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NACIONAL5
BRASIL: PROJETO 
FOCA EM SAÚDE

INTERNACIONAL7
OTAN: FINLÂNDIA 
QUER ENTRAR

ÚLTIMAS8 ECONOMIA9 ESPORTES11

Os pré-candidatos que 
vão disputar as eleições 
de outubro estão auto-
rizados, desde ontem, 
a realizar campanha 
prévia de financiamento 
coletivo, modalidade co-
nhecida como vaquinha 
virtual ou crowdfunding

Pré-candidatos podem 
iniciar vaquinha virtual

As doações de valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 somente podem ser recebidas mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal

ON-LINE www.oestadoce.com.br
ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

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

Estados buscam 
solução para 
manter ICMS 
sobre diesel

ECONOMIA9

Proposta proíbe 
aumento de energia 
para população 
de baixa renda

POLÍTICA4

Petroleiros ameaçam 
fazer “maior greve da 
história” se Petrobras 
for à venda

ECONOMIA10

Matérias na Câmara 
implementam 
mudanças no 
trânsito de Fortaleza

As propostas, cuja 
tramitação vem avançan-
do nas últimas sessões, 
preveem medidas para dar 
mais fluidez e segurança 
às vias públicas, como 
a adoção de semáforos 
inteligentes e a criação de 
um Plano de Segurança no 
Trânsito. POLÍTICA3

ELEIÇÃO: ÓRFÃOS 
DISCUTEM OPÇÕES

CE: MENOR TAXA 
DE DESEMPREGO

VOZÃO FICA NO 
EMPATE COM FLA

Pelas regras eleitorais, 
a arrecadação será feita 
por empresas especiali-
zadas que foram ca-
dastradas previamente 
na Justiça Eleitoral. A 
liberação dos recursos 
está condicionada ao 
pedido de registro de 
candidatura, à obtenção 
de CNPJ e a abertura de 
conta bancária. Durante 
a campanha de arre-
cadação, os pré-can-
didatos não poderão 
fazer pedidos de votos 
e propaganda eleitoral 
antecipada. Somente 
pessoas físicas podem 
doar. Pelas regras do 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), não existe 
limite de valor a ser re-
cebido pela modalidade 
de financiamento cole-
tivo. NACIONAL5
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato 05.002/2022, oriundo do Concorrência Pública N° 05.002/2022. 
Objeto: pavimentação asfáltica em diversas Ruas do Município de Novo Oriente - Ceará, de 
acordo com PT 1081749-23 / Convênio P+B 924525, na modalidade Concorrência Pública Nº 
05.002/2022. Contratada: Eletrocampo Serviços e Construcoes LTDA, inscrita no CNPJ nº 
63.551.378/0001-01. Valor Global: R$ 4.689.165,27 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove 
mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Data de Assinatura: 12/05/2022, Prazo 
Vigência: 06 (seis) meses. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, 
e Francisco Estenio Saraiva Maia - Proprietário da empresa Eletrocampo Serviços e Construcoes 
LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de 
Novo Oriente, torna público que no próximo dia 17 de junho de 2022 às 09:00 horas, estará 
abrindo Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 05.014/2022, cujo objeto versa sobre 
contratação de empresa para execução de serviços da obra do canal de desvio das águas do 
Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio Nº 105/2022 - Processo Nº 
02797194/2022 - MAPP Nº 1852 - SOP. O Edital completo poderá ser adquirido no setor de 
licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 07:30 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, 16 de maio 2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Recurso. A Comissão 
Permanente de Licitações comunica que a empresa: Marea Locações e Serviços EIRELI CNPJ 
n° 10.923.326/0001-44, apresentou recurso contra sua inabilitação, referente ao Processo de 
Tomada de Preços nº 002/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de 
obras de conclusão do Centro do Artesão do Município de Tururu – CE. Pelo exposto, e nos 
termos do Art. 109 § 3º da Lei N°  8.666/93, fica comunicado que as demais empresas poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Maiores informações na sede da CPL, sito à Rua 
Maria Glória da Conceição, s/n – Centro – Tururu, ou pelo e-mail: licitacao.tururu21@gmail.com. 
Tururu/CE, 13 de maio de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato do Instrumento Contratual. A 
Secretaria de Educação e Cultura do Município de Alcântaras torna público o Extrato do 
Instrumento Contratual n° 1605.001/2022, Resultante da Inexigibilidade de Licitação Nº 
1605.001/2022: Unidade Administrativa: Secretaria de Educação e Cultura; Dotação 
Orçamentária: 07.01.0412200052.012 -  Manutenção das Atividades Culturais e Festivas do 
Município. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Objeto: contratação de Show da Banda ´´Solange 
Almeida`` a ser realizado no dia 30 de julho de 2022, com duração 01:40 horas (uma hora e 
quarenta minutos), EM Alcântaras-CE, para realização do 23 (vigéssimo terceiro) festival de 
quadrilha de Alcântaras; Prazo de Duração: Até 31 de Dezembro de 2022; Contratada: Sol 
Produção e Administração Artistica LTDA. Assina pelo Contratada: Luiz Lima da Silva.Assina pelo 
Contratante: Edmilson Bezerra Arruda; Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
Alcântaras(CE), 16 de Maio de 2022. Edmilson Bezerra Arruda - Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento da Fase de 
Habilitação - Tomada de Preços nº 2022.04.18.2. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso 
de suas funções, torna público, que fora concluído o Julgamento da Fase de Habilitação, sendo 
o seguinte: Empresas Habilitadas – Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, ABRAV 
Construções Serviços, Eventos e Locações EIRELI, Construtora Suassuna & Martins LTDA., 
Largem Construções Locações e Eventos EIRELI, T. C. S. da Silva Construções EIRELI, Venus 
Serviços e entreterimento LTDA., A.I.L. Construtora LTDA, JOSÉ Erinaldo Oliveira COSTA, AR 
Empreendimentos, Serviços e Locaçôes EIRELI, José Urias Filho EIRELI, Momentum 
Construtora Limitada, MR Engenharia, Imobiliaria e Serviços EIRELI, Ecos Edificações 
Construções e Serviços LTDA – ME, N3 Construtora LTDA  e Ramalho Serviços e Obras LTDA, 
por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas – Alexsandro Lima 
Freire, por descumprimento aos itens 3.2.16 e 3.2.17; J de Fonte Rangel EIRELI, Blena 
Construções e Locações LTDA, Landim Engenharia EIRELI e M Minervino Neto 
Empreendimentos por descumprimento ao item 3.2.15; B F Empreendimentos LTDA por 
descumprimento aos itens 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.18, 3.2.19 e 3.2.20; Coesa Locações e 
Serviços EIRELI por descumprimento aos itens 3.2.15, 3.2.16 e 3.2.18. Fora destacado que a 
empresa Ramalho Serviços e Obras LTDA apresentou a Certidão Negativa de Débitos 
Municipal com data vencida, porém fora declarada habilitada por se enquadrar na condição de 
microempresa (ME), na forma do que dispõe o Art. 42 da Lei Complementar  nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. São todos os itens citados do Edital Convocatório. Maiores informações na 
sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaide Feitosa, n° 132, Jardim São Francisco, 
no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 13 de Maio de 2022. Fernanda Alves 
Fernandes - Presidente da C.P.L.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 

2022.05.13.1. Realizará Licitação cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na 

recomposição de pavimentações e recuperação de sistemas de drenagem urbana em diversas 

localidades do Município de Barro/CE. Abertura: 01 de junho de 2022, às 09:00 (nove) horas. 

Maiores informações e entrega de editais na Rua Alaíde Feitosa, nº 132, Jardim São Francisco, 

Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 13 de maio de 2022. Fernanda Alves 

Fernandes – Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, Obras 
e Urbanismo - Aviso de Revogação. Processo Administrativo de Licitação: Concorrência 
Pública nº. CP-04.28.1/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de serviços de limpeza pública, 
coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e urbanos, poda de árvores, pintura de meio fio 
e coleta e transporte resíduos sólidos de demolição e construção, urbanos e resíduos de serviços 
de Saúde do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro. A autoridade superior do órgão promovente da Licitação acima numerada, 
através de despacho enviado à Comissão Permanente de Licitação, sob a égide do princípio da 
autotutela, que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus 
próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou 
inoportunos, autorizado pelo Art. 49, caput, da Lei nº. 8.666/93 e, a fim de não ferir o princípio da 
ampla competitividade, torna público a Revogação do Processo de Licitação supra, em 
decorrência de problemas técnicos de internet, impossibilitando assim a disponibilização do Edital 
da licitação no site do Tribubal de Contas do Estado do Ceará – (TCE/CE), conforme estabelece a 
instrução nº. 04/2015, de 19/11/2015, que dispõe sobre o Portal de Licitações do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-05.13.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, de agente de apoio técnico, patrimonial, zelador e agente de 
conservação e reparo, para atender as necessidades dos Diversos Órgãos Administrativos 
(Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme Termo de Referência. Tipo: 
Menor Preço Global. Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste município comunica aos 
interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m. (horário de Brasília) do dia 26 de 
maio de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). maiores informações ou aquisição do Edital no endereço eletrônico acima, na sala 
da comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do 
fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 

Revogação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº. PE-05.02.1/2022-

DIVERSAS. Objeto: aquisição de material de limpeza e higienização, material de expediente, 

material descartável, suprimentos de informática, gêneros alimentícios e outros materiais de 

consumo, para atender as necessidades dos Diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da 

Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência. A Secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de Brejo 

Santo-CE, sob a égide do princípio da autotutela, que estabelece que a administração pública 

possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou Revogando-os 

quando inconvenientes ou inoportunos e, ainda, considerando que o objetivo maior do 

Procedimento Licitatório é a persecução do interesse público, neste caso, mais especificamente 

por questões de oportunidade e conveniência para melhor atender ao interesse público, torna 

público o presente aviso de Revogação do Processo de Licitação. Maria Evânia Santos Basílio - 

Secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral - Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de 
Preços Nº. 2022.05.10.01. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús 
comunica aos interessados que fará realizar licitação em sua sala, na Prefeitura Municipal de 
Cariús, localizada na Rua Raul Nogueira, s/n – Esplanada – Cariús - CE, às 08:00 hs do dia 01 de 
junho de 2022, Sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas para a Tomada 
de Preços Nº 2022.05.10.01, tipo – menor preço, destinada a Contratação de pessoa jurídica apta a 
executar obras de construção de pavimentação em pedra tosca na Zona Rural do Município de 
Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme MAPP 4562. O Edital 
poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 
07:30 às 11:30 horas. Informações pelo fone (0xx88) 3514-1219. Cariús – CE, 13 de Maio de 2022. 
Francisco Edideus dos Santos Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Edital de 
Concorrência Pública Nº 2022.05.11.01. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cariús comunica aos interessados que fará realizar licitação em sua sala, na 
Prefeitura Municipal de Cariús, localizada na Rua Raul Nogueira, s/n – Esplanada – Cariús - CE, às 
08:00hs do dia 17 de junho de 2022, Sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e 
Propostas para a Concorrência Pública Nº 2022.05.11.01, tipo – menor preço, destinada a 
Construção de uma escola com 12 (doze) salas padrão FNDE, na Vila São Sebastião, conforme ID 
n.º 3185214, junto a Secretaria de Educação do Município de Cariús. O Edital poderá ser adquirido 
junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 11:30 
horas. Informações pelo fone (0xx88) 3514-1219. Cariús – CE, 13 de Maio de 2022. Francisco 
Edideus dos Santos Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
Pregão Eletrônico N°. 01/2022 – CPSMJN. Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº. 
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decretos nº. 5.450/05 e suas alterações, o Pregoeiro 
Oficial do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte comunica aos 
interessados que realizará o Pregão Eletrônico Nº 01/2022 - CPSMJN cujo objeto é o Registro de 
Preços visando eventuais e futuras contratações para aquisição de medicamentos destinados a 
manutenção das atividades da policlínica João Pereira dos Santos, através do Consórcio Público 
de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte/CE. Entrega das propostas: a partir do dia 
16/05/2022 e abertura das propostas: 27/05/2022 às 10h00mm (horário de Brasília) no sítio 
www.licitacoes-e.com.br. E no Portal de Licitações do Banco do Brasil https://www.licitacoes-
e.com.br, bem como poderá ser obtido junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito à Av. Leão 
Sampaio, S/Nº - Bairro Rodovia Juazeiro/Barbalha. Barbalha/CE, 13 de maio de 2022. Cicero 
Igor Lima Alves - Pregoeiro.



POLÍTICA

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, 
Alteração de Licença – LA – SPU Nº 09812782/2021, referente a coleta e transportes de classe I 
I – não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Rua 45 (CJ DOS BANCÁRIOS) Nº 
1611, Bairro Antonio Bezerra - Fortaleza – Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

CNP]: 11.640.830/0001 - 25

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SETMA a Licença 

Prévia para a construção de um Condomínio fechado de lotes, na Estrada Carroçavel S/N, 

Corrego do Urubu II Município de Ama de Jericoacoara, CE. Foi determinado o cumprimento 

das normas e instalações de Licenciamento da SETMA.

GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

CNP]: 44.872.681/0001-53

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Pregão Eletrônico Nº 
00.21.09.09.001-PERP - Extrato de Contrato Nº 02.22.04.26.001. Partes: Prefeitura 
Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Gabinete e a Empresa 7 SERV Gestao de 
Beneficios – EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
para operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos 
microprocessados e/ou chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis 
(Gasolina, Etanol e Diesel), com credenciamento de postos de abastecimento para atender a 
atual frota de veículos e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do 
Contrato, pertencentes a Prefeitura Municipal de Itaitinga. Fundamentação Legal: Processo de 
Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.21.09.09.001-PERP, em 
conformidade com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto Federal 
nº 10.024/19. Valor do Contrato: O valor global de R$ 87.500,00 (Oitenta e Sete Mil e 
Quinhentos Reais). Origem dos Recursos: A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à Secretaria Contratante sob a 
seguinte dotação orçamentária: 02.01.04.122.0021.2.023.0000. Elemento de despesas: 
3.3.90.39.00, fonte de recursos: 1500000000. Prazo: O contrato produzirá seus jurídicos e 
legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá por até 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por até 60 (sessenta), meses, nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, 
desde que mantidas as condições de vantajosidade. Data: Itaitinga/CE, 26 de Abril de 2022. 
Signatários: Celso Henrique Martins Rodrigues e Francisco Evandro de Souza Júnior.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Pregão Eletrônico Nº 
00.21.09.09.001-PERP - Extrato de Contrato Nº 05.22.04.07.001. Partes: Prefeitura 
Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Finanças e a Empresa 7 SERV Gestao de 
Beneficios – EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
para operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos 
microprocessados e/ou chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis 
(Gasolina, Etanol e Diesel), com credenciamento de postos de abastecimento para atender a 
atual frota de veículos e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do 
Contrato, pertencentes a Prefeitura Municipal de Itaitinga. Fundamentação Legal: Processo 
de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.21.09.09.001-PERP, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto 
Federal nº 10.024/19. Valor do Contrato: O valor global de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil 
Reais). Origem dos Recursos: A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à Secretaria Contratante sob a 
seguinte dotação orçamentária: 05.01.04.123.0022.2.037.0000 - Gestão das Atividades 
Fazendárias e Fiscais do Município. Elemento de despesas: 3.3.90.39.00, fonte de recursos: 
1500000000. Prazo: O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de 
sua assinatura e vigerá por até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 
(sessenta), meses, nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que mantidas 
as condições de vantajosidade. Data: Itaitinga/CE, 07 de Abril de 2022. Signatários: Pedro 
Junior Nunes da Silva e Francisco Evandro de Souza Júnior.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Pregão Eletrônico Nº 
00.21.09.09.001-PERP - Extrato de Contrato Nº 13.22.05.09.001. Partes: Prefeitura 
Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Saúde e a Empresa 7 SERV Gestao de 
Beneficios – EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
para operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos 
microprocessados e/ou chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis 
(Gasolina, Etanol e Diesel), com credenciamento de postos de abastecimento para atender a 
atual frota de veículos e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do 
Contrato, pertencentes a Prefeitura Municipal de Itaitinga. Fundamentação Legal: Processo 
de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.21.09.09.001-PERP, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto 
Federal nº 10.024/19. Valor do Contrato: O valor global de R$ 437.250,00 (Quatrocentos e 
Trinta e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta Reais).  Origem dos Recursos: A despesa ocorrerá à 
conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à 
Secretaria Contratante sob a seguinte dotação orçamentária: 13.02.10.301.0112.2.098.0000 
- Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde. Elemento de despesas: 
3.3.90.39.00, fonte de recursos: 1500100200. Prazo: O contrato produzirá seus jurídicos e 
legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá por até 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por até 60 (sessenta), meses, nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, 
desde que mantidas as condições de vantajosidade. Data: Itaitinga/CE, 09 de Maio de 2022. 
Signatários: Dulce Viana Machado e Francisco Evandro de Souza Júnior.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 17 de maio de 2022 a 26 de maio de 2022 até às 08h. (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
1101.22.05.09.001PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de 
Preços visando a aquisição de material esportivo destinados aos projetos desenvolvidos pela 
Secretaria da Juventude e Esporte do Município de Itaitinga/CE, no Endereço Eletrônico 
“Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET, no endereço 
www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas acontecerá no dia 26 de maio de 
2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir 
das 10h do dia 26 de maio de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer informações serão 
prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h horas), e poderão ser 
solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. À Pregoeira. Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Resultado das Propostas de Preços 

– Tomada de Preços Nº 2022.02.09.02 – TP. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, por meio 
da Comissão de Licitação, torna público o Resultado da análise das Propostas de Preços da 
Tomada de Preços nº 2022.02.09.02 – TP. Objeto: Contratação de empresa para execução de 
serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento de diversas Ruas no Município de 
Jaguaruana/CE. Licitantes Classificados: Caracas Construções EIRELI, Valor Global da proposta: 
831.651,53; PX3 Construções e Locações EIRELI ME, valor global da proposta: 862.429,27; LS 
Serviços e Construções EIRELI, valor global da proposta: 900.039,65; Impar Serviços, valor global 
da proposta: 919.254,08; Jeta Soluções Ambientais LTDA – EPP, valor global da proposta: 
977.631,62; Duvale Projetos e Construções EIRELI, valor global da proposta: 984.574,75; 
Clezinaldo S de Almeida Construções ME, valor global da proposta: 1.000.558,85; Zenedini Zidane 
Sampaio Cavalcante Construções ME, valor global da proposta: 1.074.472,71; TF Locações e 
Construções Pinheiro LTDA, valor global da proposta: 1.076.866,97; MV2 Serviços de Engenharia 
LTDA, valor global da proposta: 1.125.219,17; Eletrocampo Serviços e Construções LTDA, valor 
global da proposta: 1.137.138,33;  Construtora Smart EIRELI ME, valor global da proposta: 
1.145.749,60; WKL Locação de Máquinas E Ser. para Construções LTDA, valor global da proposta: 
1.183.090,99; Ilumicon Construções e Serviços EIRELI, valor global da proposta: 1.185.835,62 e 
CMGCON Construtora e Serviços EIRELI, valor global da proposta: 1.222.935,05. Licitantes 
Desclassificados: Francisco Narlon Alves Guerreiro – descumprimento ao item 5.1.2 do edital; 
Construtora Vipon EIRELI – descumprimento ao item 5.1.2 e descumprimento ao item 5.10/5.11 do 
edital; Monte Sião Empreendimentos LTDA – descumprimento ao item 5.1.2 e descumprimento ao 
item 5.10/5.11 do Edital. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do Art. 109, I da Lei Federal nº 8.666/93. Jaguaruana/CE, 13 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, 
através da Pregoeira e da equipe de apoio, torna público que o Processo de Pregão Eletrônico nº 
2022.03.17.01-PERP, tendo como objeto é o Registro de Preços para futura e eventual locação de 
veículos destinados a diversas Secretarias do Município de Jaguaruana/CE, foi Revogado por 
motivos de interesse público, suficientes para justificar a conduta, conforme Art. 49 da Lei n° 
8.666/93. Jaguaruana-CE, 13 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 27 de maio de 2022 até às 08:30h. 
(horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
2022.04.29.01-PERP, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o "Registro de Preços para 
futura e eventual contratação de serviços de locação de impressoras/ multifuncionais 
(fotocopiadora/ impressora/ digitalizadora) com tecnologia de impressão jato de tinta (colorida) e 
laser monocromática, sem cobrança de franquia de impressão, incluindo instalação, fornecimento 
de mão de obra técnica para manutenção preventiva e corretiva, substituição de peças e todos os 
insumos necessários para funcionamento do equipamento, para atender as necessidades das 
diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE", no endereço eletrônico 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público". A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 27 de maio de 2022, às 08:45h. (horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 27 de maio de 2022 (horário de 
Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 13 de maio de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, torna público que o Processo de Pregão Eletrônico nº 
2022.05.02.01-PE, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de veículos para o transporte de alunos Universitários do Município de 
Jaguaruana/CE, foi Revogado por motivos de interesse público, conforme art. 49 da Lei 8.666/93. 
Jaguaruana-CE, 13 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Credenciamento - Chamada 
Pública. 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° 
1005.01.22 - CP, visando o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços 
especializados em serviços de coleta e execução de exames laboratoriais de acordo com a tabela 
SUS - Sistema Único de Saúde, com equipamentos e insumos da credenciada, em conformidade 
com a relação de procedimentos constantes neste Termo de Referência/Projeto Básico, de 
voltados a atender pacientes do sistema único de saúde - sus, para realizar consultas a fim de 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Milhã - CE. A realizar-se a partir 
do dia 16 de maio de 2022 a 16 de maio de 2023 das 08h00minh 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, 16 de maio de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A 
Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 16 de maio de 2022 às 09h00min 
estará disponível o cadastramento das propostas de preços no Site: www.bll.org.br,  referentes ao 
Pregão Eletrônico nº. 1105.01/22- PE, cujo objeto é a prestação de serviços de arrendamento e 
manutenção de sistema informatizado em patrimônio e almoxarifado, para atender as 
necessidades administrativas da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do 
Município de Milhã-CE. Início da sessão de disputa de lances: dia 27 de maio de 2022 às 09h00min. 
(horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.bll.org.br ou 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min as 14h00min na Sala da Comissão 
de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro. Milhã - Ceará – 16 de maio de 
2022 - Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.05.06.01. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Penaforte, comunica aos interessados que no próximo dia 06 de Junho de 2022, às 09h:00min, 
estará abrindo Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 2022.05.06.01, cujo Objeto é a 
construção de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento nos Bairros Areias nas Ruas 
S.D.O. 01, S,D.O. 02, S.D.O. 03 e S.D.O. 04 na Sede do Município de Penaforte - CE. O Edital 
completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 
08h às 12h, no endereço da Prefeitura a Av. Ana Tereza de Jesus nº 240 - Centro, Penaforte-CE e 
no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. Penaforte/CE, 13 de Maio de 2022. Filipe Taveira 
Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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Frio. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam uma queda acentuada na 
temperatura de todo o país, com “queda acentuada” na Região Sul. De acordo com o instituto, o frio 
começou ontem, exatamente no sul do país. Em seguida, o frio se espalhará rapidamente pelo país.NACIONAL

FOTO TSE

O
lucro da Petrobras é tão despro-
porcional que chega a ser até dez 
vezes maior que petroleiras muito 
maiores que a “estatal” brasilei-

ra, como no caso da PetroChina. A estatal 
chinesa, que faturou US$ 443,4 bilhões em 
2021, lucrou US$ 5,7 bilhões até agora, este 
ano, o que representa 1,28% do faturamento 
anual. A Petrobras faturou US$ 83,9 bilhões 
em 2021, mas lucrou US$ 8,8 bilhões, 10,5% 
do que arrecadou.

Maior, mas menor
O faturamento da norte-americana Exxon 

(US$309,6 bilhões) é quase quatro vezes maior 
que o da Petrobras. Já o lucro...

‘Magia’ brasileira
A Exxon, uma das maiores do mundo, come-

morou US$5,5 bilhões de lucro no primeiro tri-
mestre de 2022. O da Petrobras foi 60% maior.

Esses britânicos
A British Petroleum lucrou US$6,2 bilhões e 

faturou US$172,45 bilhões ainda assim, cerca de 
um terço do resultado da Petrobras.

Americanos idem
A Chevron é outra que fatura mais do dobro 

da Petrobras (US$176,8 bilhões) mas lucra me-
nos: US$6,3 bilhões, margem de 3,56%.

Alvo errado, tiro certo
Pacheco enviou seu ofício a Paulo Guedes 

(Economia), que preside o Confaz, mas a reunião 
do conselho não foi convocada pelo ministro.

Representa os Estados
O Confaz é um órgão que reúne os secre-

tários estaduais de Fazenda etc. e é presidido 
pelo ministro da Economia, mas é indepen-
dente.

Decisão vai durar?
O ministro André Mendonça (STF) acatou 

pedido do governo federal para suspender a 
decisão do Confaz. Estados já prometeram 
recorrer.

Que horror
Em 2020, na campanha eleitoral muni-

cipal, pilantras com o bolso forrado do di-
nheiro (público) do Fundão Eleitoral ainda 

Lucro da Petrobras dá de 10 nos ‘concorrentes’

O PODER SEM PUDOR

Competente assessor de imprensa do pre-
sidente Itamar Franco, Francisco Baker con-
vocara os jornalistas para uma coletiva sobre 
a demissão do ministro da Fazenda, Gustavo 
Krause. Compareceram o ministro interi-
no, Paulo Haddad, além do gaúcho Pedro 
Simon e o pernambucano Roberto Freire. A 

entrevista demorou tanto que Simon acabou 
cochilando. Despertado no final, Simon se 
levantou ainda meio grogue e caiu no espaço 
entre o pequeno palco e a parede, na sala de 
entrevistas do Planalto. Roberto Freire mos-
trou sua presença de espírito: “Assim não dá: 
já é a segunda queda do dia no governo!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Cair no governo dói

Decisão sobre diesel
começou com ofício de Pacheco
Partiu do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o 
primeiro questionamento sobre 
a determinação do Conselho 
Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), do início de maio, 
que congelou a alíquota do 
ICMS para o diesel e, na prática, 
anulou os efeitos da lei 192/22, 
aprovada no Congresso para 
amenizar o impacto do imposto 
e baratear o diesel. O Confaz 
“fez letra morta” da lei aprovada 
no Congresso, disse Pacheco: “O 
que vimos, na prática, é a manu-
tenção ou o aumento do preço”.

conseguiram arrancar de cidadãos in-
cautos R$ 15,8 milhões.

Pré-candidato e ponto
Pré-candidato do PSDB, João Doria con-

tinua sendo alvo das articulações de rasteira 
dos tucanos derrotados na pré-campanha. Já 
avisou que pode apelar para o Judiciário para 
garantir o resultado das prévias.

Desobediência é crime
O diretor-geral do Detran-RN, Jonielson 

Pereira de Oliveira, protegido do deputado 
Rafael Motta (PSB), decidiu enfrentar a Jus-
tiça, deixando de acatar ordem Judicial e des-
cumprir liminar. Terá problemas.

Brasil mandou bem
Até o fim desta semana, o Brasil terá aplica-

do mais de duas doses de vacinas por pessoa, 
428 milhões de doses. O show de vacinação 
supera os EUA, com mais de 1 milhão de 
mortos, e toda a Europa, 2 milhões.

Europa vai poluir
Eventual corte do gás russo põe em xeque 

metas de “descarbonização” da União Europeia. 
Para a especialista Luciana Reis, além de reduzir 

a demanda pelo gás, o bloco europeu terá, no 
curto prazo, que aumentar o uso de “combustí-
veis alternativos como carvão e energia nuclear”.

Quem diria
O preço médio do etanol no Centro-Oes-

te é o maior do país, segundo levantamento 
TicketLog em 21 mil postos de combustíveis, 
mas subiu a R$5,58, preço que era do diesel e 
da gasolina há poucos meses.

Pequeno detalhe
O BNDES divulgou com orgulho o aumen-

to de 32% do lucro líquido no 1º trimestre em 
relação a 2021. O problema é que houve alta 
nas participações societárias e tesouraria, mas 
queda em financiamentos.

Impressiona
O Brasil já aplicou 82 milhões de doses de 

reforços da vacina contra a covid. No total já 
são quase 427 milhões de vacinas aplicadas 
desde o início da campanha nacional, em ja-
neiro do ano passado.

Pensando bem...
...se urna eletrônica fosse time, já nascia 

com torcida organizada.

Durante a campanha de arrecadação, os pré-candidatos não poderão fazer pedidos de votos e propaganda eleitoral antecipada

Os pré-candidatos que vão 
disputar as eleições de outu-
bro estão autorizados, desde 
ontem, a realizar campanha 
prévia de financiamento co-
letivo, modalidade conheci-
da como vaquinha virtual ou 
crowdfunding.

Pelas regras eleitorais, a 
arrecadação será feita por 
empresas especializadas que 
foram cadastradas previa-
mente na Justiça Eleitoral. A 
liberação dos recursos está 
condicionada ao pedido de 
registro de candidatura, à ob-
tenção de CNPJ e a abertura 
de conta bancária. Durante a 
campanha de arrecadação, os 
pré-candidatos não poderão 
fazer pedidos de votos e pro-
paganda eleitoral antecipada.

Quem pode
Somente pessoas físicas 

podem doar. Pelas regras do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), não existe limite de 
valor a ser recebido pela mo-
dalidade de financiamento 
coletivo. As doações de valo-
res iguais ou superiores a R$ 
1.064,10 somente podem ser 
recebidas mediante transfe-
rência eletrônica ou cheque 
cruzado e nominal. Essa re-
gra deve ser observada, in-
clusive na hipótese de contri-
buições sucessivas realizadas 
por um mesmo doador em 
um mesmo dia.

Contas
A emissão de recibos é 

obrigatória em todo tipo de 
contribuição recebida, seja 
em dinheiro ou cartão. Isso é 
feito para possibilitar o con-
trole pelo Ministério Públi-
co e Judiciário. A empresa 
arrecadadora também deve 
disponibilizar em site a lis-
ta com a identificação dos 
doadores e das respectivas 

quantias doadas, a ser atua-
lizada instantaneamente a 
cada nova contribuição, bem 
como informar os candida-
tos e os eleitores sobre as ta-
xas administrativas a serem 
cobradas pela realização do 
serviço. Todas as doações 
recebidas mediante financia-
mento coletivo deverão ser 
lançadas individualmente 
pelo valor bruto na presta-
ção de contas de campanha 
eleitoral de candidatos e par-
tidos políticos.

Regulamentação
A modalidade de arre-

cadação de recursos para 
campanhas eleitorais foi re-
gulamentada pela reforma 
eleitoral de 2017 e utilizada 
nas Eleições Gerais de 2018 
e nas Municipais de 2020. 
A reforma de 2017 também 
proibiu a doação de empresas 
para candidatos. A vaquinha, 
ganhou, então, força para 
aumentar o montante para 
as campanhas eleitorais, so-
mada às doações de pessoas 

físicas e aos recursos públi-
cos, procedentes do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha, que neste ano 
tem previsão de R$ 4,9 bi-
lhões.

Segundo dados do TSE, 
nas eleições de 2018, na pri-
meira vez que as vaquinhas 
foram realizadas, foram ar-
recadados aproximadamente 
R$ 19,7 milhões por meio de 
financiamento coletivo. Nas 
eleições de 2020, foram arre-

cadados R$ 15,8 milhões.
O primeiro turno será 

realizado no dia 2 de outu-
bro, quando os eleitores vão 
às urnas para eleger presi-
dente da República, gover-
nadores, senadores, depu-
tados federais, estaduais e 
distritais. Um eventual se-
gundo turno para a disputa 
presidencial e aos governos 
estaduais será em 30 de ou-
tubro. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Saúde: caminhada 
dá largada a projeto 
de incentivo

Para incentivar a ativi-
dade física como forma 
de prevenção a doenças, o 
Ministério da Saúde lançou 
ontem (15) o programa 
Incentivo de Atividade 
Física (IAF) para a Atenção 
Primária à Saúde.

O evento ocorreu na 
orla do Rio de Janeiro, com 
uma caminhada do Leme 
ao Copacabana Palace, na 
zona sul da cidade, além de 
atendimento à população 
para orientação sobre ali-
mentação saudável, comba-
te ao tabagismo e prática de 
atividades físicas.

De acordo com o Minis-
tério, até o fim do ano serão 
investidos R$ 100 milhões no 
programa, que chegará, neste 
primeiro momento, a 7,5 mil 
unidades básicas de saúde de 
5 mil municípios. Os recursos 
serão usados para incentivar 
a contratação de profissionais 
de educação física, readequa-
ção de espaços para a prática 
de exercícios e compra de 
materiais. Para o próximo 
ano, a previsão é investir mais 
R$220 milhões.

O ministro Marcelo Quei-
roga explicou que o inves-
timento em atividade física 
tem retorno garantido na 
prevenção ao desenvolvimen-
to de uma série de doenças 
crônicas. “A atividade física 
é uma forma de promover a 
saúde, de reduzir mortalidade 
por doenças cardiovasculares, 
o câncer, e promover uma 
diminuição de fraturas. Tam-
bém fortalece a musculatura e 
o sistema ósseo articular fica 
menos vulnerável. É bastante 
custo efetivo. Não é nenhum 
tratamento caro, de um 
medicamento dito inovador, 
produzido pela indústria, que 
vai custar milhões de reais. 
É uma ação simples, com os 
profissionais de educação 
física orientando a prática 
correta de atividade física, que 
vamos mudar indicadores de 

saúde de maneira muito custo 
efetivo.” Os municípios que 
queiram aderir ao programa 
podem credenciar a partir 
de hoje (16) as unidades de 
Atenção Primária à Saúde 
(APS), pelo portal e-Gestor.

ConecteSUS
O ministério também 

lançou hoje a funcionalidade 
Peso Saudável no aplicati-
vo ConecteSUS, o mesmo 
utilizado para comprovar a 
vacinação contra a covid-19. 
Com o objetivo de estimular 
hábitos saudáveis, a ferra-
menta conta com o Programa 
12 Semanas, que vai passar 
orientações aos usuários sobre 
alimentação e atividade física.

“Trata-se de recurso para o 
autocuidado, onde o usuário 
será estimulado a ter me-
lhores hábitos de vida. Para 
isso, a cada uma semana, o 
participante receberá orien-
tações e desafios relacionados 
às duas temáticas, sendo 
possível registrar os desafios 
já cumpridos e acompanhar o 
progresso”, disse a pasta.

Dados
De acordo com o Mi-

nistério da Saúde, a prática 
regular de atividade física 
contribui para a proteção e 
combate às Doenças Crô-
nicas Não Transmissíveis, 
como câncer de mama e de 
cólon, diabetes, cardiopatia 
e acidente vascular cerebral. 
No Brasil, dados do ano pas-
sado mostram que 48,2% da 
população com 18 anos ou 
mais das capitais não pratica-
vam o mínimo de atividade 
física semanal recomendado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), com maior se-
dentarismo entre as mulheres 
(55,7%) e os idosos (73,0%). 
A estimativa do ministério é 
que, no Brasil, 15% do total 
de internações pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) seja 
atribuído à inatividade física.

Família é o alicerce da sociedade
Ex-ministro Rogério Marinho, pré-candidato 

potiguar, comemora o Dia da Família

Pré-candidatos já podem 
iniciar vaquinha virtual
Pelas regras eleitorais, a arrecadação de recursos será feita por empresas 
especializadas que foram cadastradas previamente na Justiça Eleitoral



1 -  Quem anda muito feliz é o deputado federal 
Mauro Filho (PDT). É que o Piso Salarial Nacional da 
Enfermagem recém aprovado na Câmara teve seu total 
engajamento.

***
2 - O ex-vereador Evaldo Costa, conhecido comunicador 
do Grupo Cidade de Comunicação revelou ontem que 
vai disputar vaga ao Legislativo Estadual. Desejamos boa 
sorte ao colega.

***
3 - Prefeito de Baturité, Herberlh Mota anunciando para 
o dia 23 vindouro a licitação para viabilizar a Prefeitura 
local a adquirir materiais para os diversos segmentos de 
sua administração.

em poucas linhas

FOTO DIVULGAÇÃO
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Credenciamento. A Secultfor lançou chamada pública para credenciamentos de pareceristas para 
análises de projetos com emissão de parecer técnico nos projetos da pasta. Até o dia 27 de maio, 
os interessados podem se inscrever na plataforma Mapa Cultural ou de modo presencial na CLFOR.CIDADES

Deputado quer levar discussão sobre uso das redes so-
ciais para a rede pública de ensino no Ceará. Isso mesmo 
Começou a tramitar na Assembleia Legislativa na última 
semana projeto de indicação de autoria do deputado Ro-
meu Aldigueri (Foto), que cria o Programa Civilidade Di-
gital, voltado a docentes da rede pública de ensino do Cea-
rá. O PI 102/2022, segundo o propositor, busca difundir e 
capacitar professores de escolas públicas para debater o uso 
saudável e responsável das redes sociais pelos estudantes.

“Nosso intuito com a apresentação desse projeto é incen-
tivar o respeito, a empatia e a preservação da saúde men-
tal dos estudantes, visto que as redes sociais estão cada dia 
mais suscetíveis a se tornarem espaços para o linchamento 
virtual e para a exposição inadequada de pessoas, limitan-
do alguns debates e causando até mesmo alguns descon-
fortos de ordem psicológica em quem é submetido a estas 
práticas”, explica Romeu Aldigueri (PDT), sem dúvida um 
dos mais destacados parlamentares com atuação no Ceará.

Redes sociais nas escolas

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 16 de maio de 2022  O ESTADO                     

Palanque católico
Setores da crônica política estão divulgando que o 

ex-deputado Carlos Matos que recentemente deixou 
o PSDB e ingressou no União Brasil (UB) do Capitão 
Wagner tem a expectativa de levar para o pré-candidato 
ao Governo do Ceará os votos de muitos da Comuni-
dade Católica Slalom, onde é engajado. O suplente CM 
estaria assumindo vaga na Assembleia com a possível 
licença da deputada Fernanda Pessoa. Aguardemos.

Mais apoio
Com a decisão de disputar o cargo de Governador do 

Estado do Ceará, o deputado federal Capitão Wagner 
tem realizado muitas reuniões na capital e interior em 
busca de apoio. E tem surgido. É o caso por exemplo 
de Nicolle Barbosa, ex-presidente do PSC no estado e 
ex-porta-voz da Rede Sustentabilidade, que acabou de 
ingressar no União Brasil.

Falta de respeito
A prefeita Laís Nunes, de Icó vem recebendo a soli-

dariedade do Governo Estadual, da Assembleia Legisla-
tiva e da sociedade em geral pela irresponsável ação da 
Enel que cortou a energia em prédios públicos naquele 
município.

Reação imediata
Destaque-se que a Prefeitura icoense entrou com uma 

ação judicial contra a Enel pela suspensão indevida da 
energia em prédios públicos, como é determinado pela 
legislação vigente. A empresa suspendeu por exemplo, o 
fornecimento de energia para a Unidade Básica de Saúde 
(UBS), prejudicando a população. Espera-se uma decisão 
rápida da Justiça em favor do povo icoense.

Importante saber
Pela proposta, o Programa 

Civilidade Digital busca 
realizar cursos, seminários, 
painéis, oficinas, treinamen-
tos, formação de grupos de 
estudos, palestras e similares 
com a participação de pro-
fessores e alunos em defesa 
do uso saudável das redes. O 
projeto segue para aprecia-
ção nas comissões da Casa.

O escritor Fabrício Carpinejar 
é o convidado do Diálogos Con-
temporâneos, projeto literário 
realizado pela Associação dos 
Amigos do Cinema e da Cultura 
(AACIC). Ele profere a conferên-
cia com tema “O envelhecimento 
e o espaço social dos que não são 
mais jovens” nesta segunda-feira, 
16 de maio. Depois de Carpi-
nejar, o escritor, ambientalista e 
líder indígena Ailton Krenak en-
cerra o projeto em Fortaleza na 
terça-feira, 17, com a conferên-
cia sobre “A cultura do descarte: 
sociedade de consumo, meio 
ambiente e o futuro da humani-
dade”. O projeto acontece às 19h 
no Cineteatro São Luiz.

Conhecido do grande público 
por ser comentarista do programa 
“Encontro” com Fátima Bernardes 
na TV Globo, Carpinejar é um dos 
mais importantes escritores da lite-
ratura nacional na atualidade. Tem 
48 livros publicados e mais de 20 
prêmios literários, entre eles, duas 
vezes o Prêmio Jabuti. Suas obras 
transitam entre diversos gêneros 
como poesia, crônicas, infanto-
-juvenis e reportagens. Seu novo 
livro, “Depois é Nunca”, (Grupo 
Editorial Record), escrito durante 
a pandemia, é um conjunto de re-
flexões aprofundadas sobre o luto 
e a despedida  Carpinejar também 
é jornalista com larga experiência 
em programas em rádio e televi-
são, ator interpretando suas crô-
nicas, influenciador digital com 
três milhões de seguidores nas 
redes sociais, palestrante e profes-
sor. Em entrevista para o Jornal O 
ESTADO, Carpinejar fala sobre 
sua carreira influências, escritores 
cearenses que admira, a literatu-
ra em tempos de venda online, a 
versatilidade de seu trabalho além 
de dar uma aula de sensibilidade, 
reflexão, humildade, amor e inteli-
gência. Leia.

POR FELIPE PALHANO
O ESTADO - Você é poeta, 

jornalista e mestre em Literatura 
Brasileira pela UFRGS, além de 
palestrante e professor. Como você 
se divide em tantas funções? Filho 
dos poetas Maria Carpi e Carlos 
Nejar, seuns pais, obviamente te 
influenciaram. Quais foram as ou-
tras referências? Quais escritores 
você tem como influência na sua 
carreira?

FABRÍCIO CARPINEJAR - 
Hoje eu atuo como jornalista, sou 
comentarista do programa Encon-
tro com Fátima Bernardes, sou co-
lunista do jornal O Tempo de Belo 
Horizonte e atuo também como 
palestrante. Tenho 48 livros publi-
cados. O mais recente é o “Depois 
é Nunca” que está na sua quinta 
edição, con mais de 20 mil livros 
comercializados. A minha referên-
cia é a boa poesia. É Manuel Ban-
deira, Drummond, Emílio Moura, 
Murilo Mendes, Jorge de Lima. 

Sem sombra de dúvidas, foram 
esses autores que sempre fizeram 
minha cabeça. Ou melhor, o meu 
coração. Eu sempre fui um leitor 
de biblioteca de escola. Eu gostava 
de passar o recreio lendo, porque 
eu sempre achei que os livros da 
biblioteca tinham um cheiro doce. 
Um cheiro de vida não usada.

O ESTADO - Para você, com 
o fechamento de livrarias e a falta 
de leitura dos brasileiros, existe 
uma crise na literatura nacional 
atualmente? Quais as grandes di-
ficuldades de um escritor e poeta 
no Brasil? A internet e suas redes 
sociais atrapalham ou ajudam? 

FABRÍCIO CARPINEJAR - 
Houve um crescimento das ven-
das, em especial online. A pan-
demia derrubou qualquer medo 
que se tinha do livro eletrônico e 
das compras online. A literatura 
precisa das livrarias físicas, porque 
é uma maneira de uma história 
de vida recomendando um livro. 
Se você vai comprar online, você 
vai apenas procurar a vitrine, o 
que está sendo visto. Não vai ter 
uma recomendação médica de 
alguém que foi curado por uma 
obra. O livreiro é insubstituível, 
porque ele traz a sua experiência 
como confidente. Como cupido 
de uma mensagem, um conteúdo, 
de uma ficção. Isso não podemos 
perder, porque o livreiro é um 
contador de história, é um livro 
vivo. Deveria ter um incentivo às 
pequenas livrarias, e não há. Fica-
mos reféns das grandes livrarias, 
e se elas quebram, acabam com o 
mercado. Precisa ter essa invasão 
de pequenos estabelecimentos que 
podem fazer um contato mais cus-
tomizado, personalizado. Não vejo 
um conflito, um impasse com a 
Internet, redes sociais e a literatu-
ra. É apenas um outro suporte. O 
TikTok pode servir para você dar 
mensagens e fazer reflexões em até 
3 minutos. Não é o suporte que irá 
empobrecer a sua alma.

O ESTADO - A formação em 
jornalismo influenciou a sua li-
teratura? Você é um escritor fa-
moso pela versatilidade de temas 
atuais, presente em redes sociais, 

sempre aberto a novas ideias e 
participando de programas de 
TV como o Encontro de Fátima 
Bernardes. Inclusive você acaba 
de ser contratado por uma fune-
rária para fazer uma websérie so-
bre luto. Quais os projetos mais 
diferentes e inusitados que você 
encarou? 

FABRÍCIO CARPINEJAR - 
O jornalismo, você sabe, prepara 
o profissional para a invisibilida-
de. Você quer ser veículo de uma 
ideia. Você combate a vaidade, ego, 
ostentação. Você aprende a enxu-
gar a sua essência. O jornalismo 
serviu para mim como uma esca-
da para a literatura. O que eu mais 
queria era desaparecer para que o 
leitor se descobrisse. O bom texto 
é aquele que o leitor esquece que 
existe um autor. Sobre a versatili-
dade a respeito desse trabalho com 
um grupo que possui cemitérios 
em todo país, tem tudo a ver com 
a minha mensagem a respeito do 
livro “Depois é Nunca”, em termos 
de cuidado com o enlutado, de não 
apressar a ferida, de deixar ela ci-
catrizar. De acolher quem está so-
frendo e não julgar, não sentenciar, 
não acelerar o seu processo. Cada 
um tem um ritmo e absorver uma 
ausência leva uma vida inteira. 
Tem o Procon do Amor, que faço 
em minhas redes sociais, que eu 
falo que é direito do consumidor 
um amor sincero, sem propaganda 
enganosa. Parece uma graça mas é 
algo sério.

O ESTADO - Com 20 prêmios 
importantes na literatura e uma 
vasta lista de livros lançados, qual 
a obra você tem mais orgulho de 
ter lançado? Existe um apreço 
por algum livro específico? Tem 
algum livro que você se arrepen-
de de ter lançado?

FABRÍCIO CARPINEJAR - 
Se você se arrepender do seu currí-
culo, você estaria se arrependendo 
de uma versão sua, da sua vida. O 
que nos resta é perdoar questões 
anteriores. Nós somos o que somos 
por causa da nossa experiência. Eu 
sou extremamente orgulhoso com 
todos os livros que eu publiquei. 
Todos fazem parte de uma narrati-

va. Uma narrativa de formação, de 
sensibilidade. O importante é você 
se entregar para aquele tempo de 
escrita. O tempo não é fiador. Tem 
muita gente que diz, eu fiz um li-
vro em 20 anos, querendo asse-
gurar uma qualidade pelo tempo 
de desenvolvimento. Você pode 
escrever uma grande obra em dois 
meses, em dias. O que importa é a 
sua urgência em falar, a sua hones-
tidade emocional. Eu gosto muito 
de um livro que fiz sobre alienação 
parental. O quanto os pais também 
sofrem pelo distanciamento com 
os filhos, que é o livro de poesia 
“Meu filho, minha filha”.

O ESTADO - Em ‘Depois é 
nunca’, um dos seus últimos li-
vros lançados, você aborda os 
efeitos da pandemia na vida das 
pessoas, o luto, a saudade e des-
taca a importância da arte no 
processo de cura. Quais foram as 
suas maiores dificuldades e lições 
durante a pandemia?

FABRÍCIO CARPINEJAR - 
Você só sofre se foi feliz um dia. 
Todo sofrimento é saudade. Você 
só sofre se já teve mais do que você 
tem hoje. Todo o sofrimento é a 
busca por repetir uma alegria. A 
pandemia nos trouxe esse espaço 
interior, uma volta para si mesmo. 
Você não tem mais como fingir 
que está tudo bem quando não 
está. Você não tem mais como 
viver pelos outros. Não há tempo 
para se despedir. A despedida já 
pode ter acontecido. Você precisa 
caprichar nos momentos imper-
feitos. A gente deve dar o ombro, 
o colo, para quem está sofrendo. 
Você nunca deve menosprezar o 
sofrimento, nunca dizer que é uma 
bobagem. Eu aprendi na pande-
mia a me comunicar melhor.

O ESTADO - Como será a sua 
participação no projeto literário 
Diálogos Contemporâneos que 
está acontecendo em Fortaleza? 
Quais os escritores cearenses 
você destaca e admira?

FABRÍCIO CARPINEJAR - 
Tenho participado com frequência 
dos Diálogos Contemporâneos. 
Neste momento estamos falando 
sobre o envelhecimento, o quanto 
temos um preconceito com quem 
envelhece. É um preconceito com 
qualquer extravagância. Qualquer 
repetição de histórias, como se 
a gente não repetisse as histórias 
toda vida. Repetir é aperfeiço-
ar. O Diálogos Contemporâneos 
são pensadores que aprofundam 
discussões com o público. É um 
prazer poder voltar a Fortaleza. Eu 
tenho grandes afetos literários, o 
Braulio Bessa, a Ana Miranda, que 
são grandes escritores, cada um na 
sua área, o Braulio pela sua eloqu-
ência e a Ana pelo seu refinamento 
estilístico. Ela é uma cronista dos 
nossos costumes.

“Você só sofre se foi feliz um dia”
Escritor Fabrício Carpinejar participa do última dia
do projeto Diálogos Contemporâneos no Cineteatro São Luiz

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - AVISO DE LICITA-
ÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02.05.001.2022– PMM - A CPLP da Prefeitura Municipal de Mar-
tinópole/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 31 de Maio de 
2022, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Martinópo-
le/CE, estará realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, tombada sob o N.º 02.05.001.2022– PMM , com fins a OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAIS DE 
TODOS OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFI-
CIAL DO ESTADO DO CEARA E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO 
DO CEARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATI-
VOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE . Informações na Sede da CPLP, localizada 
à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Martinópole /CE , no horário de 08:00 às 12:00h. Martinópole/CE, 
13 de Maio de 2022. Francisco das Chagas Lourenço Alves – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1605.01/22- PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO 
ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS, FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSÓRIOS (EPI´S), ATRAVÉS DA SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME O TERMO DE 
REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sá-CE, toma 
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 16 de Maio de 2022 a 27 
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 Abertura das Propostas acontecerá no dia 27 de Maio de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) 
e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 27 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. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-CE, e no licitações-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. Senador Sá/CE, 16 de Maio de 
2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO (Pregoeiro Municipal) 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO. A comissão de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, Senador 
Sá/CE, torna público o ADIAMENTO DO EDITAL DO TOMADA DE PREÇOS Nº 0605.01/2022, cujo 
objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO CAMPO DO BOTA FOGO NA RUA MANOEL 
AMARAL DA CUNHA, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ-CE, CONFORME PROJETO BÁ-
SICO, com abertura prevista para o dia 30 DE MAIO DE 2022, às 09:30 horas. Fica ADIADO para o 
dia 03 de Junho de 2022, às 09:30 horas, motivado por questões de ordem administrativa e legais. 
Maiores informações na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 23 de Agosto, 
S/N, Centro - Senador Sá-CE, das 09:00h ás 17:00h e/ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o resultado da fase de habilitação 
da TP nº 2022.04.07.001E. OBJETO: Contratação da execução das obras de reforma da E. E. M. 
F – Dona Emília Ferreira de Oliveira, localizada na Sede do Município de Tarrafas - CE, conforme 
Orçamento Básico, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. EMPRESAS HA-
BILITADAS: Tela Serviços e Eventos LTDA, CNPJ nº 16.741.477/0001-68; S & T Construções e 
Locações De Mão De Obra EIRELI – ME, CNPJ nº 18.413.043/0001-64; Amparo Serviços e Em-
preendimentos EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.554.165/0001-85, estabelecida na Rua 
Padre Agamenon nº 70 Bairro Centro, Cidade de Tarrafas, Estado do Ceará, sem representante 
legal; FAG Construções Eventos e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 10.786.555/0001-64; (Santiago 
Construções e Serviços) T.C.S Da Silva Construções EIRELI - ME, CNPJ nº 10.787.147/0001-
27; Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, CNPJ nº 21.181.254/0001-23; MC Medeiros 
Construções e Serviços LTDA – ME, CNPJ nº 07.615.710/0001-75; G7 Construções Serviços e 
Transporte EIRELI – EPP, CNPJ nº 10.572.609/0001-99; Real Serviços EIRELI - ME, CNPJ nº 
37.452.665/0001-46; Pablo e Gonçalves Pinheiro EIRELI - ME, CNPJ nº 40.993.942/0001-32; A.I.L. 
Construtora LTDA - ME CNPJ nº 15.621.138/0001-85, EMPRESA INABILITADA: JUF - José Urias 
Filho EIRELI – ME CNPJ nº 05.736.096/0001-74, deixou de atender ao Item 3.2.1 letra “a”, não 
apresentou o (C.R.C) - Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Tarra-
fas. Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Caso não sejam apresentados recursos, a abertura dos envelopes 
nº 02 “Proposta de Preço”, fica marcada para o dia 27 de maio de 2022 as 08h, na sala da CPL, Av. 
Maria Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira, Tarrafas/CE. Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, 13 de 
maio de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DO JULGA-
MENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o re-
sultado do julgamento das Propostas de Preços da TP Nº 2022.03.15.001F – objeto: Execução das 
obras da reforma e melhoria do CERU - Centro Educacional Rural, localizado na Sede, ambos no 
Município de Tarrafas/CE, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Serviços Urba-
nos. Propostas Desclassificadas: Coembe - Construtora e Empreendimentos Benício EIRELE - ME 
CNPJ nº 41.065.067/0001-91, Deixou de Atender ao Item 4.1.4; Real Serviços EIRELI - ME, CNPJ 
nº 37.452.665/0001-46; Deixou de Atender ao Item 4.1.4; Sertão Construções Serviços e Locações 
LTDA, CNPJ nº 21.181.254/0001-23, Deixou de Atender ao Item 4.1.4. Empresa Vencedora: Teo-
tônio Construções Comercio Industria e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 10.453.927/0001-30, Valor 
Proposto de R$ 149.843,76 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta 
e seis centavos centavos). Fica, aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, da 
Lei Federal nº 8.666/93. Maiores informações através do telefone (0XX88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 
13 de maio de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
autuada sob o 2022.05.05.001S, cujo objeto é a Contratação da Execução das Obras de Reforma 
das Unidades Básicas de Saúde nas localidades de Vila Patos, Vila Nova e Vila Timbaúbas, no 
Município de Tarrafas, com recursos oriundos do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde 
– Solicitação Nº #5308/22, Ação 2E89, sob a Responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, 
com data de abertura marcada para o dia 02 de junho de 2022, às 08hs, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação. Os interessados poderão obter informações detalhadas na Sala da Co-
missão Permanente de Licitação, situada na Av. Maria Luiza Leite Santos S/N, bairro Bulandeira, 
na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará, ou através do telefone (88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 13 de 
maio de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Choró - Secretaria de Saúde – Credenciamento 
Nº 002/2022 – CREDENCIAMENTO Nº 002/2022. A Secretaria de Saúde, através do Secretário, 
Sr. PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ torna público, RESULTADO DE HABILITAÇÃO nº 01, 
cujo objeto: CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGU-
LARMENTE CONSTITUÍDAS, PARA EVENTUAL CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORA-
ÇÃO, TERMO DE FOMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA PARCERIAS RELATIVAS NAS ÁREAS DE SAÚDE NO MUNI-
CÍPIO DE CHORÓ-CE., “01” - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, 
SAÚDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE – ABRASSE inscrito sob o CNPJ: 
10.539.375/0001-88, foi declarado HABILITADO, conforme parecer técnico nº 01, abrindo-se o 
prazo de recurso, nos termos da lei federal nº lei federal nº 13.019/2014, incluído pela lei federal 
13.204/2015, bem como lei municipal de nº 583/2021, de 19 de julho de 2021 e decreto municipal 
de nº 037/2021, de 20 de julho de 2021. Signatários: JAMILLE MARIA PAZ MOURA – Secretária 
Municipal de Saúde, MARIA IRISDALVA DE MELO, DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ, 
JOSÉ WAGNER SILVA DE PAULO - Comissão de Seleção – Julgadora.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Choró - Secretaria de Educação – Extrato do Ter-
mo de Colaboração - Credenciamento Nº 001/2022 – Dispensa de Chamamento público Nº 
001/202. A Secretaria de Educação, através de sua Secretária, Sr. PEDRO PAULO VIDAL DE 
QUEIROZ torna público, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022.05.16.003, cujo objeto: é a exe-
cução de atividade de atendimento educacional aos alunos da Educação Infantil aos Anos 
Finais, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Choró/CE. Celebrou 
termo de colaboração com organização da sociedade civil: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIEN-
TE - ABRASSE, CNPJ N °10.539.375/0001-88, valor global de R$ 6.710.129,64 (Seis milhões, 
setecentos e dez mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro reais), que será pago da 
seguinte forma: em 12 (doze) parcelas mensais conforme cronograma de desembolso; bem como 
a transferência do valor único de aporte inicial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cor-
rendo a despesa à conta das dotações orçamentárias a seguir discriminadas: 06.01. 12 122 0002 
2.021 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação - 06.01. 12 361 0003 2.025 Fun-
cionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental – 06.01. 12 365 0003 2.033 Funcionamento 
da Rede Escolar da Educação Infantil - Creches- Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00 Subvenções 
sociais - 3.3.50.41.00 Contribuições. Fonte de recurso: 1500100100 Receita de Imposto e Trans. – 
Educação - Signatários: PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ – Secretário Municipal de Educação, 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ES-
PORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE - ABRASSE - Presidente, Sra. Mikaele Costa Thé.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 026/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.10.01 - AVISO 
DE LICITAÇÃO - O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.05.10.01, do tipo Menor Preço por Lote para a aquisição 
de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para atender as demandas das 
diversas secretarias deste município. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 
17/05/2022 até às 08h59min do dia 26/05/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min 
do dia 26/05/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço 
eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações 
poderão ser obtidas, através do email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE, 13 de maio de 
2022. Ana Queli de Castro Silva Costa – Pregoeira
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EUA. Ao menos dez pessoas morreram neste sábado (14) num ataque a tiros num supermercado 
de Buffalo, no estado de Nova York, informou a polícia local. O suspeito, um rapaz de 18 anos de 
fora da cidade, está sob custódia. O ataque aconteceu num bairro predominantemente negro.INTERNACIONAL

Rússia perdeu
um terço de forças 
de combate

O Ministério da Defesa 
do Reino Unido afirmou 
em boletim divulgado on-
tem que a Rússia pode ter 
perdido cerca de um terço 
de suas forças militares na 
Ucrânia desde o início da 
guerra, em 24 fevereiro.

Segundo o comunicado 
da inteligência britânica, 
a ofensiva russa na região 
separatista de Donbass, 
que engloba Donetsk e 
Lugansk, “perdeu impulso 
e ficou significativamente 
atrasada”.

“Apesar dos avanços 
iniciais de pequena escala, a 
Rússia não conseguiu obter 
ganhos territoriais substan-
ciais no mês passado, man-
tendo níveis consistente-
mente altos de atrito”, disse 
o Ministério da Defesa no 
Twitter.

“A Rússia agora provavel-
mente sofreu perdas de um 
terço da força de combate 
terrestre que comprometeu 
em fevereiro”, afirma a pu-
blicação. Ainda de acordo 

com as autoridades britâ-
nicas, é “improvável” que a 
Rússia acelere drasticamen-
te sua taxa de avanço nos 
próximos 30 dias.

Desde a invasão da Rús-
sia em fevereiro, as tropas 
da Ucrânia forçaram as for-
ças russas a abandonar um 
avanço sobre a capital Kiev, 
afastando-as também de 
Kharkiv, a segunda maior 
cidade do país.

Uma contraofensiva 
ucraniana também está em 
andamento perto da cidade 
de Izium, controlada pela 
Rússia, embora os militares 
da Ucrânia tenham relatado 
hoje que as forças russas 
estavam avançando em 
outros lugares na região de 
Donbass. Segundo o chefe 
da administração militar 
regional de Lugansk, Serhiy 
Hayday, disse na manha 
de hoje, “os russos estão 
reunindo equipamentos e 
mão de obra mais perto de 
Severodonetsk e se prepa-
rando para atacá-la”.

A Finlândia decidiu soli-
citar a adesão à Otan (Alian-
ça do Tratado do Atlântico 
Norte), anunciaram neste 
domingo (15) o presidente e 
a primeira-ministra do país, 
abandonando décadas de não 
alinhamento militar após a 
invasão da Ucrânia pela Rús-
sia. “É um dia histórico. Co-
meça uma nova era”, declarou 
o presidente finlandês, Sauli 
Niinistö, em uma entrevista 
coletiva, ao oficializar o que 
vinha sinalizando que faria 
desde a semana passada.b”-
Conseguiremos segurança e 
a estenderemos para a região 
do mar Báltico e para toda a 
aliança”, disse ele a repórteres.

O Parlamento finlandês 
deve examinar na segunda-
-feira o projeto de adesão, 
mas analistas consideram 
que a grande maioria dos 
congressistas apoia a inicia-
tiva. A Suécia também deve 
solicitar o ingresso no trata-
do, seguindo Helsinque.

A Finlândia, que compar-
tilha uma fronteira de 1.300 
quilômetros com a Rús-
sia, permaneceu como um 
país não alinhado durante 
75 anos. Mas depois que a 
Rússia iniciou a invasão da 
Ucrânia em fevereiro, o con-
senso político e a opinião 
pública se inclinaram a favor 
da adesão à aliança militar.

O presidente finlandês e 
a primeira-ministra Sanna 
Marin tinham anunciado 
na quinta-feira que eram fa-
voráveis a uma adesão “sem 
demora” à Aliança Atlântica. 
Moscou advertiu em várias 
ocasiões para consequências 
caso Helsinque e Estocolmo 
se juntassem à aliança.

No sábado, Niinistö ligou 
para o colega russo, Vladimir 
Putin, para comunicar que o 
país estava prestes a solicitar a 
adesão. Putin respondeu que 
seria um erro o país abando-
nar sua neutralidade e se unir 
ao tratado.

Neste domingo, Niinistö 
disse à rede americana CNN 
que o líder russo não fez ne-
nhuma ameaça no telefonema 
do dia anterior. “Ele confir-
mou que acha que é um erro. 
Disse que não está nos amea-
çando. No geral, a discussão 
foi muito, eu diria, calma e 
tranquila.”

Suécia
Mais reticente em abando-

nar uma neutralidade que re-
monta ao século 19, a Suécia 
também caminha rapidamen-
te para oficializar uma candi-
datura à aliança militar. Após 
debates internos na semana 
passada, os sociais-demo-
cratas da primeira-ministra 
Magdalena Andersson devem 

mostrar-se neste domingo se-
rem favoráveis à adesão.

Espera-se que as lideranças 
do partido, o maior de todas 
as eleições desde o século pas-
sado, vençam as discussões 
internas e apoiem a adesão 
ao bloco, o que daria ampla 
maioria aos favoráveis à can-
didatura no Parlamento sue-
co -grande parte da oposição 
já é a favor. O próximo passo 
seria uma solicitação formal 
do governo de Andersson. 
Em paz desde as guerras na-
poleônicas, a Suécia tem sido 
mais relutante em deixar de 
lado seu não alinhamento do 
que a Finlândia, que travou 
um conflito sangrento com a 
União Soviética no século 20.

Turquia
Um pedido de adesão re-

presentaria uma espera ten-
sa durante os meses em que 
demora a ratificação por 
todos os membros da Otan 
-a Turquia já manifestou ob-
jeções-, embora a aliança e a 
Casa Branca tenham dito estar 
confiantes de que quaisquer 
preocupações de segurança 
possam ser abordadas nesse 
período. Apesar de ter cri-
ticado a invasão da Rússia à 
Ucrânia, Ancara é próxima do 
governo de Vladimir Putin e se 
opôs a sanções contra Moscou.

Na sexta-feira (13), o presi-

dente Recep Tayyip Erdogan 
disse que não seria possível 
apoiar a ampliação da aliança 
porque a Finlândia e a Suécia 
eram “lar de muitas organi-
zações terroristas”. Erdogan 
tem criticado esses países há 
anos por receberem refugia-
dos perseguidos por Ancara, 
pertencentes a organizações 
que o governo turco consi-
dera terroristas. O finlandês 
Niinisto expressou sua dispo-
sição no domingo para con-
versar com Tayyip Erdogan 
sobre suas preocupações.

O ministro das Relações 
Exteriores da Turquia, Mevlut 
Cavusoglu, se reuniu no sába-
do em Berlim com seus cole-
gas da Finlândia e da Suécia 
para tentar resolver divergên-
cias sobre o tema. Neste do-
mingo, ele disse que a Suécia 
e a Finlândia devem parar de 
apoiar grupos terroristas em 
seus países, fornecer garantias 
de segurança claras e suspen-
der as proibições de exporta-
ção à Turquia enquanto bus-
cam a adesão à Otan.

Ele acrescentou que a Tur-
quia não está ameaçando nin-
guém ou buscando influência, 
mas referindo-se especial-
mente ao apoio da Suécia ao 
grupo militante curdo PKK, 
considerado terrorista por 
Ancara, pela União Europeia 
e pelos Estados Unidos.

Governo da Finlândia 
oficializa candidatura à Otan
Finlândia decidiu, em dia histórico, solicitar a adesão à Aliança do Tratado 
do Atlântico Norte, anunciaram o presidente e a primeira-ministra do país

Alex IX Energia SPE S.A.
CNPJ/ME nº 30.567.568/0001-50 – NIRE 23.300.043.901

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 10 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 10/05/2022, na sede social da Companhia, na Rod BR-437, antiga frente p/ 
Rod BR-405, Fazenda Alex, s/n, Setor Parte H, Estrada Limoeiro Sucupira – Chapada Apodi, Limoeiro do 
Norte-CE, às 09:00 horas. 2. Convocação e Presença: Assembleia realizada independentemente das 
formalidades de convocação, tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade 
do capital social, Alex Energia Participações S.A. e Lethe Energia S.A., conforme o Livro de Presença 
de Acionistas. 3. Publicação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2021 foram publicadas no Jornal O Estado, 
edição de 01/04/2022, página 04, em versão impressa e digital. Dispensada a publicação do aviso de 
que trata o artigo 133 da Lei nº 6404 em face do disposto no § 4º do mesmo artigo da referida Lei. 4. 
Mesa: Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli, Presidente e Srta. Isis Paula Cerinotti Malhaes, Secretário. 
5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar a distribuição de dividendos 
complementares à conta da Reserva de Lucros constituída com base nas Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) proposta de redução do capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei de Sociedades Anônimas; (iii) outros assuntos de interesse 
social. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2021; (ii) deli-
berar sobre a Proposta da Administração para Destinação do Resultado do Exercício Social findo em 
31/12/2021 (Anexo I); (iii) eleger e reeleger os diretores da Sociedade; (iv) fixar o valor da remuneração 
global anual dos Diretores. 6. Deliberações: Os senhores acionistas, após análise e discussão dos 
assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade dos membros presentes: Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.1. Aprovar o pagamento de dividendos complementares, no 
valor total de R$ 300.201,10, à conta da Reserva Especial, constituída com base nos lucros apurados 
nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado 31/12/2020, aprovado pela 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 21.09.2021. 6.2. Com fundamento no artigo 173 da Lei de 
Sociedades Anônimas, os acionistas aprovam ainda a redução em R$ 23.171.571,90 o capital social 
da Companhia, por julgá-lo excessivo em relação às necessidades operacionais e de investimento da 
Companhia, passando o capital social, portanto, de R$ 87.180.509,54 para R$ 64.008.937,64. 6.2.1. 
Considerando que as ações em que se divide o capital social não têm valor nominal, aprovar que 
a redução de capital será efetivada sem o respectivo cancelamento de ações, passando o artigo 5º 
do estatuto social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito 
e integralizado é de R$ 64.008.937,64, dividido em 109.780.141 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal.” 6.2.2. Registrar que o valor a ser pago a título de dividendos complementares e de 
redução de capital, acima aprovados, será pago aos acionistas da Companhia, na proporção de sua 
participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas
Qtde de Ações

Ordinárias %
Montante Reduzido
e declarado (em R$)

Alex Energia Participações S.A 108.711.099 99,0261973 23.243.204,24
Lethe Energia S.A. 1.069.042 0,9738027 228.568,76
Total 109.780.141 100 23.471.773,00
6.3. Consignar que a Sociedade é afiliada da Pérola Energética S.A. (CPNJ 09.629.945/0001-41), 
Tangara Energia S.A. (CNPJ 03.573.381/0001-96), Elera Renováveis S.A. (CNPJ 02.808.298/0001-
96), Itiquira Energética S.A. (CNPJ 00.185.041/0001-08), TERP GLBL Brasil I Participações Ltda. 
(CNPJ 21.748.188/0001-20), Rio Casca Energética S.A. (CNPJ 09.597.979/0001-00), Duas Lagoas 
Energética S.A. (CNPJ 23.540.237/0001-60), Mirante Energética S.A. (CNPJ 23.541.412/0001-34) e 
Topázio Energética S.A. (CNPJ 09.627.323/0001-84) e suas respectivas controladas e controladoras, 
sendo, portanto, todas pertencentes ao mesmo “grupo econômico”. Em Assembleia Geral Ordinária: 
6.4. Aprovar, em sua íntegra, sem ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme 
publicadas. 6.5. Aprovar a Proposta da Administração para Destinação do Resultado do Exercício 
Social encerrado em 31/12/2021 (Anexo I), elaborada e aprovada pela administração da Companhia, 
cujo valor total é de R$ 347.932,66, destinando: (i) R$ 17.396,63, à constituição da Reserva Legal, 
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 26, § 1º do Estatuto Social da Sociedade. (ii) 
R$ 82.634,01, correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, para pagamento de dividendo 
mínimo obrigatório, a ser distribuído entre os acionistas na proporção de suas participações no capital 
social, conforme previsto no artigo 25, § 2º do Estatuto Social da Companhia e no artigo 202 da Lei 
6.404/76. (iii) R$ 247.902,02, correspondente a parcela do saldo remanescente do lucro líquido do 
exercício social encerrado em 31.12.2021, ao pagamento de dividendos complementares. 6.5.1. 
Os dividendos ora declarados, no item 6.5, devem ser pagos aos acionistas conforme a disponibilidade 
de caixa da Sociedade dentro do exercício social em curso, nos termos do § 3º do art. 205 da Lei de 
Sociedades Anônimas; e na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas
Qtde de Ações

Ordinárias %
Montante Reduzido
e declarado (em R$)

Alex Energia Participações S.A. 108.711.099 99,0261973 327.317,27
Lethe Energia S.A. 1.069.042 0,9738027 3.218,76
Total 109.780.141 100 330.536,03

6.6. Para compor a Diretoria da Sociedade, eleger o Sr. (i) Flavio Martins Ribeiro, portador da cédula 
de identidade nº 7696206, SSP/MG, CPF/MF sob nº 035.898.606-00, para o cargo de Diretor sem 
Designação Específica; e reeleger os Srs. (iii) Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira, portador da 
carteira de identidade nº 10.341.661-6, SSP/RJ, e do CPF/MF nº 071.000.747-70, para ocupar o cargo 
de Diretor Vice-Presidente; e (iv) Carlos Gustavo Nogari Andrioli, portador da cédula de identidade 
nº 21.793, OAB/PR, e do CPF/MF sob nº 861.403.379-68, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, 
todos com prazo de gestão de até 01 ano a contar da assinatura desta data, e em conformidade com o 
artigo 12 do Estatuto Social. 6.6.1. Os Diretores, ora eleitos, declaram que não estão impedidos, por lei 
especial, de exercer a administração da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade. A formalização da referida eleição se dará mediante assinatura do termo 
de posse lavrado no livro de atas da administração, nos prazos e normas previstos no Artigo 149 da 
Lei nº 6.404/76 e no Artigo 9º, parágrafo primeiro do Estatuto Social. 6.6.2. Consignar que os direto-
res Beverly dos Santos Martinez e Alberto dos Santos Lopes, eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 21/09/2021, não fazem mais parte da diretoria da Companhia a partir desta data. 6.7. 
Fixar em até R$ 12.000,00 o montante global da remuneração anual dos administradores. 6.8. Lavrar 
a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 7. 
Encerramento e Lavratura: Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente 
assinada pelas acionistas e pelos integrantes da mesa que a presidiram. Limoeiro do Norte, 10/05/2022. 
Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Presidente da Mesa; Isis Paula Cerinotti Malhaes – Secretária. 
Alex Energia Participações S.A. (Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Nilton Leonardo Fernandes de 
Oliveira) Lethe Energia S.A. (Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira) 

CPFL Transmissão Maracanaú
CNPJ/MF nº 31.161.310/0001-11

Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano - SMU, 
a renovação da Licença Única (LU) nº 081-05/2020 do Ramal de Seccionamento de 
230kV, com extensão linear de 1 km, localizado na Rua Maria Cassimiro, Bairro Furna 
da Onça, Município de Maracanaú, Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É 
PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
JUNTO À SMU, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO VALIDADOS COM A DEVIDA 
EMISSÃO DA LICENÇA.

1º LEILÃO: 07/06/2022  - 10:00h       -        2º LEILÃO: 09/06/2022  - 10:00h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, devidamente 
autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de 
Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do 
Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o imóvel a seguir ca-
racterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento residencial nº 402, tipo B, do EDIFÍCIO PLACE 
LILAC, integrante da Torre I do empreendimento denominado LA PLACE CONDOMINIUM, situado em Forta-
leza/CE, na Rua Bento Albuquerque, nº 2300, bairro Cocó, com uma área total privativa de 111,97m², área 
comum de 103,190m², área total de construção de 215,160m² e fração ideal de terreno e coisas comuns de 
0,00553659428884189 do terreno. Cabem ao apartamento as vagas de garagem nº s 417, 432 e 507, locali-
zadas no estacionamento -2. Imóvel objeto da Matrícula nº 21998 do Registro de Imóveis da 5ª Zona Fortale-
za/CE.  Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do 
Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único 
da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/06/2022, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 09/06/2022, 
às 10:00 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo 
Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: CAMILA MAGALHÃES FERREIRA, brasileira, contadora, sol-
teira, nascida em 12/10/1994, RG 2007002116470 SSP/CE, CPF 612.611.693-36, residente e domiciliada a 
Rua Barão de Aracati, nº 1020, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-80. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 
Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 
01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em 
até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob 
pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrema-
tante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$ 1.524.890,26 (Um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos 
e noventa reais e vinte e seis centavos) 2º leilão: R$ 762.445,13 (Setecentos e sessenta e dois mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos),   calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, 
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer 
alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comis-
são do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja 
obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) 
devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no 
caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida 
dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do 
início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, 
quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o 
imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 
2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da 
preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas provi-
dências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) 
imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad 
corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são me-
ramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo diver-
gência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento 
de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por 
eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregu-
laridades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condi-
ções de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrema-
tante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudê-
mio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e de-
mais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efeti-
vação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação 
será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por 
meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 
obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  
judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consoli-
dação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do 
vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devol-
vido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos 
pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o 
direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e 
a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  
O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamen-
te do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade 
do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como 
da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gurará 
desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da co-
missão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do 
Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reem-
bolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais 
valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista 
no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi -
cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores 
informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 03/05/2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA – RESULTADO DE 
JULGAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 2022.02.02.001. O Município de Guaiuba/CE 
vem divulgar resultado da Chamada Pública nº 2022.02.02.001, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO ÀS 
ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 C/C 
AS RESOLUÇÕES FNDE/CD Nº 26/2013 E Nº 04/2015. Pelos critérios de julgamento em ata 
complementar interna: Classificado em 1º lugar: Grupo formal local: COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DE GUAIÚBA E TERRITÓRIO METROPOLITANO para os 
itens: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 pelos valores unitários estimados no edital, a mesma propôs 
na totalidade dos itens, não havendo excedente. O item: 6 – file de peixe foi FRACASSADO, 
pois nenhum participante apresentou proposta. A partir desta publicação fica aberto o prazo 
recursal, na forma do Artigo 109, I, b, da Lei Nº 8.666/93. As informações completas sobre 
o Julgamento da proposta de preços/projeto de venda constam nos autos do Processo 
Licitatório, estando os mesmos a disposição para vistas. Rosicléia da Silva Magalhães - 
Presidente da CCLP. Guaiuba - CE, 13/05/2022.

IMOBILIÁRIA TRANSVAAL LTDA 
CNPJ- 11.721.271/0001-52 

Torna publico que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - 
AMAQUI, a Licença Previa e de Instalação (LPI) para do Loteamento-desmembramento  
Imobiliária Transvaal LTDA (Vivenda das Águas), localizado no município de Quixeramo-
bim, na Fazenda Transvaal, S/N, CEP: 63800-000. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da AMAQUI.

A POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA – MACAVI torna público que 
requereu á Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a licença Ambiental (LO) 
para Comercio Varejista de Móveis, localizada na Avenida Cicero Sá, Nº 84, Bairro 
Centro, Município de Eusebio-CE, Cep 61.760-970. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual está 
publicação é parte integrante.



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPAMI – COOPERATIVA DE PESCA,

AGRICULTURA E AQUICULTURA MARINHA DE ICAPUÍ LTDA
CNPJ: 18.423.782/0001-37

O Diretor Presidente da COOPAMI – COOPERATIVA DE PESCA, AGRICULTURA E AQUICULTURA 
MARINHA DE ICAPUÍ LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos 
os cooperados e cooperadas para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 27 
de Maio de 2022, na sede da COOPAMI, situada à Vila Barra Grande, S/N, Centro, CEP: 62.810-000, 
Icapuí – Ceará. A Assembleia Geral ocorrerá em primeira convocação às 08:00 horas com a pre-
sença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação, às 09:00 horas com a pre-
sença de metade mais um dos cooperados; e, em terceira e última convocação, às 10:00 horas, 
com no mínimo 10 (dez) cooperados aptos a votar. Será deliberada acerca da seguinte ORDEM DO 
DIA: 1 – Prestação de contas do órgão de administração, compreendendo Relatório de Gestão do 
ano de 2021, Balanço patrimonial de 2021, Demonstração do resultado apurado em 2021,Plano 
das atividades da cooperativa para o exercício 2021 e o parecer do conselho Fiscal; 2 –Destinação 
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade; 3 – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 4 – Outros 
assuntos de caráter não deliberativo. Icapuí – CE, 16 de Maio de 2022.

JOSÉ MAILSON DA COSTA
PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga 
Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8989, Caucaia-CE - E-mail:. caucaia.1civel@tjce.jus.brCaucaia. 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0050221-15.2021.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto: 
Usucapião Extraordinária. Requerente: P & M Participaçoes e Incorporaçoes S/A. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 
DIAS. O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ, Juiz de Direito em respondência pela 1ª Vara Cível da 
Comarca de Caucaia-CE, Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
com prazo de 30 (trinta) dias o virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e expediente da Secretaria da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Caucaia, os termos de uma Ação de Usucapião de nº 0050221-15.2021.8.06.0064, que promove P 
& MParticipaçoes e Incorporaçoes S/A, de um terreno urbano, de forma irregular, na Escala 1:300, distando 59,17m do vértice 
V0=0 no sentido Norte – Sul para a Travessa Visconde de Cauípe, contendo um galpão de área edificada = 356,96 m², situado na 
rua Barão de Ibiapaba, s/nº, constituído por parte da Gleba A-17 da Zona A – Fazenda Soledade, Bairro Nova Cigana – Caucaia-CE, 
perfazendo o terreno uma área de 404,12m², perímetro de 80,40m, possuindo as seguintes coordenadas, limites e dimensões: Inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice V0=0 de coordenada Este (X) 537.685,9223m e Norte (Y) 9.586.218,3677m, assinado 
em planta anexa como segue: Ao Poente, frente em 01(um) segmento: do vértice V0=0 segue até o vértice V1, de coordenada 
UTM E= 537.688,6710m e N = 9.586.238,2789m, no ângulo interno de 90°14’01 , na extensão de 20,10m, extremando com a Rua 
Barão de Ibiapaba; Ao Norte, lado direito, em 01(um) segmento: do vértice V1 segue até o vértice V2, com coordenada UTM E= 
537.708,6774m e N= 9.586.235,4339m, no ângulo interno de 89°46’00 , na extensão de 20,20m, extremando com a parte Gleba 
A-17 da Zona A, pertencente a Maria Falcão de Oliveira; Ao Nascente, fundos, em 01(um) segmento: do vértice V2 segue até 
o vértice V3, de coordenada UTM E= 537.705,7267m e N= 9.586.215,5514m, no ângulo interno de 89°39´07´´, na extensão de 
20,10m, extremando com parte da Gleba A – 17 da Zona A, pertencente a Maria Falcão de Oliveira; Ao Sul, lado esquerdo, em 
01(um) segmento: do vértice V3 segue até o vértice V0=0 (inicio da descrição), no ângulo interno de 90°20’52 , na extensão de 20,00 
m, extremando com parte da Gleba A-17 Zona A, pertencente a Maria Falcão de Oliveira; fechando assim o polígono acima descrito. 
Perfazendo Área = 404,12 ,m² e Perímetro = 80,40m. Assim, mandou o(a) Juiz(a) expedir este Edital para a CITAÇÃO dos réus 
emlugar incerto e dos eventuais interessados, de todos os termos da ação, bem como, para, querendo, responderem ao pedido no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do vencimento do prazo do Edital, sob pena de revelia e confesso, bem como de serem aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente afixado no local público 
de costume e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Caucaia, Estado do Ceará, aos 16 dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, Débora Rodrigues Nogueira Meira Barbosa, Supervisora de Unidade, o 
digitei e subscrevi.. Francisco Biserril Azevedo de Queiroz. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Fortaleza. 27ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 
3492.8450, Fortaleza-CE - E-mail: for.27civel@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 
30 DIAS). Processo nº: 0218119-58.2015.8.06.0001. Classe: Usucapião. Assunto: Usucapião 
Ordinária. Requerente: Francisco Alves de Oliveira Filho. Terceiro Réus ausentes, incertos, não 
sabidos e eventuais interessados Valor da Causa: R$ 50.000,00. A Dra. Mirian Porto Mota Randal 
Pompeu, Juíza de Direito da 27ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação 
legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
parte de FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, empresário, CPF nº. 275.473.293-
49, residente e domiciliado á Rua Edilson Brasil Soares, nº 1451, Água Fria, Fortaleza-CE, foi proposta 
uma Ação de Usucapião Ordinária. 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: “MEMORIADESCRITIVO - DESCRIÇÃO Um imóvel de formato regular, localizado na 
Rua Araken, Nº 669 - Bairro Barra do Ceará em Fortaleza|CE, distando ponto N-04 – 20,00m para a 
Avenida 20 de Janeiro, de propriedade de FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF Nº 275.473.293-
49, com área total de 494.005,00m² e perímetro 99,201m. Com as seguintes descrições e confrontações: 
AO NORTE(lado direito): Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice N-01, de coordenadas N 
9.590.302,556m, e E 546.806,088m, deste, segue comazimute de 114º55’27” e distância de 35,70m, 
confrontando neste trecho com a Casa de Nº 663, até o vértice N-02, de coordenadas N 9.590.287,512m, e 
E 546.838,462m; AO LESTE(fundos): Inicia-se do vértice N-02, deste, segue com azimute de 204º55’27” 
e distância de 13,80m, confrontando neste trecho com a Casa s|n, até o vértice N-03, de coordenadas 
N9.590.274,998m, e E 546.832,647m; AO SUL(lado esquerdo): Inicia-se do vértice N-03, deste, segue 
com azimute de 294º55’27” e distância de 35,90m, confrontando neste trecho com a Casa de Nº 942, 
s|n, 944,946, 966, 968, s|n, que fazem frente para a Rua Araken, até o vértice N-04, de coordenadas 
N 9.590.290,129m, e E 546.800,087m; AO POENTE (frente): Inicia-se do vértice N-04, deste, segue 
com azimute de 25º46’29” e distância de 13,80m, confrontando neste trecho com a Rua Araken, até o 
vértice N-01, de coordenadas N9.590.302,556m, e E 546.806,088m; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e. encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao neridiano Central 39º WGr, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foramcalculados no plano 
de projeção UTM” 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 30 
(trinta) 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.  
Fortaleza/CE., em 22 de outubro de 2021.. Mirian Porto Mota Randal Pompeu. Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza. 5ª Vara Cível (SEJUD VI). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 
3492 8272,. Fortaleza-CE - E-mail: for.5civel@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 
30 DIAS). Processo nº: 0218131-72.2015.8.06.0001. Classe: Usucapião. Assunto: Usucapião 
Ordinária. Requerente: Ada Daniele Andrade de Castro e outro. Valor da Causa: R$ 50.000,00. 
O Juiz Rommel Moreira Conrado faz saber aos que o presente edital de CITAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento que por parte de ADA DANIELEANDRADE DE CASTRO OLIVEIRA foi proposta 
uma ação de Usucapião objetivando que lhe(s) seja declarado o domínio de um terreno de formato 
irregular, situado nesta Capital, na Rua Maria Bandeira, nº 106, no Bairro São Gerardo, com área total 
de 222,40m², tendo os seguintes limites e confinantes: AO NORTE (lado esquerdo): medindo 11,07m 
e confrontando com casa s/n da Rua Maria Bandeira; AO SUL (lado direito): medindo 10,40me 
confrontando com a casa s/n da Rua Maria Bandeira; A LESTE (frente): medindo 19,83me confrontando 
com a Rua Maria Bandeira; A OESTE (fundos): medindo 22,11m e confrontando com as casas de nºs 
1205 e 1195, que fazem frente para a Rua Eretides Martins, pertencentes a Moacyr Prata Crisóstomos 
e Margarida Maria Barros Leitão, respectivamente. Ficando citados, através deste, os réus ausentes, 
incertos, desconhecidos e os eventuais interessados, para, querendo, contestarem a presente ação, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do vencimento do presente edital, sob pena de serem considerados 
como verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente na inicial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., em 
20 de setembro de 2018.. Rommel Moreira Conrado. Juiz de Direito. Assinado Por Certificação Digital

Raimundo Barbosa do Nascimento Neto, CPF: 051.942.513-86. Torna público que requereu a Au-
tarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim, a licença prévia LP - para loteamento refe-
rente as glebas 1,2,3 e 4 localizadas no bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, no município de 
Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções 
de licenciamento da AMAQUI.

Processo nº 59400.004196/2021-84 - Adm. Central do DNOCS
OBJETO: Credenciamento de empresas para atuarem como Administradora 
de Benefícios ofertados por Operadoras de Planos de Saúde particular, 
coletivo e empresarial, devidamente autorizadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, objetivando a prestação de serviços de assistência 
médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na 
internação, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente 
no País, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, para 
tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de 
doenças e problemas relacionados com a saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, aos servidores ativos e aposentados, seus respectivos dependentes e 
pensionistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, 
bem como, ocupantes de cargos em comissão com ou sem vínculo com a 
Administração Pública Federal, seus respectivos dependentes, servidores 
cedidos/requisitados de outros Órgãos para o DNOCS, seus dependentes, 
com cobertura nas áreas geográficas de atuação do DNOCS nos Estados do 
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Sergipe), Norte de Minas, na cidade de Montes Claros e em Brasília 
(DF) e, em urgência e emergência em âmbito nacional, na forma disciplinada 
pela Lei nº 9.656, 03 de junho de 1998, com suas alterações, pelas Resoluções 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS n° 309, de 24/10/2012, 
pela Resolução Normativa nº 428, de 7 de novembro de 2017, pela Resolução 
Normativa nº 438, de 03/12/2018, pela Resolução nº 195, de 14/07/09 (alterada 
pela Resolução Normativa nº 200, de 13/08/09), e pela Resolução nº 196, de 14 
de julho de 2009, todas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, pela 
Portaria Normativa n° 1, de 09/03/2017 da Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, orientações e especificações 
técnicas constantes no Edital e Projeto Básico.
Data de Abertura: 02/06/2022, às 15h (Horário de Brasília). Local: Avenida 
Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/CE, 5º andar, Setor de Licitações.
O Edital encontra-se disponível no site do DNOCS, www.dnocs.gov.br, Seção 
de Licitação e Contratos. Esclarecimentos: tel. (85) 3391-5151/5150 ou 
pelo e-mail: licitacoes@dnocs.gov.br
Declaração de Inexigibilidade de licitações nº 005/2022 - DA/L: por Andréa 
Rodrigues Pereira, Chefe da Divisão de Licitação, CPF: 798.202.123-91. 
Ratificação: por Fernando Marcondes de Araújo Leão, Diretor Geral, 
CPF: 259.479.743-04.

Adm. Andréa Rodrigues Pereira
Presidente da Comissão de Licitação
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Na última sexta-feira (13), abrimos esta coluna tratan-
do sobre os planos para privatizar a Petrobras. A discus-
são é extensa até chegar nisso – e se chegar. De lado as 
discussões, vamos aos números e projeções das implica-
ções dessa medida ‘milagreira’. Levantamento realizado 
pelo Observatório Social da Petrobras, ligado a sindicatos 
de petroleiros, aponta que se as refinarias que fazem parte 
do plano de desestatização da petroleira já tivessem sido 
privatizadas, estariam hoje vendendo a gasolina por um 
preço, em média, 19% mais caro do que o cobrado sob 
gestão da estatal. O diesel S-10, por sua vez, custaria 12% 
acima do valor atual. 

O cálculo foi feito com base nos valores cobrados pela 
refinaria de Mataripe, na Bahia, antes e depois de sua pri-
vatização, em dezembro de 2021. A simulação teve como 
premissa que as empresas compradoras das refinarias se 
comportariam tal como a Acelen na definição de preços. 
A projeção mostra que a diferença média do preço da ga-
solina e do diesel ao longo deste ano, entre janeiro e maio, 
seria de 7% e 12%, respectivamente. E mostra ainda que 
a refinaria Isaac Sabbá (Reman), em Manaus (AM), se já 
fosse privada, cobraria 65 centavos a mais pela gasolina e 
86 centavos mais caro pelo diesel. A Reman comercializa 
hoje a gasolina por R$ 3,79 e o diesel a R$ 4,88 o litro.

Privatização, a solução milagreira? (2)

Litígio. O governo federal acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender parte da resolução do 
Conselho Nacional de Política Fazendária que trata da cobrança do ICMS na comercialização do diesel. O argu-
mento é que a medida é inconstitucional por permitir a diferenciação de alíquotas do diesel entre os estados.

Diante dos noticiários 
sobre a possibilidade de a 
Petrobras ser privatizada, 
os petroleiros reagiram por 
meio do coordenador-geral 
da Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), Deyvid Ba-
celar. Ele disse que o presi-
dente Jair Bolsonaro “pautar 
a privatização da Petrobras, 
enfrentará a maior greve da 
história da categoria petro-
leira”.

Nas palavras do petro-
leiro: “Este novo ministro 
de Minas e Energia, Adolfo 
Sachsida, diz que vai estudar 
a privatização da Petrobras 
e do pré-sal, como se priva-
tização fosse solução para 
baixar o preço dos combus-
tíveis, mas sabemos que não 
é”, se manifestou o líder dos 
petroleiros no Twitter.

A declaração de Sachsida 
foi dita na última quarta-
-feira (11), no ato de posse: 
“Como parte do meu pri-
meiro ato, solicito também o 
início dos estudos tendentes 
à preposição das alterações 
legislativas necessárias à de-
sestatização da Petrobras”, 
afirmou.

Já Deyvid Bacelar retru-
cou: “Vale lembrar ao Bol-
sonaro, ao novo ministro e 
ao novo presidente da Pe-
trobras (José Mauro Ferreira 
Coelho, que tomou posse em 
abril) que a categoria petro-
leira aprovou estado de gre-

ve no final de 2021, caso o 
governo ouse pautar (a pri-
vatização)”, destacou.

Em outubro do ano pas-
sado, Bolsonaro chegou a 
dizer que a privatização da 
Petrobras havia entrado “no 
radar” do governo, retoman-
do declaração proferida dias 
antes, quando afirmou que 
tinha “vontade” de vender a 
estatal. Os sinais do presi-
dente no sentido de priva-

tizar a estatal foram nota-
dos em momentos em que 
a petroleira havia recém-
-aumentado os preços dos 
combustíveis vendidos nas 
refinarias.

A substituição de Bento 
Albuquerque por Adolfo Sa-
chsida na pasta de Minas e 
Energia, segundo Bolsonaro, 
ocorreu por “um pequeno 
problema na Petrobras”. Dias 
antes da saída do ministro, a 

estatal tinha aumentado para 
R$ 4,91 por litro o preço de 
venda do diesel nas refina-
rias. O aumento veio cerca 
de uma semana depois de a 
Petrobras anunciar um lucro 
líquido recorde, de R$ 44,56 
bilhões, referente ao primei-
ro trimestre do ano, resulta-
do este que foi impulsionado 
pela alta do preço do barril 
do petróleo no mercado in-
ternacional.

FOTO FOLHAPRESS

Em outubro do ano passado, Bolsonaro chegou a dizer que a privatização da Petrobras havia entrado “no radar”

Descontrole
Levantamento feito com 

130 milhões de consumi-
dores e empresas inscritos 
no Cadastro Positivo – 
espécie de lista de bons 
pagadores– classifica 42% 
dos devedores como supe-
rendividados, ou seja, com 
dívidas fora de controle. 
Outros 13% estão no limite 
do controle, enquanto 24% 
estão mais próximos de 
regularizar suas pendências. 
Há ainda os desorganizados 
(21%), aqueles que entram 
e saem da inadimplência, 
com mais despesas em 
dia do que atrasadas, diz a 
companhia de inteligência 
de dados Quod.

Custo menor?
A caminho de ser derru-

bada no Senado, a cobrança 
pelo despacho de bagagens 
de até 23 kg em voos na-
cionais pode significar um 
acréscimo entre R$ 90 e R$ 
350 por trecho, a depender 
da companhia aérea e do 
destino. Esse é o resultado 
do fim da passagem para 
quem não despacha malas, 
mais barata que as opções 
que já incluem o envio de 
bagagem. Caso seja preciso 
despachar mais de uma 
bagagem ou ela ultrapasse 
os 23 kg liberados, as 
companhias podem cobrar 
ainda pelo volume extra a 
ser transportado.

FGTS menor
Bolsonaro estuda uma 

ampla flexibilização nas 
regras do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço), sob a justificativa 
de reduzir o custo dos em-
pregadores na contratação. 
Em três minutas de MPs 
(medidas provisórias), o 
Ministério da Economia 
propõe cortar a alíquota 
de contribuição que as 
empresas recolhem sobre o 
salário dos trabalhadores, 
de 8% para 2%, e reduzir a 
multa paga em caso de de-
missão sem justa causa, de 
40% para 20%. A proposta 
ainda está em estudo.

Consignado
O Congresso prorrogou, 

por 60 dias, a MP que 
amplia a margem de 
crédito consignado para 
aposentados e pensionistas 
do INSS. Com isso, ainda é 
possível comprometer até 
40% do valor do benefício: 
35% com desconto direto 
na folha de pagamento e 
até 5% para usar o cartão 
de crédito consignado, 
como autorizado em 2021 
por causa da covid-19. 
Segundo a Febraban, os 
bancos já estão operando 
o novo limite de 40% para 
beneficiários e pensionistas 
do INSS desde 17 de março.

Desemprego no Ceará atinge 419 mil pessoas  
O Ceará tem a menor taxa de desemprego do 
Nordeste, segundo a PNAD Contínua. O índice 
permaneceu relativamente estável ao passar de 
11,1% para 11% da força de trabalho local, entre o 
quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 
2022. Com isso, o contingente de desempregados 
foi estimado em 419 mil pessoas, 20 mil a menos 
do que no trimestre anterior. O IDT atenta que 158 
mil pessoas saíram do mercado de trabalho esta-
dual) em intensidade superior à retração da oferta 
de trabalho (extinção de 138 mil ocupações).

Juros demais; emprego e crescimento de menos  
Com a taxa básica 
em 12,75%, os juros 
reais no País já estão 
em 6,69%. Especia-
listas apontam que 
os juros elevados no 
Brasil terão reflexos 
negativos sobre o 
crescimento e o 

emprego nos próximos anos, mas são inevitáveis para 
segurar os preços neste momento. A lógica é perversa: 
com a população consumindo menos, não seria possível 
às empresas subir os preços. O problema da alta de juros 
para segurar a inflação é que seu efeito colateral é cresci-
mento menor e menos geração de empregos.

Líder dos petroleiros ameaça maior 
greve se Petrobras for privatizada
A atual política de preços da empresa é apontada por críticos
como uma das responsáveis pelas altas em paralelo aos lucros

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de licitação - O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no 
dia 01/06/2022, às 09h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.05.16.001 - GM(Governo 
Municipal), cujo objeto: Prestação dos serviços de engenharia consultiva, assessoramento e ela-
boração dos projetos de engenharia por demanda, junto às unidades administrativas do município. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no 
horário de expediente ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. Artur Valle Pereira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – PUBLICAÇÃO DO RE-
SULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 05.02/2022-
TP. A Comissão de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase 
de julgamento de Propostas referente TOMADA DE PREÇOS Nº 05.02/2022-TP, cujo objeto 
é a contratação dos serviços de reforma na Escola E.E.F. Luiz Guedes Alcoforado, no Distrito 
de Brejinho no município de Araripe-CE, declarando: Propostas Desclassificadas: SERTÃO 
CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA; HMF EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS 
E LOCAÇOES – ME; REAL SERVIÇOS EIREL; J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
Propostas Classificadas: CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS EIRELI; G7 CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI-EPP; S&T CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EI-
RELI-ME; ELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; ID CONSTRUTORA 
LTDA-ME; EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI; ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI; RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS-ME; TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI – ME, 
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 
CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS EIRELI-ME, no valor total de R$ 143.023,02 (cento e 
quarenta e três mil, e vinte e três reais e dois centavos). A Comissão de licitação declara aber-
to o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Araripe - CE, 11 de maio de 
2022. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – PUBLICAÇÃO DO RE-
SULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 03.01/2022-
TP. A Comissão de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase 
de julgamento de Propostas referente tomada de preços Nº 03.01/2022-TP, cujo objeto é a 
contratação dos serviços de revitalização dos canteiros na Avenida José Loiola de Alencar no 
município de Araripe/CE, declarando: Propostas Classificadas: SERTÃO CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA; REAL SERVIÇOS EIRELI; TELES SOLUÇÕES EM IMO-
VEIS EIRELI – ME; A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUÇÃO, por atenderem 
as exigências exigidas do edital. Após análise das Propostas de Preços das empresas clas-
sificadas chegamos ao seguinte resultado: Sagrou-se vencedora a empresa A J G DA SILVA 
TAVARES PROJETOS & CONSTRUÇÃO, CNPJ n°36.209.983/0001-18, no valor total de R$ 
46.925,25 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). A 
Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea 
“b”. Araripe - CE, 13 de maio de 2022. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.01/2022-PP. O Pregoeiro Oficial do município de Araripe torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 03.01/2022-PP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Contratação dos serviços 
de locação de veículos e máquinas pesadas para demandas da secretaria de infraestrutura de 
Araripe-CE. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 26 de maio de 2022, às 08:00 
horas, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Av José Loiola de 
Alencar, 440, Centro, Araripe/CE, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no si-
te:www.tce.ce.gov.br, Araripe/CE. 13 de maio de 2022, José Feitoza de França – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Extrato de Resultado da Análise e Julgamento da Habilita-
ção. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município torna público o Resultado 
de Julgamento de Habilitação da Concorrência Pública Nº 2022.24.02.001-CP-SME, do tipo Maior 
Desconto, cujo objeto: Registro de preços visando a contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviços de reforma, manutenção preventiva e corretiva e conservação de prédios públicos com 
o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e peças de reposição, quando necessários, 
pelo maior percentual de desconto sobre a Tabela de Custos e Insumos Nº 27.1 da SEINFRA (DE-
SONERADA) e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, 
para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município. HABILITADAS as empre-
sas: Talismã Construção e Locação Ltda, inscrita no CNPJ nº 29.793.820/0001-60, Clezinaldo S de 
Construções ME, inscrita no CNPJ nº 22.575.652/0001-97, Prime Construções e Locações Eireli, 
inscrita no CNPJ nº 19.967.758/0001-21, Torres Martins Serviços e Construções Eireli ME, inscrita 
no CNPJ nº 69.726.016/0001-82, Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ 
nº 05.502.041/0001-08, LB Construções Eireli, inscrita no CNPJ nº 40.454.732/0001-76, Constru-
tora AG Eireli, inscrita no CNPJ nº 34.326.829/0001-09, VK Construções e Empreendimentos Ltda 
ME, inscrita no CNPJ nº 09.042.893/0001-02, SEG Norte Construções e Serviços Eireli, inscrita 
no CNPJ nº 30.412.053/0001-80, Eletrocampo Serviços e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 
63.551.378/0001-01, FR Arcanjo Matos Ltda, inscrita no CNPJ nº 20.997.758/0001-53, Eco Tec 
Construções e Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ nº 39.925.178/0001-89, Águia Construções 
e Incorporações Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.049.385/0001-60, RCON Construções e Serviços 
Eireli ME, inscrita no CNPJ nº 10.902.334/0001-04, Construtora Impacto Comercio e Serviços 
Eireli, inscrita no CNPJ nº 00.611.868/0001-28 e LS Serviços de Construções Eireli,  inscrita no 
CNPJ nº 21.541.555/0001-10, tendo em vista que as mesmas cumpriram todas as normas edi-
talicias e as da Lei Federal 8.666/93. INABILITADAS as empresas: Nascente Construções Ltda 
EPP, inscrita no CNPJ nº 15.372.706/0001-51, Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli, ins-
crita no CNPJ nº 13.259.179/0001-48 e JRA Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 39.955.838/0001-74, por descumprirem o subitem 7.2.4.2, não apresentaram compro-
vação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características com 
objeto desta licitação em nome das mesmas. JP Serviços e Locações Eireli, inscrita no CNPJ nº 
29.421,445/0001-27 e VK Serviços e Construções Eireli, inscrita no CNPJ nº 31.025.807/0001-02, 
por descumprirem o subitem 7.2.3.9, apresentaram a certidão negativa de falência ou recuperação 
judicial ou extrajudicial fora do prazo de validade (certidão vencida no dia 17/04/2022). Gabriel Wal-
lace Moreira Arcanjo, inscrita no CNPJ nº 38.610.780/0001-64, por descumprir o subitem 7.2.3.1, 
apresentou o balanço patrimonial com ausência dos termos de abertura e encerramento, e subitem 
7.2.3.9, não apresentou certidão negativa de falência ou recuperação judicial da sede da pessoa 
jurídica do licitante. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções ME, inscrita no CNPJ nº 
44.159.038/0001-87, por descumprir o subitem 7.2.4.2, apresentou comprovação de aptidão para 
desempenho de atividades com data anterior a data de abertura da empresa (início da execução 
do serviço constante no atestado: 28/06/2021, abertura da empresa: 08/11/2021), no qual infringe 
o art. 90 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) que considera criminosa a conduta de “frustrar 
ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação”. A empresa Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 13.997.118/0001-88 (Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ven-
cido no dia 15/04/2022), e a empresa Limpax Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 
07.270.402/0001-55 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) vencida no dia 17/04/202), 
apresentaram restrição na comprovação da regularidade fiscal. E, com fulcro no item 7.12.1. do 
instrumento convocatório e no § 1º, artigo 43 da Lei 123/2006, “será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa”. Através do presente, a Comis-
são Permanente de Licitação divulga o resultado da fase de habilitação, e abre o prazo recursal, 
previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, e coloca os autos a disposição dos 
interessados. Caso não haja interposição de recursos os envelopes das propostas de preços serão 
abertos no dia 26 de maio 2022, às 14h, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Adson 
Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Republicação. O Pregoeiro da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada á Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados aviso 
de republicação, fazendo saber que no dia 20/05/2022, às 09h, realizará licitação de Pregão Pre-
sencial Nº 2022.04.28.001-GM(Governo Municipal), cujo objeto: Registro de preços para aquisição 
futura de pneus, câmara de ar e protetores, destinados à manutenção da frota de veículos das 
unidades administrativas do município, conforme especificações em anexo. Referido EDITAL po-
derá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente 
ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Artur 
Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratantes: Secretaria da Educação, Secretaria de Esportes, 
Participação Popular e Juventude, tornam público o extrato dos contratos resultantes do Pre-
gão Eletrônico nº 00.002/2021-PERP: nº 00.002/2021-53SME - Valor global: R$ 32.865,00; nº 
00.002/2021-79SEPPJ - Valor global: R$ 2.663,25; - Contratada: Rosiney Filgueira Cruz - ME, atra-
vés de seu representante lega, o Sr. Rosiney Filgueiras Cruz. Contrato nº 00.002/2021-77SEPPJ 
- Valor global: R$ 18.438,30  - Contratada: Kilimpa Comércio e Indústria de Produtos de Lim-
peza LTDA, através de seu representante legal, o Sr. José Juarez Soares Filho. Contrato nº 
00.002/2021-76SEPPJ - Valor global: R$ 951,00 - Contratada: F Maia de Oliveira, através de seu 
representante legal, o Sr. Francisco Maia de Oliveira.  Objeto: Aquisição de material de limpeza e 
higienização para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Prazo de vi-
gência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura. Assinam pelas contratantes: Secretários 
(as), Verúzia Jardim de Queiroz, Francisco Blasco Monte de Oliveira. Data das assinaturas dos 
contratos: 18 e 20 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o Resultado do Julgamento de Recurso Administrativo da Fase de Habilitação da Tomada 
de Preços Nº 07.01.27.01.22-TP. Após análise dos recursos administrativos protocolados pelas 
empresas recorrentes, dá análise do recurso estabelecido no instrumento convocatório, julgo IM-
PROCEDENTES os recursos apresentados pelas empresas Limpax Construções e Serviços Ltda; 
e Construtora Moreira e Melo Ltda. mantendo a decisão do resultado da habilitação. Portanto, fica 
marcado a data para abertura de propostas para o dia 18/05/2022 as 09h. Maiores Informações, na 
sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-
000 - Quixeramobim/CE no horário das 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose 
Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazões Tomada 
de Preços Publica Nº 06.01.27.01.22-TP REP - O Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção torna público, a apresentação de Recurso Administrativo pela empresa: Karlos Bruno Barros 
Figueiredo, contra decisão de inabilitá-la(s) referente a Tomada de Preços nº 06.01.27.01.22-TP 
republicado. Portanto fica aberto o prazo para contrarrazões, conforme preceitua o § 3º, artigo 109, I 
da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço 
Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 08h às 
12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE 
– RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N° 2022042001-TP. A Presidente da Comissão de Licitação do SAAE de Jaguaribe/CE, 
torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE 
HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS N° 2022042001-TP. A empresa JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.279.410/0001-62 está 
INABILITADA por descumprir o item 4.7.1 – Balanço Patrimonial e a empresa J DE FONTE 
RANGEL EIRELI inscrita no CNPJ: 26.757.272/0001-24 também ficou INABILITADA por 
descumprir o ITEM 4.3.1 - Certificado de Registro Cadastral e o ITEM 4.6.1 - Atestado de 
Capacidade Técnica. A Srª Presidente comunica então com base no item 7.7.6. do Edital e 
no art. 48 § 3º da Lei 8.666/93 resolve abrir o prazo de até 08(oito) dias úteis para que as 
empresas participantes apresentem novos documentos de habilitação escoimados de vícios. A 
Srª. Presidente comunica que o prazo citado acima começa a contar a partir dessa publicação. 
Mais informações encontram-se disponíveis no endereço Rua: 07 de setembro - 440 -Centro 
– Jaguaribe - CE , no horário de 08:00hs às 13:00hs na sede da comissão e no Site do TCE/
CE. Jaguaribe – CE, 13 de Maio de 2022. JANICE LOPES GÓES – PRESIDENTE DA CPL.

WIND VILLAGE PARACURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ: 45.599.317/0001-24
Torna público que requereu a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paracuru a licença prévia para o condomínio de lotes, 
localizado no município de Paracuru, Avenida Geraldo Ciriaco, s/n, bairro Santa Marta, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paracuru.

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Barroquinha- AVISO DE LICITAÇÃO 
- A Prefeitura Municipal de Barroquinha/CE torna público que realizará a licita-
ção na modalidade Tomada de Preços Nº 2022.05.05.01TP, cujo certame 
será regido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Com-
plementar 123/06 e demais legislação correlata, cujo objeto é a: CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA 
DO SOL, TRAVESSAS FRANCISCO BENÍCIO E CAMPO DO OLIVEIRA NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE CONFORME CONVÊNIO 
Nº 02/2022 MAPP: 1087 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - 
SOP E DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU-
RA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARROQUINHA, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. DATA DE REALIZAÇÃO: 02 de Junho de 2022. HORÁRIO DE INÍ-
CIO DA SESSÃO: 09:00 hrs. Formulação de consultas e obtenção do 
edital: ENDEREÇO: Rua Lívio Veras Rocha, 549, Centro, Barroquinha-CE 
CEP: 62.410-000. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 
08h00min às 12h00min Barroquinha/CE, 12 de Maio de 2022. FRANCISCO 
CLOVIS LINS LIMA - Presidente da CPL.
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Ouro. A última sexta-feira (13) foi dourada para o paulista Alison dos Santos, de 21 anos, que venceu a prova dos 400 
metros com barreiras, em Doha, no Catar, e de quebra assumiu a liderança do ranking mundial. A prova em Doha faz parte 
da primeira etapa da Liga Diamante 2022, principal circuito da World Athletics (Federaçao Internacional de Atletismo).ESPORTES

FOTO FELIPE SANTOS/ CEARÁ SC

Mauro Carmélio

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Na semana passada a TV Fortaleza levou ao ar a so-
lenidade de comemoração dos 102 anos de fundação da 
Federação Cearense de Futebol. Diversas personalidades 
do nosso futebol foram homenageadas com destaque 
para o atual presidente da FCF, Mauro carmélio, que fez 
emocionado discurso de agradecimento pela lembrança 
por parte da câmara desta efemérid.

UM HOMEM DE BEM Bom dia hoje para o desembar-
gador Zezé Câmara, um homem de bem.

CAR-
LI-
NHOS 
Por onde 
passou 
deixou 
saudade 
a mar-
ca da 
honesti-
dade. Na 
coluna 
hoje meu 
amigo 
Carlos 
Alberto 
Farias.

RUI DO CEARÁ Sílvio, cite um nome inteligente que já passou 
pelo nosso futebol. Pois não, Rui do Ceará, campeão pelo Ferroviário.

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

Em jogo cheio de alter-
nativas no Castelão, Ceará 
e Flamengo empataram por 
2 a 2, pelo Brasileiro. O Fla-
mengo vencia até os 45 mi-
nutos do segundo tempo, 
mas Nino Paraíba, em co-
brança de falta, deixou tudo 
igual. Willian Arão abriu a 
contagem de cabeça, mas 
Mendoza empatou ainda na 
etapa inicial. O camisa 5 vol-
tou a deixar o Flamengo em 
vantagem e os rubro-negros 
viram a vitória escorrer pe-
los dedos já nos acréscimos.

O time carioca teve mais 
o controle da partida desde 
o início diante de um rival 
que deu muito espaço para 
a equipe de Paulo Sousa tra-
balhar a bola. A equipe de 
Dorival Jr. abafou na etapa 
final e conseguiu um ponto 
valioso. 

Após um tempo longe de 
casa, o Flamengo volta ao 
Maracanã na terça, às 21h30, 
quando encara a Universidad 
Católica (CHI), pela Liberta-
dores. No mesmo dia, o Al-
vinegro recebe o General Ca-
ballero (PAR), 19h15, em jogo 
válido pela Sul-Americana.

Após quebrar um galho 
na zaga, Willian Arão vol-
tou a ocupar sua posição de 
origem e brilhou. Conhe-
cido pela qualidade na bola 
aérea, o volante aproveitou 
duas bolas paradas cobradas 
por Arrascaeta para marcar 
de cabeça. Ao lado de João 
Gomes, o camisa 5 deu mais 
solidez ao setor defensivo 
e melhorou a qualidade da 
saída. Mendoza foi uma dor 
de cabeça para o sistema de-
fensivo do Flamengo, espe-

cialmente quando caiu nas 
costas de Isla. Com muita 
velocidade e vantagem nos 
duelos individuais, o colom-
biano abriu espaços para os 
companheiros e mostrou es-
tar ligado no lance que resul-
tou em seu gol.

Com uma atuação cole-
tiva bastante sólida, o Fla-
mengo mostrava muita su-
perioridade ante o rival. A 
equipe marcava firme, dava 
poucas brechas para os al-
vinegros e fazia sobressair a 
qualidade individual de seus 
jogadores. No cochilo que 
deu, entretanto, permitiu 
o empate do Vozão. Ainda 
teve tranquilidade para reto-
mar as rédeas do jogo, mas, 
quando a vitória se encami-
nhava, Hugo deu mole em 
cobrança de falta de Nino 
Paraíba.

O Ceará apostou na estra-

tégia de deixar o Flamengo 
jogar com mais espaço e sair 
em velocidade no contra-a-
taque. A ideia deu certo em 
partes, já que a velocidade 
de Mendoza foi a principal 
arma da equipe, mas a tran-
quilidade que o Fla teve para 
jogar foi um efeito colateral. 
Na bola aérea, o Vozão viu o 
Fla marcar duas vezes e ca-
rimbar a trave de João Ricar-
do. Quando o jogo se enca-
minhava para o final, Nino 
Paraíba tirou uma cobrança 
de falta da cartola e garantiu 
o ponto.

Com menos de 10 minu-
tos de jogo, Vina, grande es-
perança de gols do torcedor 
alvinegro, sentiu problema 
muscular na panturrilha e 
desabou no gramado. O ca-
misa 29 deu lugar para Zé 
Roberto.

Aos 40 do segundo tem-

po, Gabigol caiu na área após 
contato com Richardson e 
pediu pênalti. Luis Flavio de 
Oliveira parou a partida, fez 
consulta ao árbitro de vídeo 
Rodrigo Guarizo, mas man-
dou o jogo seguir.

Aos 6 do primeiro tempo, 
Arrascaeta cobrou escan-
teio e Arão cabeceou para 
marcar. Aos 25, Zé Roberto 
cobrou falta com rapidez, 
Mendoza saiu em velocida-
de e bateu sem chance para 
Hugo. Aos 37, Arrascaeta 
bateu falta e Arão raspou de 
cabeça para marcar de novo. 
Aos 45 do segundo tempo, 
Nino bateu falta e marcou.

A torcida do Flamengo 
esgotou os 10.500 disponibi-
lizados para os rubro-negros 
no Castelão. A Nação marcou 
presença desde o momento 
do desembarque da delega-
ção e fez barulho em campo.

O Vozão de Dorival Júnior volta a campo na próxima terça-feira, em partida contra General Caballero pela a Copa Sul-Americana

Cel Barroso
No seu discurso na câmara municipal o presidente 

Mauro Carmélio destacou a personalidade de Joseneas 
Barroso Arraes que hoje dá o seu nome ao prédio onde 
funciona a entidade que ele comandou, aliás com gran-
des méritos. O cel Barroso lá estava e foi muito ára este 
colunista vê-lo cada vez mais lúcido e disposto.

Loteria
E neste final de semana tanto o Totolec como a Lote-

ria dos Sonhos mudaram a vida de muita gente.

Só lembrando
Em terra de sapos de cócoras com ele.

E o vôlei?
Leitor da coluna me pergunta como vai o voleibol cea-

rense. E eu não sei.

Nelson Brandão
Uma saudade imensa ainda tenho do meu amigo 

Nelson Brandão, que se ainda esrivesse neste mundo iria 
comemorar seu aniversário no próximo dia 29.

Segurança pública
Deu na TV. Em São Paulo cerca de 50 celulares são 

roubados por dia. Este pessoal que critica a nossa segu-
rança pública não sabe o que é pra tosse.

Desigualdade
A criminalidade só acaba quando a desigualdade pelo 

menos diminuir.

Clube dos Diários
Soube que o Clube dos Diários estará em breve viven-

do novamente aqueles áureos tempos que o fizeram um 
grande clube de nossa sociedade.

Maracanaú
Roberto Pessoa para obter o êxito que vem tendo á 

frente de Maracanaú conta com uma competente equipe de 
apoio e na colunicação com a mídia e o povo daquela cida-
de está o meu amigo Erivelton, muito hábil e comunicativo.

Ceará empata por 2 a 2 com 
Flamengo pelo Brasileirão 
Em jogo disputado na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabussu conseguiu 
nos acréscimos o empate com a equipe comandada por Paulo Sousa 

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 dezesseis unidades residenciais unifamiliares planas, do 
tipo geminadas, a serem implantadas Na Rua H, Lotes 17 ao 24 da Quadra 11, Loteamento Chácaras do 
Eusébio - Bairro Urucunema -EUSEBIO -CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339521 - Cicero Magalhães Junior e Daniele de Paula Cardoso;
339522 - Bruno Bernardo Rocha e Ingrid Tavares de Oliveira;
339523 - Francisco de Assis de Alencar Nunes e Francisca das Chagas de Lima Maia;
339524 - Silvio José Santos da Silva e Regina Claudia Fonseca Galdino;
339525 - Emanuel Ribeiro de Almeida e Larissa Santos de Sousa;
339526 - Aleph Davi Gama da Silva e Caroline da Silva;
339527 - Allan Terran de Jesus Araujo e Ana Carolina Vasconcelos da Fonseca;
339528 - Lemuel Rodrigues Oliveira e Raynara Kelly Feitosa Alencar;
339529 - Pedro Igor Ramos e Francisca Thayna Costa Bezerra;
339530 - Sabino Barroso Sales e Gabriela Uchoa Magalhães;
339531 - Alexandro Alves da Silva e Camila Viana Custodio;              
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, 13 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 16/05/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 3226-8330

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30749 CARLOS JOSÉ FIUZA CHAUVIM NETTO E THALLYTA MONIKE CRUZ 
BRUNO
N°30750 JONATHAN ARAUJO DA COSTA E LETÍCIA HOLANDA MELO

13 DE MAIO DE 2022 
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 13/05/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 3226-8330

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30744 EDUARDO POSSIDONIA DOS SANTOS E MARIA PATRICIA LOPES DE 
LIMA OLIVEIRA
N°30745 JOSUÉ FEITOSA TAVEIRA E REGINA CÉLIA FEITOZA DE OLIVEIRA
N°30746 WALTER FEITOSA E MARIA JOSÉ MÔNICA RODRIGUES
N°30747 FRANCISCO ROBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA E KELLY BEZERRA 
DE SOUSA
N°30748 DAMIÃO BANDEIRA DE LIMA E MARIA HELENA FERREIRA LOPES

12 DE MAIO DE 2022 
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27595 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO AUGUSTO CASTRO LEITE e SARA RABÊLO JOCA;
Edital n° 27596 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO ELOY FARIAS ARAÚJO e MIKAELA NONATA FRANCO MOREIRA;
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, 13/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30920 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS RUMMENIGGE MOREIRA DA SILVA e SÁVIA ROCHA FERNANDES;
Edital n° 30924 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAIR TEIXEIRA LINES e PATRÍCIA DO NASCIMENTO FERNANDES;
Edital n° 30925 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA e RAYANE MEDEIROS DE MELO;
Edital n° 30921 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO VERAS GOMES e ÁUREA MÍRIAM HEIT DE FREITAS GOMES;
Edital n° 30922 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO CAITANO DA SILVA e PALLOMA TRÈVIA DE SOUSA;
Edital n° 30923 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS FERREIRA PONTE e REBEKA MAGALHAES ROLIM;
Edital n° 30926 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DARLAN AMANCIO RODRIGUES e MARÍLIA MARTINS UCHOA;
Edital n° 30927 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS MATOS MAGALHÃES e TALLITA NIKASSIA LEITÃO DE SOUZA;
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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
 (CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66743-LUCIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA E GLERE SANDRA DA SILVA FERREIRA
66744-JOSE EMANUEL LOPES DE OLIVEIRA E MORGANA CRUZ TEIXEIRA
66745-RENATA PINTO FELIX E SHEILA ROSA SANTIAGO
66746-YURI ALVES DE CARVALHO E NICOLE DE MOURA MORAES
66747-EDENIZAR CORDEIRO BRITO E SARA ALVES DE SOUZA.

Fortaleza, 13 de maio de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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° 75988 - ANDRE JEFFERSON BARBOSA BATISTA e BÁRBARA MILEIDE 
GENUCA MESQUITA; Edital n° 75989 - MARIO RAMON SILVA OLIVEIRA e RITA 
DE CÁSSIA DIOGENES AQUINO; Edital n° 75990 - MAURÍCIO CUNHA DE SOUSA 
e MARIA AÍLA MORENO; Edital n° 75991 - AFONSO HENRIQUE BATISTA DOS 
SANTOS e BEATRIZ CATUNDA DE ALMEIDA; Edital n° 75992 - HELIO ABDIAS 
DA SILVA e MARIA SILVANIA DOURADO; Edital n° 75993 - KESLEY QUEIROZ 
BEZERRA e MEIRE ISABEL MARINHO DOS SANTOS; Edital n° 75994 - LUCAS 
CARLOS DOS SANTOS e ADRIANA PEREIRA DA COSTA;
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, 14/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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° 18356 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO JADISSON SOUSA SANTOS e MARINA DA SILVA DE FARIAS;
Edital n° 18357 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEISON BERNARDO DO NASCIMENTO e JOYCE ROCHA SARAIVA;
Edital n° 18358 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS DO MONTE RAMOS e ANA SARA DA SILVA ALMEIDA;
Edital n° 18359 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MACELIO FLAVIO ARCENIO CARNEIRO e LUZANIRA MARIA GOUVEIA;
Edital n° 18360 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MICHAEL BRENDO REIS COSTA e ELANE DE SOUSA ALVES;
Edital n° 18361 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS e MARÍLIA ASSIS MACIEL;
Edital n° 18362 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO SOLANO FERNANDES TORRES e CLEONICE DE ASSIS;
Edital n° 18363 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALLACY LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA e ANA FERNANDA DO NASCIMENTO SALES;
Edital n° 18364 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO VICTOR ADEODATO CAVALCANTE e SOFIA PAIXÃO AGUIAR DE FIGUEIREDO;
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, 14/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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De acordo com dados do IBGE, a população idosa no Brasil tem crescido mais do que a média mundial. O número de pessoas 
com idade a partir de 60 anos no País em 1950 era de 2,6 milhões. Em 2020, esse grupo somou 29,9 milhões de indivíduos e, até 
2100, a projeção é de que haja 72,4 milhões de idosos brasileiros. O avanço nos serviços de saúde é um das causas que possibili-
tam um envelhecimento com qualidade. Diante desse cenário, a Geriatria vem se tornando uma especialidade fundamental na pro-
moção do cuidado e do bem-estar. Nesta segunda-feira (16), comemora-se o Dia do Geriatra. Na Casa de Cuidados do Ceará (CCC), 
unidade de saúde para transição de pacientes em recuperação após internação hospitalar na rede da Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa), pelo menos 50% das pessoas acolhidas são idosos. Na equipe de médicos assistentes do equipamento, cinco são geriatras.mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Pipo Restaurante sempre um local escolhido por 
Solange Palhano para momentos de descontração

Francisco 
Valdene se 
encontrou 
com o depu-
tado estadual 
Capitão 
Wagner, no 
momento em 
que visitava 
o município 
de Aracoiaba. 
O encon-
tro reuniu 
centenas de 
pessoas 
para ouvir o 
candidato ao 
Governo 
do Ceará

Um pouco de muita gente
A Associação Brasileira 

de Empresas de Even-
tos – ABEOC/Ceará com 
patrocínio do Sebrae/CE 
e SESI-CE realiza o “II Se-

minário ABEOC: Tendên-
cias em Gestão e Inovação 
2022” Dias 17, 19, 24 e 26 
de maio.

Voltado para debater as 

novas tendências em gestão 
e inovação nas organiza-
ções públicas e privadas, o 
seminário contará com a 
participação de palestrantes 

de alto nível especialistas na 
temática.

A expectativa é reunir 
um público formado por 
empresários, empreendedo-

res, técnicos e associados da 
Abeoc/CE, Sindieventos e 
Visite Ceará.

Via Sul Shopping realiza 
nova ação de doação de san-

gue e disponibilizará posto 
de coleta de doação nos dias 
13 e 14 de maio em parceria 
com o Fujisan.

O espaço funcionará no 
piso 2, ao lado da Espaço 
Laser, das 13h às 20h. A 
ideia é ampliar os locais 
de doações e conscientizar 
a população sobre a 
importância do tema.

Viva a ciência. Quatro 
estudantes de medicina do 
Ceará foram selecionadas 
para o Primeiro Congresso 
Mundial de Ginecologia 
Regenerativa, Estética e 
Funcional, que aconteceu 
entre os dias 12 e 14 de maio, 
no Rio de Janeiro.

O objetivo foi orientar, 
informar, incentivar e 
apoiar um número cada 
vez maior de médicos, 
a fim de promoverem e 
desenvolverem a saúde 
íntima feminina.

As estudantes do 5º 
semestre da Unichristus, 
Maria Beatriz Bezerra 
Pereira, Gabrielle Lima 
Teixeira, Maria Carolina 
Marinho de Andrade 
Gonçalves e Jade Rocha 
Melo, sob a supervisão da 
médica Fernanda Rios, irão 
apresentar os temas: “Uso do 
Laser fracionado de Co2 em 
mulheres pós-menopausa e 
seus benefícios” e “Uso do 
Laser Érbio em mulher com 
incontinência urinária leve”.

Empresários varejistas 
do Ceará participam da 
56ª Convenção Nacional 
do Comércio Lojista, em 
Campos do Jordão (SP), 
nos dias 13 e 14 de maio. 
Depois de quase dois anos a 
convenção volta ao formato 
físico, com quase dois mil 
inscritos, oriundos de 
vários estados brasileiros. 
O presidente da Federação 
das CDLs do Ceará, Freitas 
Cordeiro, diretores e 
representantes das CDLs 
do nosso estado estão na 
comitiva composta por 182 
pessoas.

O Presidente da 
Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Fiec), 
Ricardo Cavalcante, 
prestigiou a entrega do 
Prêmio Equilibrista 2022, 
que teve como agraciados 
o Presidente da 3 Corações 
e Diretor da FIEC, Pedro 
Lima; como Empresa Padrão 
a Brisanet, de Roberto 
Nogueira; e com o Prêmio 
IBEF, Jorge Pinheiro, 
Presidente do grupo 
Hapvida.

Com imensa alegria 
as Obras da Terra tem a 
honra de comunicar para 
vocês o show beneficente 
que o grande artista 
Philipe Dantas fará em 
prol dos trabalhos sociais 
da Fundação Terra em 
Maracanaú no próximo 
dia 15 de junho de 2022 no 
Teatro RioMar.

Philipe cantará solo e 
receberá como convidados 
para abrilhantar a noite o 
nosso amado padre Airton 
Freire e o grande poeta 
Bráulio Bessa.

Montiele Arruda, querida presença nos eventos da cidade


