às 08:00h do dia  20 de maio de 2022. 
Uruoca-CE, 10 de maio de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL



Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo — SEMAT/ Bela Cruz-CE 
a Licença Prévia e de Instalação - LPI, atividade 04.05 (Fabricação de Produtos e Artefatos 
Aerâmicos) disposta na resolução COEMA n° 07, de 12 de Setembro de 2019. Logradouro, 
Rodovia CE 179, KM 25, Lagoa Seca, Zona Rural, Bela Cruz/CE, 62.570-000. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor. 

CERAMICA ROCHA E LIMA LTDA – ME 

CNP]: 40.913.145/0001-06

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 003/22-TP-ESP. A Comissão Permanente de Licitação, 
vem informar aos interessados o Resultado da Fase de Habilitação da Licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº 003/22-TP-ESP, cujo objeto é a construção de 05 areninhas Municipais no 
Município de Ipueiras-CE. Assim após análise minuciosa chegamos no seguinte Resultado: 
Inabilitadas: APLA Comercio, Servicos, Projetos e Construcoes EIRELI, CNPJ: 
24.614.233/0001-42, Construtora Moraes EIRELI, CNPJ 33.278.617/0001-22, Master Servicos 
e Construcoes EIRELI, CNPJ: 26.991.913/0001-00, CENPEL – Centro Norte Projetos e 
Empreendimentos LTDA, CNPJ: 05.502.041/0001-08, M5 Construtora & Serviços Urbanos 
EIRELI, CNPJ: 25.234.497/0001-33, R7 Serviços e Construções EIRELI – ME, CNPJ: 
22.791.178/0001-30, T.C.S da Silva Construções EIRELI, CNPJ: 10.787.147/0001-27, WU 
Construcoes E Servicos EIRELI, CNPJ: 10.932.123/0001-14. Habilitadas: CONJASF- 
Construtora de Acudagem LTDA, CNPJ: 01.795.971/0001-38; Apolo Servicos EIRELI, CNPJ: 
13.766.379/0001-97; Terra Construtora LTDA, CNPJ: 20.786.264/0001-20; Limpax 
Construcoes e Servicos LTDA, CNPJ: 07.270.402/0001-55; Lexon Serviços & Construtora 
Empreendimentos EIRELI, CNPJ: 07.191.777/0001-20; Construtora Nova Hidrolandia EIRELI – 
ME CNPJ: 22.675.190/0001-80; ABRAV Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI – 
EPP, CPNJ: 12.044.788/0001-17; Clezinaldo de Almeida Construções, CNPJ: 
22.575.652/0001-97; Max e Miranda Construtora LTDA, CNPJ: 17.527.978/0001-09; Araújo 
Batalha Serviços E Construções. EIRELI ME, CNPJ: 17.874.427/0001-11; MA Feitosa de Sousa 
LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71; G7 Construcoes e Servicos EIRELI, CNPJ: 
10.572.609/0001-99; J.V.W Construcoes LTDA, CNPJ: 07.182.452/0001-80; Claudio R. dos 
Mendes G. E Jorge, CNPJ: 20.915.247/0001-45; Ramilos Construções EIRELI-ME, CNPJ: 
09.060.561/0001-50; Eletrocampo Serviços e Contruções LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01; 
Octa Engenharia LTDA ME, CNPJ: 27.047.606/0001-39; LIT Empreendimentos e Serviços 
LTDA, CNPJ: 26.592.136/0001-21; ML Incorporações e Serviços EIRELI, CNPJ: 
42.089.488/0001-15. Desta forma fica aberto o prazo para algum questionamento dos atos 
praticados ou alguma intenção ou manifestação contrária do resultado do julgamento, prazo 
previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", Lei N° 8.666/93. Ipueiras/CE,  10 de Maio de 2022. 
Cecília Gabriely Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Pregão Eletrônico N.º SS-PE003/22-
SRP - Aviso de Retificação. O Munícipio de Itaiçaba torna público o 1º Aditivo ao Edital, o qual 
Retificou o Termo de Referência (Anexo I), e suprimiu a cláusula 7.6 do Edital. Onde se lê: Data 
da Disputa de Preços: 11 de maio de 2022 às 09:00 Horas (Horário de Brasília-DF), agora Leia-
se: Data da Disputa de Preços: 24 de Maio de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). Ato 
está disponível em https://bl lcompras.com/ ( local de real ização do pregão), 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://www.itaicaba.ce.gov.br/. Itaiçaba/Ce, 10.05.2022. 
Joéliton Oliveira Fulgêncio - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Pregão Eletrônico N.º SS-PE005/22-SRP 
- Aviso de Retificação. O Munícipio de Itaiçaba torna público o 1º Aditivo ao Edital, o qual Retificou 
o Termo de Referência (Anexo I). Onde se lê: Data da Disputa de Preços: 17 de Maio de 2022 às 
09:00 horas (Horário de Brasília-DF), agora leia-se: Data da Disputa de Preços: 23 de Maio de 
2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). Ato está disponível em https://bllcompras.com/ (local 
de realização do pregão), https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://www.itaicaba.ce.gov.br/. 
Itaiçaba/Ce, 10.05.2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Ata de Registro de Preços Nº 
00.22.18.03.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Gabinete 
do Prefeito (Órgão Gerenciador) e a Empresa Hedelita Nogueira Vieira EIRELI, inscrita no 
CNPJ Nº 07.779.242/0001-74. Valor Global R$ 1.470.600,00 (hum milhão quatrocentos e 
setenta mil seiscentos reais). Objeto: Ata o Registro de Preços para contratação dos serviços 
de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do diário oficial de 
interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce, tudo do Processo Licitatório Pregão 
Presencial nº 00.22.18.03.001 - PPRP, no qual restaram classificados em primeiro lugar os 
licitantes signatários. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001- PPRP, sujeitando-se as partes às normas 
constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002. 
Vigência: 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 04 de Maio de 2022. Signatários: Celso 
Henrique Martins Rodrigues e Hedelita Nogueira Vieira (Representante Legal).

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.13.001 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 
dia 30 de Maio de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 
Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para Implantação de gases medicinais no Hospital e Maternidade Ester Cavalcante 
Assunção no Município de Itaitinga/CE. O Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no 
endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 10 de Maio de 2022. Francisco Arnaldo 
Brasileiro - Presidente da Comissão.

O Presidente do Conselho Estadual de 
Distribuição de Cadáveres Para Fins de Ensino  
- Cedice, torna público, por meio deste edital, a 
existência de cadáver não reclamado 
conhecido pelo nome de MILTON VIANA 
PINHO, brasileiro, solteiro, nascido em 
02/05/1959, falecido em 10/06/2021 no hospital 
HGF, natural de Fortaleza-CE, filho de 
Francisco Andrade Pinho e Tereza Viana 
Pinho, masculino, negro, cabelos grisalhos 
ondulados curtos, barba branca, idade 62 anos, 
com aproximadamente 1,67m de altura. 
Endereço: Rua 206 s/n, Bairro Jangurussu, 
Fortaleza-CE. O corpo encontra-se nas 
dependências da Perícia Forense do Estado do 
Ceará - Pefoce. Caso algum parente queira 
reclamar o corpo para sepultamento, contatar 
a Pefoce, Av. Presidente Castelo Branco, 901 - 
Moura Brasil, Fortaleza - CE, ou pelo telefone 
(85) 3101-4840 (85) 3101-5049 no prazo de 10 
(dez) dias corridos da data desta publicação. 
Caso não haja reclamação, informamos que o 
referido corpo será utilizado para fins de 
estudo e pesquisa científica, em conformidade 
ao disposto na Lei Nº 8.501/92.

EDITAL DE CADÁVER 
NÃO RECLAMADO

A empresa GUILHERME & CAMPOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ : 
40.959.426/0001-91, sedeada na RUA VALE FORMOSO , nº 454, SALA 04 , Jardim das Oliveiras, 
Fortaleza-Ceará, torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de trinta unidades residenciais unifamiliares 
planas, do tipo geminadas, a  serem implantadas Nas Ruas Fortaleza ( Antes Rua 01 ), Rua 02 e Rua 16, 
Lotes 02 ao 10 e 15 ao 22 da Quadra 11, Loteamento Caminho da Cofeco  - Bairro Precabura -EUSEBIO 
-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.





Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 11 de maio de 2022   O ESTADO                      10

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Cada dia o Governo se mostra perdido quando o assunto é 
combustíveis. Mesmo vomitando falácias toda a semana, pelo 
menos nesse assunto, algo (de bom para os brasileiros) ainda 
não veio. Na prática, nada adiantou da troca de cadeiras da 
maior estatal do País, a Petrobras. Prova clara de que, mesmo 
acionista majoritário, o livre mercado dá suas cartas e pon-
to. Mais acuado como está só com os próximos aumentos a 
caminho, como o da gasolina - logo na esteira. Ao contrário 
de Temer, pelo menos, os caminhoneiros apoiam a situação, 
murmuram aqui e ali, mas, no fundo, apoiam isso tudo. Nem 
o diesel a quase R$ 8 o litro é motivo suficiente para fazer o 
que fizeram em 2018, quando o preço era de estratosféricos R$ 
3,30 (não custa lembrar).

Agora, uma pequena fumaça tenta ofuscar a perdição do 
Governo nessa pauta. Para desviar atenções, uma pequena 
minoria dos caminhoneiros põe sua cabeça na janela para 
dizer que haverá nova ‘greve’. O Governo ensaia, na mídia, 
uma ‘reaproximação’ com os caminhoneiros e estuda novas 
medidas para dar um alívio no bolso desses profissionais, 
em pleno ano eleitoral. Agora, o tema ganhou nova urgên-
cia, como o anúncio de mais um reajuste do diesel. Algu-
mas medidas ‘paliativas’, como tabela do frete, crédito... - 
enfim, algumas poucas migalhas, diante do lucro abissal da 
Petrobras. Do lado da categoria, oficialmente, ainda não há 
decisão da tal greve tomada (e haverá?). Pena que, de fato, o 
preço não vai baixar assim, do dia para a noite. Em resumo, 
amigo(a), é apertar o já esfolado cinto para o que virá.

Perdido, Governo ‘teme’ nova greve

Destino. Uma campanha veiculada nos Estados Unidos (EUA) pela televisão, internet e mídia exterior 
apresentando destinos turísticos do Brasil gerou acréscimo de US$ 5,7 milhões em viagens para o 
país, informou a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). (Agência Brasil)

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Já no BC...
Ao contrário da fajuta 

mobilização por greve, 
estrelada pelos caminho-
neiros, os servidores do 
BC decidiram manter a já 
existente greve por tempo 
indeterminado em assem-
bleia na tarde de ontem. 
Segundo o Sindicato Na-
cional de Funcionários do 
BC (Sinal), a manutenção 
da paralisação foi aprovada 
por ampla maioria e deve-
-se à ausência de mesa de 
negociação com o Gover-
no, que deve decidir sobre 
o reajuste dos funcionários 
públicos federais até o dia 
22 e a tendência é dar um 
aumento linear de 5%.

Solução mesmo?
Com o preço dos com-

bustíveis nas alturas e a vol-
ta da lenha para cozimento 
na rotina dos brasileiros 
de baixa renda, o Projeto 
de Lei 987/22, que autoriza 
a venda fracionada de gás 
GLP, o gás de cozinha, em 
postos de combustíveis 
começou a tramitar na 
Câmara dos Deputados 
e deve acelerar. A ideia 
é reduzir atravessadores, 
permitindo a postos de 
combustíveis a compra 
direto da Petrobras. Será 
que chega aos R$ 35, como 
prometeu o superministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, no início do Governo?

Crescimento
Na passagem de feve-

reiro para março deste ano, 
a produção da indústria 
cearense apontou taxa posi-
tiva de 3,8%, na série com 
ajuste sazonal, marcando 
o segundo mês seguido de 
crescimento na produção 
e acumulando ganhos de 
10%, conforme dados do 
IBGE. Ainda na série com 
ajuste sazonal, a evolução 
do índice de média móvel 
trimestral para o total da 
indústria do Estado mos-
trou acréscimo de 0,4% 
no trimestre encerrado em 
março de 2022 frente ao 
nível do mês anterior.

Crescimento II
Por sua vez, o comércio 

varejista cearense avançou 
20,4%, com taxas positivas 
em sete das oito atividades, 
na comparação com março 
de 2021. O destaque vai 
para tecidos, vestuário e 
calçados, com 302,8% de 
aumento; e livros, jornais, 
revistas e papelaria, com 
crescimento de 267,3%. 
O único segmento que 
apresentou queda, no Ce-
ará, na comparação com 
março de 2021, foi o de 
hipermercados, supermer-
cados, produtos alimentí-
cios, bebidas e fumo, com 
-4,3% no período.

Veículos: Produção cai 13,6% até abril
Abril terminou com 185,4 mil veículos leves e pe-
sados produzidos no País, uma queda de 2,9% em 
comparação a igual mês de 2021, segundo a Anfavea. 
Entre o primeiro quadrimestre deste ano e de 2021, 
a fabricação caiu 13,6%. A principal razão para os 
resultados ruins é a falta de semicondutores, mas a 
combinação de crédito mais caro com a alta no pre-
ço dos carros também leva à retração. A variação 
entre os meses de março e abril indica estabilidade. 
Houve alta de 0,3%, e os movimentos de agora mos-
tram que não deve haver melhora neste cenário.

Correios: Arrecadação recorde com leilões em 2021 
Em 2021, o leilão de 
motocicletas, furgões, 
vans e caminhões que 
faziam parte da frota dos 
Correios e alcançaram o 
tempo de vida útil, teve o 
resultado mais expressivo 
dos últimos anos. Segundo 
balanço divulgado pelos 

Correios, somente no ano passado, a empresa arrecadou 
mais de R$ 52 milhões com a alienação 6.714 veículos, 
bem acima dos 4.004 dos período entre 2017 e 2020.

A crise na produção de 
veículos segue no Brasil. No 
acumulado do ano somou 
recuo de 13,6%. O mês de 
abril terminou com 185,4 
mil veículos leves e pesa-
dos produzidos no país, o 
que registra queda de 2,9% 
em comparação ao mesmo 
mês do ano anterior (2021). 
Os dados são da , segundo 
a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) e 
foram divulgados nessa ter-
ça-feira (10/05).

Se comparado com o pri-
meiro quadrimestre deste 
ano e de 2021, a fabricação 
caiu 13,6%. A principal ra-
zão para os resultados ruins 
é a falta de semicondutores, 
além do crédito mais caro em 
razão do aumento do preço 
dos carros. De março a abril 
deste ano, no entanto, o seg-
mento registrou aumento 
(0,3%).

Segundo a Anfavea, a 
produção no mês de maio 
já começou comprometida 
por causa da escassez de se-
micondutores, tanto que a 
Volkswagen concedeu férias 
coletivas de 20 dias para cer-
ca de 2.500 funcionários na 
fábrica de São Bernardo do 
Campo, em São Paulo. 

Segundo Márcio de Lima 

Leite, presidente da Anfavea, 
29 novas fábricas de semi-
condutores estão em cons-
trução, com inaugurações a 
partir do segundo semestre e 
com funcionamento espera-
do até o fim de 2023, o que 
deve regularizar o forneci-
mento desses itens. 

Comercialização
No último mês, foram co-

mercializadas 147.256 veí-
culos, avanço de 0,3% em 

relação a março, segundo o 
Registro Nacional de Veícu-
los Automotores (Renavam). 
Se comparado ao mês de 
abril de 2021, houve queda 
de 15,9% na comercialização 
de veículos no país. O pri-
meiro quadrimestre encer-
rou com 552.924 unidades 
licenciadas, o que significa 
retração de 21,4% na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado. “A partir do 
segundo semestre, há uma 

expectativa de crescimento, 
que pode recuperar o que foi 
perdido nos últimos meses”, 
diz o novo presidente da An-
favea.

As exportações passam 
por um momento de reto-
mada, com alta de 17,9% na 
comparação entre os primei-
ros quadrimestres de 2021 e 
2022. No total, foram envia-
das 152,9 mil unidades ao 
exterior, prioritariamente a 
países do Mercosul.

Em abril deste ano foram comercializadas 147.256 veículos, avanço de 0,3% em relação a março

Produção de veículos cai e soma 
recuo de 13,6% no 1o quadrimestre
A escassez de semicondutores ainda causa embaraços no segmento
no Brasil, impactando diretamente na produção e vendas de veículos

A LUNAR CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a licença mineral para extração de cas-
calho, no Município de Caucaia, no endereço Rod. CE-422, S/N, KM 03, Distrito Industrial 
do Pecém. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instru-
ções de Licenciamento do IMAC.

Prefeitura Municipal de Beberibe - A Secretária de Saúde, Yonara Bezerra Batista, torna público, para 
conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Registro de Preços Nº. 2022.02.23.006-SRP-S-
MS - Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar 
e medicamentos. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal 
N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global: R$ 3.345.211,32(três milhões, trezentos 
e quarenta e cinco mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos). - Dotação Orçamentária: 
Unidade Orçamentaria: 1101; Projeto/Atividade: 10.301.0007.2.047, 10.302.0007.2.049; Elemento de 
Despesa:  3.3.90.30.00; Fonte de Recursos: 1500000000, 1500100200, 1600000000, 1602000000, 
1659000000.– VIGÊNCIA:  até 09 de maio de 2023.  – Contratante: Yonara Bezerra Batista, Secretá-
ria de Saúde. – Contratadas: Lucas Goulart Holanda-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.435.516/0001-85, 
com o valor de R$ 1.424.499,46(um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa 
e nove reais e quarenta e seis centavos). Assina pela contratada: Lucas Goulart Holanda; Prohospital 
Comércio Holanda Ltda, inscrita no CNPJ Nº 09.485.574/0001-71, com o valor de R$ 849.375,57(oi-
tocentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Assina 
pela contratada: José Rufino da Silva Neto; Medmaia Comercio de Produtos Médicos Ltda, inscrita 
no CNPJ Nº 13.576.854/0001-02, com o valor de R$ 48.336,32 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta 
e seis reais e trinta e dois centavos). Assina pela contratada: Nayara Mayle Barros Maia; Lanemed 
Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ Nº 28.325.730/0001-81, com o valor de R$ 613.997,25 (seiscentos 
e treze mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Assina pela contratada: Alane 
Vasconcelos Uchoa; LCM Ferreira Farma Hospitalar - ME, inscrita no CNPJ Nº 35.019.206/0001-48, 
com o valor de R$ 323.999,72 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e nove reais e 
setenta e dois centavos). Assina pela contratada: Luan Cauan Mendes Ferreira; DS Distribuidora de 
Material Médico Ltda, inscrita no CNPJ Nº 21.572.278/0001-03, com o valor de R$ 85.003,00(oitenta 
e cinco mil e três reais). Assina pela contratada: Kildery Faustino Advincula Moura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE REVOGAÇÃO 
DE PROCESSO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO n°06/2022-PERP. A prefeitura 
municipal de Araripe, comunicam a REVOGAÇÃO do Processo Administrativo na Modalidade 
pregão eletrônico n°06/2022-PERP, destinada a seleção da melhor proposta para registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de informática destinados a aten-
der as necessidades das diversas secretarias do município de Araripe-CE. Motivo: razões de 
interesse público. Fundamentação Legal: art. 49 da lei 8.666/93. Aurélio Ribeiro da Silva Lira, 
Clara Saionara de Brito Francelino Neri, Eric Paulino Rocha, Francisco Mateus da Silva 
Santos – Ordenadores de despesas. Araripe/CE, em 10 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da  Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
Resultado da Fase de Habilitação referente Tomada de Preços Nº 22.10/2021-TP, cujo objeto: Con-
tratação de serviços de engenharia para construção de anfiteatro no município, conforme planilhas, 
projetos e cronogramas em anexo, declarando: Propostas Classificadas: N3 Empreendimentos e Par-
ticipações; Venus Serviços e Entretenimentos Ltda; Ar Empreendimentos, Serviços e Locações Eireli; 
Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli; H B Serviços de Construção Eireli; Ff Empreendi-
mentos e Serviços Ltda; MJM Construções e Imobiliária Ltda; Lider Construções e Serviços, Flay En-
genharia Empreendimentos E Serviços Eireli - Me; A.I.L Construtora Ltda Me; Evolução Construtora 
Eireli; Inova Construções e Empreendimentos Eireli; Barbosa Construções e Serviços Ltda; Meta Em-
preendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra Eireli Me; Meliuz Construções e Serviços Ltda 
Me; Eletrocampo Serviços e Construções Ltda; Impar Serviços Ltda; Teotonio Construções Comercio 
Industria e Serviços; Construtora Astron Ltda; Jose Urias Filho – JUF,  por atenderem as exigências 
exigidas do edital. Após análise das Propostas de Preços das empresas classificadas chegamos ao 
seguinte resultado: sagrou-se vencedora a empresa MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
ME, CNPJ n° 44.460.479/0001-15, no valor total de R$ R$ 731.634,00 (setecentos e trinta e um mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais). A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme 
prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
Resultado da Fase de Habilitação de Proposta referente Tomada de Preços Nº 22.09/2021-TP, cujo 
objeto: Contratação de empresa para executar a construção de praça monumental no Distrito Gama 
no município, declarando: Propostas Desclassificadas: Araujo Construções e Locações; Constru-
tora Astron Ltda; Eletrocampo Serviços e Construções Ltda; MJM Construções e Imobiliária Ltda; 
Momentum Construtora Limitada; Araguaia Empreendimentos Eireli e Propostas Classificadas: N3 
Empreendimentos e Participações; Venus Serviços e Entretenimentos Ltda; Ar Empreendimentos, 
Serviços e Locações Eireli; Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli;  H B Serviços de 
Construção Eireli;  J de Fonte Rangel Eireli; G7 Construções e Serviços Eireli; FF Empreendi-
mentos e Serviços Ltda; Lider Construções e Serviços; Flay Engenharia Empreendimentos e Ser-
viços Eireli - ME;  A.I.L Construtora Ltda ME; Evolução Construtora Eireli; Medeiros Construções 
e Serviços Ltda Me;  Barbosa Construções e Serviços Ltda; Meta Empreendimentos e Serviços 
de Locação de Mão de Obra Eireli Me; Meliuz Construções e Serviços Ltda Me; Impar Serviços 
Ltda;  Teotonio Construções Comercio Industria e Serviços; Nordeste Construções e Infraestrutura 
Ltda, por atenderem as exigências exigidas do edital. Após análise das Propostas de Preços das 
empresas classificadas chegamos ao seguinte resultado: sagrou-se vencedora a empresa MELIUS 
CONSTRÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ n° 759.911,20 (setecentos e cinquenta e nove mil, 
novecentos e onze reais e vinte centavos). A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal 
conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna públi-
co que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 13.002/2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais 
aquisições de notebooks para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município.  
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 16h do dia 11/05/2022; 2. Fim do 
recebimento de propostas: ás 08h do dia 31/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h ás 08:59h do dia 31/05/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 
31/05/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves 
de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 
e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 06/2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais aqui-
sições de ar-condicionado, para atender as necessidades das diversas secretarias do município.  
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 16h do dia 11/05/2022; 2. Fim do 
recebimento de propostas: ás 08h do dia 23/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h ás 08:59h do dia 23/05/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 
23/05/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves 
de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 
e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Pregão Eletrônico nº 00.001/2021-PE. Contratantes: Secretaria 
de Transito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos, Fundação Cultural, Instituto de Previdên-
cia Municipal de Quixadá, Secretaria de Administração, Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Secretaria de Planejamento e Finanças, Autarquia Municipal do Meio Ambiente, 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, Gabinete do Prefeito, Secretaria de 
Esporte, Juventude e Participação Popular, tornam público o extrato dos contratos resultantes 
da Pregão Eletrônico nº 00.001/2021-PE: nº 00.001/2021-23STCS - Valor global: R$ 1.987,40; 
nº 00.001/2021-24FCQ - Valor global: R$ 3.421,30; nº 00.001/2021-25IPMQ - Valor global: R$ 
1.505,10; nº 00.001/2021-26SEAD - Valor global: R$ 1.391,80; nº 00.001/2021-27SEDET - Valor 
global: R$ 1.760,80; nº 00.001/2021-28SEPLAF - Valor global: R$ 6.893,12; nº 00.001/2021-
29AMMA - Valor global: global: R$ 1.316,10; nº 00.001/2021-30SAFDR - Valor Global: R$ 
3.067,16; nº 00.001/2021-31GAB - Valor global: R$ 2.796,60; nº 00.001/2021-32SEJPP - Valor 
global: R$ 1.760,80 - Contratada: Tuany Mara Pinheiro Lima - EPP, através de sua representante 
legal, a Sra. Tuany Mara Pinheiro Lima. Objeto: Aquisição de água, vasilhames, de interesse das 
diversas secretarias do município. Prazo de vigência: 31/12/2022 contados a partir da assinatura. 
Assinam pelas contratantes: Secretários (as), Armstrong Braga Ferreira, Antônio Clébio Viriato 
Ribeiro, Adrycia Karoline Fernandes Silva, Roberta Glicya de Sá Felix, Raimundo Fabiano de 
Oliveira Lopes, José Erismá Nobre da Silveira Filho, Francisca Luzimara Sousa Lopes, Raimundo 
Ribeiro Damasceno, Lorena Gonçalves Holanda Amorim, Francisco Blasco Monte de Oliveira. 
Data das assinaturas dos contratos: 25/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos resultante do Pregão 
Eletrônico nº 00.001/2021 SRP: Nº 00.001/2021-17SME; Nº 00.001/2021-18SDS; Nº 00.001/2021-
19SDS; Nº 00.001/2021-20SMS; Nº 00.001/2021-21SME; Nº 00.001/2021-22SEDUMASP; 
Nº 00.001/2021-23STCS; Nº 00.001/2021-24FCQ; Nº 00.001/2021-25IPMQ; Nº 00.001/2021-
26SEAD; Nº 00.001/2021-27SEDET; Nº 00.001/2021-28SEPLAF; Nº 00.001/2021-29AMMA; 
00.001/2021-30SAFDR; Nº 00.001/2021-31GAB; Nº 00.001/2021-32SEJPP. Contratantes: Se-
cretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Secretaria de Transito, Cidadania, 
Segurança e Serviços Públicos, Fundação Cultural, Instituto de Previdência Municipal de Quixadá, 
Secretaria de Administração, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria de 
Planejamento e Finanças, Autarquia Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento Rural, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Esporte, Juventude e Participação 
Popular. Contratada: Tuany Mara Pinheiro Lima - EPP, através de sua representante legal, a Sra. 
Tuany Mara Pinheiro Lima. Objeto: Aquisição de água e vasilhames, de interesse das diversas se-
cretarias do município. O presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico financeiro 
aos respectivos contratos no item 1.3 de 65%. Signatários Contratantes: Lady Daiana Arruda Mota, 
Izaura Gomes do Nascimento Oliveira, Verúzia Jardim de Queiroz, Pedro Teixeira Pequeno Neto, 
Armstrong Braga Ferreira, Antônio Clébio Viriato Ribeiro, Adrycia Karoline Fernandes Silva, Roberta 
Glicya de Sá Felix, Raimundo Fabiano de Oliveira Lopes, José Erismá Nobre da Silveira Filho, Fran-
cisca Luzimara Sousa Lopes, Raimundo Ribeiro Damasceno, Lorena Gonçalves Holanda Amorim, 
Francisco Blasco Monte de Oliveira. Data das assinaturas: 23, 25 de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE - Aviso de Resultado do Credenciamento Edital n° 10.001/2022. 
A Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento torna público para conhecimento dos 
interessados o rol contendo os Credenciados que atenderam aos requisitos exigidos no edital acima 
referido, cujo objeto: Credenciamento de pessoa jurídica, para realização de serviços de exames 
laboratoriais, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município. 
Em atendimento a solicitação exarada pela Secretária de Saúde Sra. Lady Diana Arruda Mota, que 
determina a abertura e julgamento dos envelopes de habilitação dos possíveis interessados no Edital 
n° 10.001/2022. Após análise minuciosa dos documentos concernentes ao Credenciamento, obtive-
mos o seguinte resultado: Laboratório de Análises Clínicas Home Lab Eireli inscrita no CNPJ sob o n° 
17.620.339/0001-93 declarada Credenciada e Glauco Barros Saldanha-ME inscrita no CNPJ sob o 
n° 73.868.572/0001-60 declarada Descredenciada. Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o 
prazo para a interposição de recursos referente a elaboração da lista de credenciados de acordo com 
os subitens 9.1.2 e 9.1.3 do instrumento convocatório. Patrícia Maria Almeida Costa.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE - Aviso de resultado do Credenciamento - Edital n° 13.001/2022. 
A Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento torna público para conhecimento dos in-
teressados o rol contendo os Credenciados que atenderam aos requisitos exigidos no edital acima re-
ferido, cujo objeto: Credenciamento de empresas especializadas em cirurgias oftalmológicas, incluin-
do consultas pré e pós-operatório e exames diagnósticos, para usuários atendidos nas unidades de 
saúde do município. Em atendimento a solicitação exarada pela Secretária de Saúde Sra. Lady Diana 
Arruda Mota, que determina a abertura e julgamento dos envelopes de habilitação dos possíveis in-
teressados no Edital n° 13.001/2022. Após análise minuciosa dos documentos concernentes ao Cre-
denciamento, obtivemos o seguinte resultado: LPM Serviços de Terceirização Ltda inscrita no CNPJ 
sob o n° 33.598.476/0001-25 declarada CREDENCIADA. Ficando disponíveis vistas ao processo e 
aberto o prazo para a interposição de recursos referente a elaboração da lista de credenciados de 
acordo com os subitens 12.1.2 e 12.1.1.3 do instrumento convocatório. Patrícia Maria Almeida Costa.

Cleonardo Campos Teixeira, CPF: 774.261.423.53. Torna público que requereu a Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental Única - LAU, para atividade de 
construção de residência unifamiliar, localizada na avenida Geraldo Bizarria de Carvalho, SN, Bairro 
Edmilson Correia de Vasconcelos, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de resultado do Credenciamento dos leiloeiros - Edital n° 
04.001/2022. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento 
dos interessados o rol contendo os leiloeiros credenciados que atenderam aos requisitos exigi-
dos no edital acima referido, cujo objeto: Contratação de leiloeiro público oficial para prestação de 
serviços de recebimento, avaliação e alienação de bens inservíveis ou de recuperação antieco-
nômicos, irrecuperáveis, sucatas e outros, de propriedade do município. Após finalizado o prazo 
estipulado no instrumento convocatório para apresentação do envelope contendo os documentos 
concernentes ao credenciamento do profissional a ser contratado e aberto na data marcada para a 
sessão, obtivemos o seguinte resultado: Fernando Montenegro Castelo, leiloeiro(a) com matrícula 
na JUCEC no 01/84 na data de 22 de agosto de 1984 e inscrito(a) no CPF sob no 098.455.773-34, 
Celso Alves Cunha, leiloeiro(a) com matrícula na JUCEC no 013/2006 na data de 16 de agosto de 
2006 e inscrito(a) no CPF sob no 476.384.474-53, Érico Sobral Soares, leiloeiro(a) com matrícula 
na JUCEC no 40/2021 na data de 19 de agosto de 2021 e inscrito(a) no CPF sob no 043.261.883-
08, Josecelli Kildare Fraga Gomes, leiloeiro(a) com matrícula na JUCEC no 031/2019 na data de 11 
de novembro de 2019 e inscrito(a) no CPF sob no 551.109.405-68, Rudival Almeida Gomes Junior, 
leiloeiro(a) com matrícula na JUCEC no 41/2021 na data de 19 de agosto de 2021 e inscrito(a) no 
CPF sob no 606.650.765-68, Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo de 05 dias 
úteis para a interposição de recursos, conforme previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, referente a elaboração da lista de credenciados de acordo com o 
subitem 6.3 do instrumento convocatório. Edmilson Mota Neto.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O 

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, por meio de sua presidência, convoca todos(as) 

os(as) médicos(as) servidores públicos ativos do Município de Fortaleza, ocupantes do cargo 

de Médico do Programa Saúde da Família (PSF), para comparecem presencialmente na sede 

do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza - SINDFORT, 

situado à rua 24 de Maio, nº 1188 - Centro, Fortaleza - CE, 60020-001, para a Assembleia Geral 

Extraordinária que ocorrerá no dia 14 de maio de 2022 (sábado), com início às 09 horas, em 

primeira convocação e às 09h:30min em segunda convocação, com qualquer número de 

presentes, para deliberar acerca da atual e futura situação do Programa de Educação 

Permanente/Continuada e assuntos correlatos. Fortaleza/CE, 10 de maio de 2022.



FOTO CESAR GRECO/PALMEIRAS

O clube alviverde tenta repetir o resultado positivo de 2 a 1 da partida de ida para se classificar para a próxima fase 

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 11 de maio de 2022

Multa. Após cinco casos de racismo direcionados a torcedores de clubes brasileiros em partidas da Libertadores, 
quase todos na mesma semana de abril, a Conmebol alterou o artigo do código disciplinar sobre discriminação. A 
instituição anunciou o aumento das multas impostas às equipes cujas torcidas cometerem atos de preconceito.ESPORTES

Após empatar com o Flu-
minense por 1 a 1, neste do-
mingo (8), pela Série A do 
Campeonato Brasileiro, o 
Palmeiras vira a chave e se 
prepara para enfrentar a Jua-
zeirense nesta quarta-feira 
(11), no jogo de volta pela 
terceira fase da Copa do Bra-
sil. A partida acontecerá no 
estádio do Café, em Londrina 
(PR), pois o estádio Adauto 
Moraes, onde o clube baiano 
costuma mandar seus jogos, 
tem capacidade abaixo dos 
10 mil lugares exigidos pela 
CBF para a competição.

O time alviverde busca re-
petir o sucesso da partida de 
ida, quando venceu a Juazei-
rense de virada, por 2 a 1, na 
Arena Barueri, em São Paulo, 
com gols de Breno Lopes e 
Gustavo Scarpa. No entanto, 
um empate já garante a classi-
ficação alviverde -em caso de 
derrota por até um gol de di-
ferença, a partida será decidida 
nos pênaltis. A vitória na dis-
puta garante a vaga nas oitavas 
de final da Copa do Brasil, e a 
premiação de R$ 3 milhões.

O Palmeiras também bus-
ca defender a invencibilidade 
no Estádio do Café. O time já 
jogou dez partidas no estádio, 
desde 1976, das quais venceu 
nove e empatou uma. A últi-
ma visita da equipe alviverde 
ao campo de Londrina foi em 
2018, pelo Campeonato Bra-
sileiro, quando empatou por 
1 a 1 com o Paraná Clube, 

pelo Campeonato Brasileiro, 
em ano em que acabaria le-
vando o título da competição.

Nesta quarta-feira, o técni-
co Abel Ferreira deve repetir 
a estratégia do primeiro en-
contro com o clube baiano e 
mandar a campo uma equipe 
alternativa, preservando jo-
gadores para a partida deste 
sábado (14), quando o time 
alviverde recebe o Red Bull 
Bragantino pela sexta ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro, prioridade do clube 
neste ano. Em cinco roda-
das do Brasileiro, o Palmei-
ras soma apenas seis pontos, 
com uma vitória, três em-
pates e uma derrota, na pior 
estreia do clube alviverde na 
competição nacional desde 
2015, quando obteve a mes-
ma pontuação nas primeiras 
cinco rodadas. Agora, o time 

busca a sua segunda vitória 
para poder respirar aliviado 
no campeonato.

Para a partida desta quar-
ta-feira, são ausências con-
firmadas no elenco alviverde 
o lateral esquerdo Piquerez, 
que se recupera de lesão 
muscular, e o atacante Wes-
ley, que testou positivo para 
Covid-19. Luan e Gabriel 
Veron já participaram de 
atividades nos treinos, mas 
ainda devem continuar em 
recuperação física. O clube 
deve completar sua lista com 
os atletas da base Jhon Jhon, 
Naves, Garcia, Fabinho e 
Gabriel Silva. Uma provável 
escalação inicial do Palmei-
ras tem: Weverton; Marcos 
Rocha (Mayke), Gustavo 
Gómez (Kuscevic), Murilo 
e Jorge; Danilo, Zé Rafael e 
Raphael Veiga (Gabriel Me-

nino); Breno Lopes, Dudu e 
Rony (Rafael Navarro).

O clube baiano, por sua vez, 
busca sua primeira vitória na 
Copa do Brasil. Na primeira 
fase, a Juazeirense empatou por 
0 a 0 com o Grêmio Anápolis, 
e se classificou por estar me-
lhor posicionada no ranking da 
CBF. Já na segunda fase, o time 
eliminou o Vasco nos pênaltis, 
após empate por 1 a 1.

Para a partida, o técnico 
Quintino Barbosa tem como 
desfalques confirmados o 
atacante Neto Baiano, que 
ainda se recupera de lesão no 
tornozelo, e o volante Gui-
lherme, que se recupera de 
lesão no ligamento do joelho. 
Uma provável escalação do 
time baiano é: Rodrigo Calaça; 
Dadinha, Eduardo, Werndell e 
Daniel; Waguinho, Patrick, Cleb-
son e Nildo; Deysinho e Ian.

FLÁVIO NOVAES Nas comemorações dos 81 anos da 
AABB meu amigo Flávio Novaes era um dos mais cumpri-
mentados, aqui com o diretor Wanderlei Leite (Marinho).

Mega torneio

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

56 areninhas das 100 já concluídas, 504 times de futebol 
amador, 12 mil atletas em ação. O secretário de Esportes da 
cidade Osires Pontes deu o ponta pé inicial da Copa Arena 
no último final de semana. Ele vem tendo um formidável 
desempenho à frente da pasta e foi o entrevistado principal 
do programa as Frias do Sérgio no sábado passado. Sérgio 
ressaltou a performance de Osires e o considerou um dos 3 
maiores secretários de todos os tempos.

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

A Uefa definiu nesta ter-
ça-feira, em reunião realiza-
da em Viena, na Áustria, os 
locais do jogo de abertura 
e da final da Eurocopa de 
2024. O torneio, a ser dis-
putado na Alemanha, vai 
ter sua primeira partida na 
Allianz Arena, em Muni-
que, e a final no Olympias-
tadion, na capital Berlim.

O Olympiastadion já 

havia sediado a final da 
Copa do Mundo de 2006. 
Antes do Mundial, o está-
dio passou por uma grande 
reforma. O equipamento 
foi construído inicialmen-
te para receber os Jogos 
Olímpicos de Berlim-1936, 
organizados pelo governo 
nazista da Alemanha.

A reunião do Comitê 
Executivo da Uefa apro-

vou o planejamento inicial 
da Alemanha para sediar o 
evento, entre 14 de junho 
e 14 de julho de 2024. A 
competição continental vai 
contar com a participação 
de 24 seleções.

Os jogos serão distribu-
ídos em três aglomerados 
por região do país. No Nor-
te/Nordeste, as cidades que 
receberão jogos serão Ber-

lim, Hamburgo e Leipzig. 
No Oeste, serão Dortmund, 
Düsseldorf, Frankfurt, Gel-
senkirchen e Colônia. E, no 
Sul, Frankfurt, Munique e 
Stuttgart vão sediar as par-
tidas.

  A Alemanha recebeu a 
Eurocopa pela última vez 
em 1988, na época no seu 
lado Ocidental, assim como 
a Copa do Mundo de 1974.

Uefa define estádios da abertura
e final da Eurocopa de 2024

Sonhos
Mais motos e mais dinheiro esta semana. Totolec e Loteria  

cada dia com mais credicilidade.

Dos meus arquivos
Um grupo de vencedores no esporte. Quem são?

Estados Unidos
Quem toma a rota de Nova Iorque amanhã é meu ami-

go Roberto Pessoa que faz de uma comitivda que recebe 
prefeitos das maiores cidades do Brasil. E vai em missão de 
trabalho.

Duas lindas mensagens
O Ari de Sá publicou desenho e escrita da aluna Gabriela 

Karluge Xavier de 8 anos e acima do desenho a frase mãe, 
amor infinito. Já o Farias Brito foi direto ao desejar que a paz 
seja o presente neste dia.

Grama natural
Na excelente entrevista que ele deu ao Sérgio Ponte, o secr-

cetário Osires Pontes fez uma revelação de que toda a grama 
do Presidente Vargas que vai ser devolvido ao povo no dia 21 
e natural o entorno, entretanto é de grama sintética.

Gazelli
Este nome nos faz lembrar a uma notável figura do 

basquete e que tão cedo nos deixou. Recentemente ao 
passar pelo centro da cidade vi uma placa na frente de 
uma distribuidora com o nome A Libaneza. Era uma loja 
dirigida por quatro irmãos onde todo dia a gente ali se 
encontrava. Tinha uma filial que ficava bem perto da ma-
triz. Os irmãos eram  Zequinha, Assad, Chico e Carlos. 
Carlos Gazelli chegou a apitar grandes clássicos do bas-
quetebol em várias outras cidades do Brasil. Os herdeiros 
estão levando à frente o negócio construído de maneira 
honesta. Eu continuo a admirar esta formidável família.

Eu e a minhão mão
Meus pais não tinham condições de me matricularem 

no Colégio São João que na época era o mais caro da 
cidade e ali estudava a elite de nossa sociedade. Minha 
querida e saudosa mãe foi ao Braveza que era o diretordo 
São João e pede uma bolsa total para seu filho, no caso 
eu. Braveza lhe atendeu totalmente e só assim eu pude 
estudar ali. Me destaquei entre todos e fui eleito presi-
dente do grêmio lítero esportivo professor Joaquim Alves 
por 3 anos seguidos. Tanto minha mãe como o Braveza 
já partiram, ams minha gratidão, não.

Joracos

Era assim que seu Costa (José Raimundo 
Costa) assinava seus artigos no jornal 
O Povo. Foi ele quem criou o slogan de 

clube da garotada para o Leão do Pici. O 
crescimento vertiginoso deste torcida me 
dá uma saudade imensa deste homem que 
era acima de seu tempo. P/S. Mais de 75 
mil pessoas em menos de uma semana no 
Castelão. Falo dos jogos seguidos do Leão.

Palmeiras se prepara para jogo 
decisivo pela Copa do Brasil
O time comandado por Abel Ferreira tenta esquecer o empate contra o 
Fluminense para focar no jogo de volta de hoje a noite contra a Juazeirense 

JOSÉ & MARIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - EPP

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Renovação 
da Licença de Operação, localizado no município de Ibicuitinga, Estado do Ceará, Rod. CE-046, 
Zona Urbana. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
licenciamento da SEMACE.

VIZCAYA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
CNPJ: 43.757.161/0001-37

Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente do Município de Trairi – AMAT, a 
Licença de Supressão Vegetal, para atividade de execução de Condomínio Residencial Mul-
tifamiliar, contemplando uma área de 8.490,52m², localizado na Rua Pedro Paulo, S/N, Fle-
cheiras, no município de Trairi-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da Autarquia do Meio Ambiente de Trairi – AMAT.

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75965 - JOSE ROBERTO REBOUÇAS SIMÃO e MARIA ELZENIR BE-
ZERRA HERCULANO; Edital n° 75966 - FRANCISCO FLÁVIO FIRMINO MOTA e 
MARIA PAULINO DA SILVA; Edital n° 75967 - CHARLES MENEZES DE FARIAS 
e ELIZIANE FREITAS DOS SANTOS; Edital n° 75968 - ANDERSON LUCAS RO-
DRIGUES e KAMILA APARECIDA DA  SILVA; Edital n° 75969 - EVANDRO SA-
BOIA BRAGA e JOYSCIANA VIEIRA MORENO; Edital n° 75970 - MICAEL KILVIO 
SANTOS DA COSTA e JÉSSICA BEATRIZ SOARES RODRIGUES; Edital n° 75971 
- FABIANO LOPES BRAGA e REJANE DE SOUSA BANDEIRA; Edital n° 75972 - 
ÍTALO BANDEIRA BARROS e ELAYNE ASSUNÇÃO DA SILVA FERREIRA; Edital 
n° 75973 - FRANCISCO OLIVEIRA MOTA e SANDRA DA SOLIDADE LEITE SAN-
TOS; Edital n° 75974 - FELIPE AMORIM FORTE e GISLENE MAIA GRANGEIRO.
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, 10/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339504 - Stanley Linus Heeren e Maria Luciene Maia Freire;
339505 - Carlito Ferreira de Freitas e Antonia Natalia Pinto de Lima;
339506 - Efraim Rodrigues Lirio e Kátia Trigueiro de Lima;
339507 - Raphael de Brito da Silva e Naara Vasconcelos da Franca; 
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, 10 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30909 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MISAEL DE ABREU GOES e FRANCISCA CASSIANA DE PAULO;
Edital n° 30905 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JAMMES RIBEIRO SARAIVA e MAIARA CHAVES DE SOUSA;
Edital n° 30906 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THAYRO VICTOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO e RAFAELLE FREITAS BEZERRA;
Edital n° 30907 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ LUCAS DA SILVA e TAINÁ DE OLIVEIRA COELHO;
Edital n° 30908 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DEIMISON EVANGELISTA CARVALHO e ANDREIA ALVES RODRIGUES;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9601-ISMAEL PEREIRA DA COSTA E NARA MARIANA DE MORAIS RIBEIRO
Nº9602-FAGNER JOSÉ DE MATOS MACÊDO E ANA BEATRIZ VIEIRA BATISTA
Nº9603-DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MARTINS E DAYANE DE LIMA SENA
Nº9604-ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA E ANTONIA TALITA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 11 de Maio de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
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° 27583 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ DEMONTIÊ DA SILVA e JOSÉ IZAIAS DE MÉLO IBIAPINA;
Edital n° 27584 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DOUGLAS MATIAS UCHÔA e NATÁLIA GURGEL FERNANDES BASTOS;
Edital n° 27585 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA e SERGILA SAMIA MARTINS PEREIRA;
Edital n° 27586 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO DA SILVA BRITO e CAMILE DOS ANJOS DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 10/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 18352 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOHN VICTOR RARIS ESTEVAM SAMPAIO e GRAZIELE GOMES FARIAS RAMOS;
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, 10/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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O Sabores da Cidade, portal de notícias gastronômicas, realiza no próximo sábado (14), a partir das 9h, mais uma edição do Tour Sabores da Ci-
dade pelo Centro de Fortaleza. As vagas são limitadas e custa R$ 80 por pessoa, incluindo quatro degustações. O ponto de encontro é a Praça do 
Ferreira, em frente ao prédio da Caixa, às 9h. O tour começa com a história da comida de rua no Brasil e degustação de café e cuscuz no carrinho 
do Marcos Lanches. De lá, o grupo faz uma volta pela Praça do Ferreira, onde é mencionada a história do local e dos prédios antigos do seu en-
torno. A próxima parada é em uma das pastelarias mais tradicionais da cidade: Leão do Sul. Que tal um pastel com caldo de cana?  Na sequência, 
o destino é a Praça dos Leões para conhecer histórias, monumentos e prédios do local. Na sequência, o destino é a loja Raimundo do Queijo, com 
degustação de queijo, paçoca, castanha e cajuína. O roteiro segue pela Catedral de Fortaleza, Passeio Público e, por fim, degustação de feijoada.

Neusa Chaves, aos seus 8 meses de gestação

Um pouco de muita gente

1Daniele Holanda, a 
agridoce da enfermaria 

cearense, corrige: deixou o 
César Cals e proporciona o 
brilho da sua inteligência 
no Hospital e Maternidade 
José Martiniano de Alencar. 
Grande aquisição.

2Querido padre Neto aniver-
saria sábado 21 de maio.

3Missa às 17hs na igreja 
de São Vicente de Paulo 

e jantar em seguida no 
salão paroquial. Contato: 
Maria do Céu 98883.6445 e 
3224.6489.

40 líder da construção civil 
Márcio Camurça é matéria 

de capa (aniversariante) de 
hoje. Parabéns. 

5Responsável pela exce-
lente imagem da opera-

dora OI em nosso Estado a 
jornalista Filomena Pinheiro 
receberá muitas homena-

gens no seu aniversário dia 
16, próxima 2a.feira.

6Luciana Gaspar Peixoto 
pregou aviso: quer muita 

agitação no seu níver 22 des-
te. Com um aviso deste quem 
vai ficar parado?

7A obra, como uma 
biografia, reúne  textos, 

que rememoram o guru do 
“Pessoal do Ceará” e um dos 
idealizadores da Massafeira,  
de autoria de nomes como: 
Fagner, Ednardo, Rodger 
Rogério, Fausto Nilo, Pedro 
Rogério, Téti, Wagner Castro, 
Cid Gomes, Ricardo Bezerra, 
Alano Freitas, Isabel Lustosa, 
Mércia Pinto, Natércia Pontes, 
Ricardo Guilherme, entre 
outros, que desfrutaram da 
convivência e realizações com 
Augusto Pontes (1935-2009).

8A Câmara Oficial Espa-
nhola de Comércio no 

Brasil anunciou dia 9 de 
maio, durante evento no 
Rio de Janeiro, no Museu 
do Amanhã, os vencedores 
da 8ª edição do Prêmio de 
Sustentabilidade 2022.

9A premiação teve a pre-
sença de Tony Chalita, 

secretário de Governo e In-
tegridade Pública, Fernan-
do Garcia, embaixador da 
Espanha no Brasil, Angeles 
Cano, médica colabora-
dora da OMS, e Marcos 
Madureira, Presidente 
da Câmara Espanhola. O 
evento premiou seis pro-
jetos que se destacaram 
por seus resultados e seu 
desempenho em alcançar 
os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), 
estabelecidos pela ONU, 
como saúde e bem-estar, 
por exemplo.

NUMERADAS

Cearenses Mario Queiroz, Eduardo Diogo, Candido 
Pinheiro Junior, Ari de Sá Neto, dentre os cearenses que 
prestigiaram a entrega do prêmio Person of The Year à 
Luiza Helena Trajano.

O evento é promovido pela Brazilian-American Chamber of 
Commerce, a Glass House de Nova Iorque foi o palco do evento.

Priscila Silva teve sua nova idade comemorada em jan-
tar para a familia e os amigos mais chegados. Os parabéns 
da coluna.

No próximo dia 17, a partir das 19h, acontece a  primei-
ra exposição “Quem somos no Ceará” na galeria de arte do 
Shopping Benfica.

O evento marca  o nascimento da associação dos cera-
mistas e pretende valorizar nossa terra; e mostrar o que 
de bom tem sido feito por aqui, como um povo criativo e 
arretado que somos.

Com aproximadamente 40 obras, dentre jóias, peças deco-
rativas e utilitárias, a exposição marca a primeira de muitas 
ações que pretendem encabeçar para fortalecer a área.

Detentora da concessão das unidades do Grupo Oto, 
o Grupo Kora Saúde, anuncia a inauguração de um novo 
espaço no Hospital Otoclínica com uma série de inovações 
tecnológicas.

A novidade será apresentada pelos gestores do Grupo Kora 
em coquetel nesta quarta-feira (11) às 18h na sede do hospital.

No sábado, 14 de maio, a partir das 17h, o Cantinho do 
Frango será palco do lançamento do livro “Augusto Pontes, 
o Amigo Genial”, organizado pelo arquiteto, compositor e 
pianista cearense,  Ricardo Bezerra.

IC para Crianças - No 
sábado, 14, a partir das 
11h, no site e Youtube da 
organização, a atriz Jessica 
Nascimento, junto com os 
participantes começa a pre-
parar as cadeiras do teatro 
onde a história que estão 
construindo será contada.

Palco Virtual - Nos 
mesmos canais online, está 
disponível, até 29 de maio, 
a peça Plural, da Cia de 
Teatro Nu escuro. Ela foi 
criada a partir de relatos 
dos familiares da compa-
nhia, criando um diálogo 
entre o factual e a ficção, 
para falar de uma parcela 
de mulheres que migraram 
principalmente de Minas 
Gerais para Goiás em busca 
de uma vida melhor. 

Palco Virtual II - A nar-
rativa se utiliza de canções, 
bonecos e brincadeiras 
para, sintetizando os relatos 
na personagem Maria, 
contar essa história para 
crianças a partir da cons-
trução de memórias afetivas 
e de identidades.

Arte na Rua - No pre-
sencial, o público confere 
a série de apresentações 
do Arte na Rua, com as 
Inigualáveis Irmãs Cola, 
uma dupla de gêmeas ma-
labaristas de Ribeirão Preto. 
As intervenções acontecem 
sempre aos domingos ao 
longo do mês, na calçada 
da organização, com duas 
entradas, às 13h e 15h.

Curtinhas

Em 2021, com a finalida-
de de proteger funcionárias 
gestantes das empresas con-
tra a covid-19, no dia 12 de 
maio foi aprovada a Lei nº 
14.151/21, que dispõe sobre 
o afastamento da emprega-
da gestante das atividades de 
trabalho presencial durante a 
emergência de saúde pública 
de importância nacional de-
corrente do novo coronavírus.

As gestantes poderiam 
realizar suas atividades em 
casa, de forma remota sem 
sofrer nenhum tipo de rea-
juste em seu salário. Na lei, 
era permitido que mudasse 
a função exercida presen-
cialmente, mas que garanta a 
retomada da função anterior. 

Para a enfermeira, Neusa 
Chaves, colaboradora afasta-
da aos 2 meses de gravidez, a 
iniciativa foi encarada extre-
mamente de forma positiva. 
“O propósito da lei era pre-
venir o contágio pela COVID 
e assim assegurar a saúde e 

a segurança do binômio de 
mãe e filho, uma vez que era 
comum o contágio e mortes 
naquele período.” afirma 

Em março entrou em vigor 
uma nova lei aprovada pela câ-
mara nº 14.311 que altera a lei 
nº 14.151/21. A lei dispõe sobre 
a retomada de atividade das 
gestantes que haviam sido afas-
tadas e para retornar deverão 
estar com o esquema vacinal 
completo de acordo com Plano 
Nacional de Imunização.

Luzanira Santos, analista de 
Recursos Humanos, comenta 
que no início foi um pouco 
complicado a adaptação para a 
empresa, mas com o decorrer 
do tempo, as atividades foram 
se encaixando e sendo  exerci-
das com plena satisfação, em-
bora, as gestantes ficassem um 
poucos assustadas e inseguras 
com o afastamento. 

“De certa forma, o retorno 
delas trouxe tranquilidade ao 
seu setor. Na época recebe-
mos alguns relatos negativos 

de funcionárias que foram 
afastadas. O fato de não poder 
contribuir com as atividades 
da empresa durante esse mo-
mento difícil, de certa forma, 
incomodou, porém  sabíamos 
da necessidade e da impor-
tância do afastamento. Com o 
retorno delas e com uma equi-
pe completa, conseguimos 
de forma satisfatória atender 
nossas metas e com a retoma-
da, tivemos uma maior efe-
tividade na equipe e em seus 
resultados. Aqui na empresa é 
notório a satisfação de vê-las 

retornando a fazer aquilo que 
realmente gosta.” Afirma.

As gestantes que não ti-
verem seu esquema vacinal 
completo por opção, deverão 
assinar um termo de respon-
sabilidade, determinando sua 
ciência de riscos expostos e 
mesmo assim, deverão seguir 
as medidas de proteção to-
madas pela instituição.

Lembrando ainda que 
caso o empregador ache que 
a volta presencial não seja 
necessária, pode seguir por 
meio de teletrabalho, traba-

lho remoto ou outra forma 
de trabalho a distância, tan-
to para gestantes vacinadas 
como não vacinadas.

“As empresas devem es-
tar atentas e devidamente 
preparadas para este tipo de 
situação. Caso as gestantes 
sejam vacinadas ou não re-
tornem ao local de trabalho 
é preciso garantir a saúde das 
profissionais higienizando 
o espaço, praticando o dis-
tanciamento social e todas 
as medidas preventivas em 
relação a COVID19”, afirma 

Vitória Guerra, especialista 
em Direito Trabalhista.

Ainda não existe uma es-
pecificação de regras para 
as gestantes que sofrem com 
algum tipo de comorbidade. 
O Plenário da Câmara re-
jeitou a emenda do Senado, 
que garantia a continuidade 
do trabalho remoto para este 
grupo em específico.

Por Ismael Azevedo

GERAL
A Escola Porto Iracema das Artes realiza aula aberta com a educadora, pesquisadora e curadora Luciara Ribeiro. O evento, 
gratuito e aberto ao público, ocorre no auditório da Escola na quarta-feira, dia 18 de maio, às 19h. A aula aberta apresenta propostas 
curatoriais apoiadas em pensamentos e ações coletivas, alinhadas a ações educacionais que visam justiça e emancipação social.

GESTANTE X TRABALHO
Saiba tudo sobre a nova lei trabalhista

Lei aprovada em março dispõe sobre a retomada de atividade das gestantes que haviam sido afastadas
FOTO DIVULGAÇÃO

No dia das mães, Lucilia Loureiro foi cercada de muito 
carinho no encontro de famílias na residência do 
filho Raphael e Adriana Loureiro

Artista plástica Jacinta Cavalcante participan-
do de várias exposições coletivas na cidade, 
sempre apresentando suas lindas esculturas

Cantor Philipe Dantas atração do aniversário 
do empresário Beto Studart

EDITAL Procedimento administrativo – Prenotação nº 118.104 RUBÊNIA MARIA MOURA FERNANDES, 
na qualidade de Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ PUBLICAR 
o presente edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei n° 6.015/73, com redação dada pelo art. 
59 da Lei 10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, um pedido de 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL requerido por LARA L AGUIAR SOUZA CONSTRUTORA, 
CNPJ nº 23.589.977/0001-91, referente a um terreno constituído por parte dos lotes 07 e 08 da 
quadra 60, Loteamento Parque Potira, Jurema, com área total de 462,00m², neste Município de Caucaia-
CE, objeto da Matrícula n° 54.348, deste Ofício Imobiliário, o qual após a retificação passará a ser 
constituído por uma área de 524,42m², e NOTIFICAR do inteiro teor do processo de retificação de área 
extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: AUTARQUIA DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE FORTALEZA – AUMEF, FRANCISCO DE ASSIS VIDAL e LUIZA DE MARILLAC LACERDA VIDAL, bem 
como TERCEIROS INTERESSADOS, ficando Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADO (S) do inteiro teor do 
procedimento de retificação de área extrajudicial, para, se houver interesse, apresentar impugnações 
fundamentadas, pessoalmente ou através de seu(s) representante(s) legal(is) devidamente constituído(s), 
no prazo de 15 (quinze) dias, quando ao fim deste, caso não venha a manifestar-se presumir-se-á 
a sua anuência nos termos do Art. 213, II § 4° da Lei 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 
10.931/2004, considerando-se assim verdadeiros os dados informados no pedido inicial. Tudo conforme 
memorial descritivo e planta, assinados por Ítalo Lacerda Rodrigues, engenheiro civil, RNP: 0618797220, 
que fazem parte do presente processo de retificação de área - prenotação nº 118.104, estando os mesmos 
arquivados nesta Serventia. O presente edital deverá ser publicado por duas vezes em jornal local 
de grande circulação, nos termos do Art. 213, § 3° da Lei 6.015/73. Cumpra-se o determinado na 
legislação em vigor. Caucaia, 10 de maio de 2022. A Oficiala Interina,  Rubênia Maria Moura Fernandes.


