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Recorde diesel. O diesel subiu novamente e renovou o recorde, com preço médio de R$ 
6,943 por litro nos postos brasileiros na semana entre 15 e 21 de maio, de acordo com dados 
da ANP. É o maior valor desde o início do levantamento semanal da agência, em 2004.NACIONAL

FOTO TSE

A
té hoje, o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo, não permi-
tiu que a Procuradoria Geral da 
República (PGR) tenha acesso ao 

“Inquérito das Fakenews”. O interminável in-
quérito, que virou uma “espada de Dâmocles” 
contra o governo, foi aberto em março de 2019, 
quando o STF decidiu investigar, denunciar e 
até julgar os envolvidos, mesmo sendo seus 
ministros as supostas vítimas de críticas e até 
de ameaças. A PGR deve monitorar toda a in-
vestigação, segundo a lei. Mas no STF...

Recado claro
O procurador geral Augusto Aras deve ci-

tar essa recusa de Moraes no parecer em que 
rejeita a representação de Bolsonaro contra o 
ministro.

Queixa procede
Aras irá ressalvar que, apesar de pedir o ar-

quivamento da representação contra Moraes, 
procede a queixa sobre falta de acesso ao in-
quérito.

Direito suprimido
Os advogados consideram que a atitude de 

Alexandre de Moraes impede o amplo direito 
de defesa, previsto em lei.

Bolsonaro avisou
Negar a investigados o acesso ao inquérito é 

uma das alegações de Bolsonaro sobre crimes 
de abuso de autoridade que atribui a Moraes.

Podia ser maior
A abundância levou alguns partidos (PT, Psol, 

Podemos, Cidadania e PDT) a não prestar contas 
a contento. Tiveram R$7,5 milhões retidos.

Bolsos cheios
PSL e DEM, hoje formam o União Brasil, 

são campeões de faturamento e embolsaram 
mais de R$53,5 milhões apenas entre janeiro e 
abril.

Transparência opaca
Em segundo, o PT faturou R$32,3 milhões. 

O valor seria maior, mas não conseguiu prestar 
as contas como deveria e perdeu R$1,6 milhão.

Vai que é tua!
Uma fina ironia encanta os paulistanos: su-

gerir que a cracolândia se instale nas depen-
dências ou na porta do Ministério Público 

PGR nunca teve acesso ao ‘Inquérito das fakenews”

O PODER SEM PUDOR

Tancredo Neves, recém-formado, foi para 
São João Del Rey exercer a promotoria. Com 
aquela conversa que o levaria ao poder anos 
mais tarde, foi chegando e arranjando namo-
rada. Mal sabia que o delegado havia proibido 
namoro nas praças, por isso ele se misturou aos 
muitos casais que ocupavam um dos jardins 

públicos da cidade. A polícia chegou de repente 
e expulsou todo mundo. Tancredo se prepa-
rava para protestar contra a violência quando 
foi notado pelo delegado. Rápido no gatilho, o 
policial mostrou que tinha muito a ensinar a 
Tancredo: “Doutor, botei esse pessoal para fora 
para deixar o senhor à vontade...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O delegado professor

Fundo partidário já custou 
R$341 milhões em 2022
O Congresso Nacional criou 
um fundão eleitoral de R$4,9 
bilhões para bancar as cam-
panhas, mas esse valor é um 
“bônus”: há também o fundo 
partidário, pago todos os anos, 
que já nos custou R$341 milhões 
apenas em 2022. Segundo da-
dos do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), os atuais 23 partidos 
registrados receberam R$320,5 
milhões distribuídos da dotação 
principal, somados a R$20,2 mi-
lhões de multas redistribuídas.

Estadual (MPE), que sempre tenta impedir 
ações de polícia ou de Saúde para remover 
viciados e proteger os pagadores impostos e 
seus familiares.

Resoluto
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

-AL), deve colocar em votação já nesta ter-
ça (24) o projeto para tornar combustíveis e 
energia elétrica bens e serviços essenciais, li-
mitando a alíquota do ICMS a 17%.

No sistema
São 166 o número de ações no STF, sem 

sigilo, que têm o presidente Bolsonaro como 
parte, desde a sua posse; 191 no total, entre 
petições, recursos, inquéritos etc. O petista 
Lula é parte de 283 processos no STF.

Morde e assopra
A Instituição Fiscal Independente, órgão do 
Senado Federal, dobrou sua projeção para o 
crescimento do PIB do Brasil, este ano: de 
0,5% para 1%. Mas a IFI diminuiu a projeção 
para 2023 de 2% para 1%.

Vontades políticas
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), garante que “está articulando” o 
projeto de lei que desonera a energia elétrica 
e combustíveis, mas o foco mesmo é a criação 
do fundo de estabilização.

Populismo nos símbolos
O governo da Argentina lança nesta segun-

da (23) as novas notas do peso, que perdeu 
20% do valor frente ao Real, nos últimos me-
ses. Vai se livrar dos animais nas notas lança-
das por Macri.

Reflexo no expelho
José Medeiros (Pode-MT) ironizou as crí-

ticas da oposição afirmando que Elon Musk 
quer explorar e não ajudar a Amazônia. O 
deputado lembrou escândalo em que petistas 
aceitavam propina de madeireiros.

23 de maio
Completa 90 anos, nesta segunda (23), o 

assassinato de cinco jovens, no centro de São 
Paulo, numa manifestação contra Getúlio 
Vargas, que virou o estopim para a Revolução 
Constitucionalista, em 9 de julho.

Pensando bem...
...saída honrosa, para candidato, só a vitória.

As medidas foram dese-
nhadas para dar alívio tribu-
tário a pessoas físicas e empre-
sas, facilitar o acesso a crédito 
e até atrair capital estrangeiro 
ao país. Com as incertezas so-
bre possíveis infrações à legis-
lação neste ano, as iniciativas 
têm sido analisadas com mais 
cautela –e, como consequên-
cia, parte já foi descartada.

A principal iniciativa bar-
rada é a correção da tabela do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física, promessa feita por Bol-
sonaro na campanha eleitoral 
de 2018. O então candidato 
havia anunciado que amplia-
ria a isenção para todos os que 
ganham até R$ 5.000 por mês, 
depois disse que a medida 
seria mais restrita –e, agora, 
nada deve sair do papel.

De acordo com integrantes 
da área econômica, a amplia-
ção da faixa de isenção neste 
ano criaria uma gratuidade a 
apenas parte da população –o 
que poderia ferir a legislação. 
A medida poderia ajudar a 
popularidade de Bolsonaro 
enquanto ele aparece na se-
gunda posição das pesquisas, 
mas não é mencionada mais 
pelo governo nem como parte 
da “minirreforma tributária” 
costurada atualmente entre 
governo e Congresso.

O governo até tentou cor-
rigir a tabela com um projeto 
de lei enviado no ano passado 
ao Congresso com objetivo de 
alterar também outros pontos 
do Imposto de Renda. Mas o 
projeto foi alvo de resistên-
cias em diferentes frentes, so-
bretudo de empresários que 
temiam aumento de carga 
tributária, e acabou sendo en-
terrado pelos parlamentares.

A lei eleitoral proíbe, no 
ano da disputa, a “distribuição 
gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Ad-
ministração Pública”, exceto 
em situações extremas (como 
calamidade ou emergência) 
ou em casos de programas so-
ciais autorizados em lei e que 
já eram executados no ano 
anterior. Outra medida que 
entrou na análise sobre pos-
sível conflito com a lei elei-
toral é a isenção do Imposto 
de Renda para investimentos 
de estrangeiros no Brasil. A 
proposta é estudada ao me-
nos desde fevereiro e chegou 
a ser anunciada pelo ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
em março –mas não saiu do 
papel até agora. “Estaremos 
removendo impostos em in-
vestimentos estrangeiros em 
títulos privados. Deveremos 
anunciar isso na semana que 
vem”, disse o ministro à Fo-
lha em 1º de março. Após 
dois meses e meio, a iniciativa 
ainda não foi implementada 
devido à cautela sobre a lei 
eleitoral.

A medida é defendida na 
equipe econômica como um 
meio de beneficiar investi-
mentos privados de longo 
prazo, mas também de faci-
litar a entrada de dólares no 
país no momento em que o 
câmbio pressiona a inflação 
–que atrapalha os planos de 
reeleição de Bolsonaro.

Diante do problema, o go-
verno passou a contar com o 
Congresso para tentar destra-
var ao menos parte das pro-
postas. No caso do Imposto 
de Renda para estrangeiros, a 
solução encontrada foi a me-
dida ser inserida em um pro-

jeto de lei e receber aprovação 
dos parlamentares. Ainda 
assim, ainda haveria a neces-
sidade de análise sobre a lei 
eleitoral no ato da sanção –já 
que o ato do presidente po-
deria configurar um conflito 
com a legislação. Nesse caso, a 
medida teria chance de valer 
caso o Congresso derrube o 
veto do presidente.

Foi o que aconteceu quan-
do o governo vetou o pro-
grama de renegociação de 
dívidas de micro e pequenas 
empresas. Aprovado pelo 
Congresso, o Relp (Programa 
de Reescalonamento do Pa-
gamento de Débitos no Âm-
bito do Simples Nacional) foi 
barrado por Bolsonaro com 
a justificativa oficial de que o 
texto tinha inconstitucionali-
dade e contrariava o interesse 
público por gerar renúncias 
de receitas.

Integrantes do governo, no 
entanto, afirmam que os pon-
tos levantados oficialmente 
poderiam ser contornados e 
que foi a lei eleitoral a princi-

pal preocupação para o veto 
presidencial. Depois, o Con-
gresso derrubou o veto e o 
Relp entrou em vigor –sendo 
posteriormente regulamenta-
do pela Receita Federal.

Diferentes integrantes do 
governo relatam que houve 
também uma análise rigorosa 
a respeito do possível confli-
to entre a lei eleitoral e o texto 
sobre os programas de crédito 
Pronampe (Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte) e 
PEC (criou o Programa de Es-
tímulo ao Crédito), já aprovado 
pelo Congresso. O texto já está 
às vésperas do prazo final para 
sanção (próxima quarta, 25), 
mas agora os relatos são que 
Bolsonaro deve dar aval com 
apenas algumas sanções (sem 
relação com a lei eleitoral). O 
entrave com as medidas tem 
sido observado enquanto 
membros do governo rela-
tam que as análises sobre a lei 
eleitoral estão sem critérios cla-
ros, ora ganhando passe livre, 
ora sendo barradas.

Serviço de bordo
é retomado nos 
voos domésticos

As companhias aéreas 
que operam voos domés-
ticos no país - Azul, Gol e 
Latam - voltarão a ofere-
cer serviço de bordo aos 
passageiros desde ontem 
(22), com snacks e bebidas à 
vontade, sem custo adicio-
nal, depois de dois anos 
de suspensão do serviço 
por causa da pandemia de 
covid-19.

Em nota, a Azul disse 
que vai retomar o serviço, a 
partir de domingo (22), Já a 
Gol Linhas Aéreas anunciou 
que voltará a oferecer a co-
modidade gradativamente. 
Para os clientes da compa-
nhia, a distribuição dos itens 
se dará, inicialmente, nos 
voos a partir dos aeroportos 
de Congonhas (CGH) e de 
Guarulhos (GRU), em São 
Paulo. Em 1.º de junho, ela 
será ampliada para voos 
a partir do Rio de Janeiro 
(GIG/SDU), chegando a 

100% dos voos no Brasil a 
partir de 16 de junho. No 
caso da Latam, o serviço es-
tará disponível aos passagei-
ros a partir de 1º de junho.

A retomada será possível 
após decisão da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) durante 
reunião no último dia (12). 
Segundo determinação da 
agência, está permitida a 
volta do serviço de bordo, a 
retirada da máscara apenas 
para alimentação e o retorno 
da capacidade máxima de 
passageiros no transporte 
para embarque e desembar-
que pela área remota.

A obrigatoriedade do 
uso de máscaras dentro do 
avião e nas áreas restritas 
dos aeroportos continua 
mantida, além do desem-
barque realizado por fileiras 
e os procedimentos de 
limpeza e desinfecção de 
ambientes e superfícies.

Admito que fiquei nervoso
Empresário Luciano Hang descreve seu encon-

tro com Elon Musk, dono da Tesla

Temor de lei eleitoral trava 
promessas econômicas
Preocupação do governo com a lei eleitoral tem travado medidas na área 
econômica, que poderiam ajudar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro

DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 41.644.220/0001-35 - NIRE: 
23300047770. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. DATA, 
HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada no município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rodovia BR-116, nº 2555, Bairro Parque 
Iracema, Modu-14 Escritório, CEP 60.824-115. PRESENÇA: A seguinte acionista, representando 
a totalidade do capital social da DB3 Serviços de Telecomunicações S.A. (“Companhia”): MOB 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.100.988/0001-
00, com seu estatuto social e alterações registrados na JUCEC, sob o NIRE 23300040937, com 
sua sede social localizada no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Abolição, 
n.º 4.140, Complemento: B, bairro Mucuripe, CEP 60.165-082, neste ato representada nos 
termos de seu estatuto social. CONVOCAÇÃO: Dispensada, ante o comparecimento de todos 
os acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 e do art. 9º, 
Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: 
Sr. Salim Bayde Neto. Secretário: Sr. Sayde Diogenes Bayde. ORDEM DO DIA: Em sede 
de Assembleia Geral Ordinária: Examinar, discutir e votar acerca: i) da prestação de contas da 
Diretoria e das Demonstrações Financeiras levantadas pela Companhia referente ao exercício 
social do ano de 2021; e ii) da destinação do lucro líquido do exercício social do ano de 2021. Em 
sede de Assembleia Geral Extraordinária: Examinar, discutir e votar acerca: iii) da proposta de 
capitalização de valores das contas de reserva de incentivo fiscal, de modo que o capital social 
da Companhia seja aumentado em R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), passando 
de R$ 124.933.382,00 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e três mil e trezentos 
e oitenta e dois reais), para R$ 125.079.382,00 (cento e vinte e cinco milhões, setenta e nove 
mil, trezentos e oitenta e dois reais), sem a emissão de novas ações. DELIBERAÇÕES: Após a 
avaliação das matérias, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a acionista aprovou: 
Em sede de Assembleia Geral Ordinária: I. O relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 
a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as notas explicativas referentes ao exercício social do 
ano de 2021, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021; e II. 
Destinação do resultado negativo de R$ 700.000 (setecentos mil reais) para a conta de prejuízos 
acumulados. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: III. Capitalização de R$ 146.000,00 (cento 
e quarenta e seis mil reais) oriundos das contas de reserva de incentivo fiscal, de modo que o 
capital social da Companhia é aumentado em igual valor, passando dos atuais R$ 124.933.382,00 
(cento e vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e três mil e trezentos e oitenta e dois reais), 
para R$ 125.079.382,00 (cento e vinte e cinco milhões, setenta e nove mil, trezentos e oitenta 
e dois reais), sem a emissão de novas ações. Dessa forma, altera-se a redação do artigo 6º do 
capital social, que passa a viger com a seguinte nova redação: “Artigo 6º. O capital social é de 
R$ 125.079.382,00 (cento e vinte e cinco milhões, setenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois 
reais), dividido em 15.451.973 (quinze milhões, quatrocentas e cinquenta e uma mil e novecentas 
e setenta e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, integralmente detidas pela 
única sócia.” ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra 
para que os presentes desta pudessem fazer uso e, como ninguém o quis, declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
acionistas. Mesa: Salim Bayde Neto (Presidente da Mesa); Sayde Diogenes Bayde (Secretário). 
Acionista: MOB Participações S.A., representada por Salim Bayde Neto e Sayde Diogenes Bayde. 
DECLARAÇÃO: A ata confere com a original, lavrada em livro próprio. A presente ata é lavrada em 
01 (uma) via que será utilizada para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
Fortaleza/CE, 28 de abril de 2022. Mesa: Salim Bayde Neto - Presidente, Sayde Diógenes 
Bayde - Secretário. Acionista: MOB PARTICIPAÇÕES S.A. - Salim Bayde Neto - Representante 
Legal, MOB PARTICIPAÇÕES S.A. - Sayde Diógenes Bayde - Representante Legal. 
Jucec: Certifico registro sob o nº 5803058 em 18/05/2022 da Empresa DB3 SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES S.A, CNPJ 41644220000135 e protocolo 220642443 - 10/05/2022. 
Autenticação: C4201CB391F41AE7106B313C2E6FC1D39A623646. Lenira Cardoso de Alencar 
Seraine - Secretária-Geral.

MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 07.870.094/0001-07 - NIRE: 
23300047788. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 
de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada no Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará, na Avenida Abolição, nº 4.140, sala B, bairro Mucuripe, CEP 60.165-082. 
PRESENÇA: A seguinte acionista, representando a totalidade do capital social da Mob Serviços de
Telecomunicações S.A. (“Companhia”): MOB PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada,
inscrita no CNPJ sob o n.º 07.100.988/0001-00, com seu estatuto social e alterações registrados 
na JUCEC, sob o NIRE 23300040937, com sua sede social localizada no Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará, na avenida Abolição, nº 4.140, Complemento: B, Bairro Mucuripe, CEP 60.165-
082, neste ato representada nos termos de seu estatuto social. CONVOCAÇÃO: Dispensada, ante 
o comparecimento de todos os acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/1976 e do art. 10º, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia. COMPOSIÇÃO DA 
MESA: Presidente: Sr. Salim Bayde Neto. Secretário: Sr. Sayde Diogenes Bayde. ORDEM DO 
DIA: Examinar, discutir e votar acerca: i) da prestação de contas da Diretoria e das Demonstrações 
Financeiras levantadas pela Companhia referente ao exercício social do ano de 2021; e ii) da 
destinação do lucro líquido do exercício social do ano de 2021. DELIBERAÇÕES: Após a 
avaliação das matérias, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,a acionista aprovou:
I. O relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, 
a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa 
e as notas explicativas referentes ao exercício social do ano de 2021, com início em 01 de 
janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021, que apresentou o resultado positivo 
de R$ 30.985.000,00 (trinta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais); e II. Destinação do 
resultado do exercício da seguinte forma: (i) R$ 1.549.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta 
e nove mil reais), correspondentes a 5% (cinco por cento) do resultado do exercício social, são 
destinados a reserva legal da Companhia; (ii) R$ 16.448.000,00 (dezesseis milhões, quatrocentos 
e quarenta e oito mil reais) são destinados a reserva de incentivo fiscal; e (iii) R$ 12.988.000,00 
(doze milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais) são destinados a reserva de lucros da 
Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra 
para que os presentes desta pudessem fazer uso e, como ninguém o quis, declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
acionistas. Mesa: Salim Bayde Neto (Presidente da Mesa); Sayde Diogenes Bayde (Secretário). 
Acionista: MOB Participações S.A., representada por Salim Bayde Neto e Sayde Diogenes Bayde. 
DECLARAÇÃO: A ata confere com a original, lavrada em livro próprio. A presente ata é lavrada em 
01 (uma) via que será utilizada para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
Fortaleza/CE, 28 de abril de 2022. Mesa: Salim Bayde Neto - Presidente, Sayde Diógenes Bayde
 - Secretário, MOB PARTICIPAÇÕES S.A. - Salim Bayde Neto - Representante Legal, MOB 
PARTICIPAÇÕES S.A. - Sayde Diógenes Bayde - Representante Legal.  Jucec: Certifico registro 
sob o nº 5797526 em 10/05/2022 da Empresa MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 
S.A., CNPJ 07870094000107 e protocolo 220642354 - 10/05/2022. Autenticação: 6BD28CDA9E 
625E267B98C7122C7C679DCA5636A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Países europeus como a França, Alemanha, Reino Unido e Suécia também já registraram casos da doença
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Austrália. Após quase 10 anos, o governo conservador deixa o poder na Austrália e o Partido Trabalhista avan-
ça no país. Scott Morrison, primeiro ministro, reconheceu a derrota nas eleições. Acredita-se que o apoio venha 
de campanhas por políticas mais ecológicas, após a Austrália ter passado por incêndios e inundações.INTERNACIONAL

CDC dos EUA 
recomenda dose de 
reforço em crianças

O Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC) aprovou a reco-
mendação para que sejam 
administradas doses de 
reforço da vacina contra a 
covid-19 em crianças de 5 
a 11 anos. De acordo com a 
recomendação, a dose deve 
ser aplicada pelo menos 
cinco meses após a conclu-
são do esquema primário 
de vacinação, ou seja, pri-
meira e segunda dose. 

Os dados do CDC suge-
rem que a proteção ofertada 
pelas duas doses iniciais da 
vacina começa a reduzir com 
o passar do tempo. Além 
disso, o órgão defende que as 
doses de reforço, já aplica-
das em grupos mais velhos, 
demonstraram ser eficazes 
contra a doença para evitar 
formas mais graves e hospi-
talizações.

É válido ressaltar que a 
autorização vem em um 
momento que os casos de 
covid-19 aumentam nova-
mente nos Estados Unidos. 
Recentemente, o país atingiu 
a marca de 1 milhão de 
mortes na pandemia, repre-

sentando 1 morte a cada 327 
americanos. 

Na ocasião, o presidente 
americano Joe Biden pediu 
que a população continuasse 
vigilante e afirmou que cada 
uma das mortes represen-
tava uma perda irreparável. 
Atualmente, os Estados Uni-
dos possuem o recorde mun-
dial de perdas por covid-19. 
Em todo o mundo, a doença 
tirou a vida de 6,2 milhões 
de pessoas, de acordo com a 
Universidade Johns Hopkins. 
Porém, segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), o número total pode 
chegar a 15 milhões.

Nos Estados Unidos, o 
Governo tem estimulado a 
vacinação, porém, menos da 
metade daqueles que rece-
beram o esquema primário 
de imunização receberam 
também uma dose adicional. 
De acordo com dados da 
Pfizer, a aplicação de uma 
terceira dose da vacina da 
farmacêutica demonstrou 
resposta imune contra o ví-
rus da variante Ômicron em 
crianças saudáveis na faixa 
etária de 5 a 11 anos.

Um homem de 30 anos 
que retornou de uma viagem 
pela Europa Ocidental se 
tornou o primeiro caso con-
firmado de varíola dos ma-
cacos em Israel. De acordo 
com o centro médico onde 
ele se encontra internado, em 
Tel Aviv, o homem apresenta 
um estado leve. Países euro-
peus como a França, Alema-
nha, Reino Unido e Suécia 
também já registraram ca-
sos da doença. Ontem, 22, a 
Áustria entrou para a lista de 
países europeus com casos 
confirmados.

A Suíça também registrou 
o primeiro caso de varíola 
dos macacos em seu terri-
tório neste fim de semana. 
Assim como em Israel, o pa-
ciente contaminado no país 
também veio de uma viagem 
a outra região. O paciente 
encontra- se em isolamento 
e foi feito um mapeamento 
dos contatos mais recentes 
para informar uma sobre 
uma  possível transmissão.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) informou 
que acredita que novos ca-
sos serão reportados ao 
passo que a vigilância em 
países onde a doença ge-
ralmente não é encontrada 
for expandida. De acordo 
com a contagem do órgão, 
até o último sábado (21), 92 
casos foram confirmados 
e outros 28 casos suspeitos 
foram registrados em 12 es-
tados-membros que não são 
considerados endêmicos 
para o vírus.

A OMS alertou ainda, 
que as evidências colhidas, 
até o momento, sugerem 
que a transmissão entre se-

res humanos está ocorren-
do entre pessoas que têm 
contato físico próximo com 
quem apresenta os sinto-
mas. Um funcionário da or-
ganização afirmou que apa-
rentemente a doença entrou 
na população como uma 
forma sexual, se espalhan-
do entre as pessoas, assim 
como uma Infecção Sexual-
mente Transmissível (IST). 
O vírus pode contaminar 
uma pessoa de diferentes 
formas como por lesões na 
pele, pela boca ou sistema 
respiratório e pelo contato 
com tecidos infectados, por 
exemplo.

Ainda na sexta-feira, 20, 
o serviço de saúde da Ale-
manha confirmou o primei-
ro caso da doença no país, 
um brasileiro de 26 anos. 
De acordo com as infor-
mações, o homem esteve 
em Portugal e na Espanha, 
onde também há casos con-
firmados da doença.

Até o momento, também 
já há confirmações da pre-
sença da doença em países 

fora da Europa como Aus-
trália, Estados Unidos e 
Canadá. É válido ressaltar 
que a varíola dos macacos 
é uma doença endêmica em 
algumas regiões da África 
Ocidental, porém, o que 
chama atenção nas recentes 
notificações é o surgimento 
de pessoas infectadas em 
países onde a infecção viral 
não ocorre normalmente.

O presidente americano 
Joe Biden demonstrou preo-
cupação com os casos que 
estão sendo reportados ao 
redor do mundo. Afirmando 
que é uma questão que todos 
devem se preocupar.

A varíola dos macacos 
é causada por um vírus, 
é considerada leve e mais 
rara do que a varíola huma-
na que afetou gravemente a 
população mundial no pas-
sado. Entre os principais 
sintomas estão febre, dor 
de cabeça, dor nas costas 
ou musculares, inflamações 
nos nódulos linfáticos, cala-
frio, exaustão, as caracterís-
ticas bolhas de água na pele, 

assim como ínguas na re-
gião íntima. A doença cos-
tuma encerrar-se sozinha 
após 14 ou 21 dias.

É importante destacar 
que, em pessoas com o sis-
tema imunológico mais 
frágil, mulheres grávidas e 
crianças pequenas, a infec-
ção pode apresentar formas 
mais graves. De acordo com 
a OMS, entre 3% e 6% dos 
casos podem ser fatais.

Os cientistas acreditam 
que a vacina da varíola hu-
mana pode oferecer prote-
ção também contra a varíola 
dos macacos devido às se-
melhanças entre os dois ví-
rus. Porém, como a doença 
humana já foi erradicada há 
muito tempo, a maioria das 
pessoas não tomou a vacina 
e, portanto, não estão prote-
gidas contra a infecção.

Mesmo assim, a comuni-
dade científica de maneira 
geral defende que não há 
motivos para pânico, pois 
não há grandes riscos de 
que a doença venha a se tor-
nar uma pandemia.

Caso de varíola dos macacos 
é detectado em Israel
92 casos da doença já foram confirmados em todo o mundo; OMS 
acredita que números irão aumentar quando a vigilância for expandida

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.14/PE – Secretaria de Educação Básica. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de disponibilização de software (SAAS) para 
automação e integração de processos educacionais, em atendimento às necessidades da 
Secretaria de Educação Básica, seus setores e divisões, departamentos e suas unidades de 
ensino e os serviços de implantação e suporte à solução e insumos relacionados. A Secretaria de 
Educação Básica, por meio do Pregoeiro do Município torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com o objeto acima 
descrito, conforme segue: Acolhimento das Propostas e Documentos de Habilitação: até às 08h horas 
do dia 03 de Junho de 2022; Abertura das Propostas: às 08h30min, do dia 03 de Junho de 2022; 
Sessão de Disputa de Preços: às 09h30min do 03 de Junho de 2022. O Edital poderá ser retirado nos 
Sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. Heloilson 
Oliveira Barbosa – Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
22.11.01/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 22.11.01/TP – Secretaria de Saúde. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para realizar a conclusão da construção de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS Vicente Antenor) no bairro Julio, na sede urbana no Município de Itapipoca/CE. EMPRESA 
CONTRATADA: CONSTROL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 18.534.617/0001-52. VALOR GLOBAL 
DO CONTRATO: R$ 175.305,69 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e 
Nove Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 12 de Maio de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraçãões. 
SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira e, pela Contratada, Paulo 
José Moura Sousa. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. Kelry Montenegro de Oliveira – Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Saúde.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO 
22.23.04/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.04/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para construção de praça na Orla do Açude Ipú Mazagão no Município 
de Itapipoca/CE. EMPRESA CONTRATADA: SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, 
CNPJ 22.346.772/0001-12. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 420.917,42 (Quatrocentos e Vinte 
Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Dois Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 
(doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de Maio de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, 
pela Contratada, Sales Cavalcante Lima. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. Antônio Vitor Nobre de 
Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

Nº 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.08/TP – OBJETO: Contratação de pessoa jurídica 
para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca no distrito de Deserto no Município de 
Itapipoca-CE. Após a devida análise dos documentos de habilitação, foi observado pela Comissão de 
Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam a todas as exigências edilícias foram as 
seguintes: 1 - ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 
63.551.378/0001-01; 02- VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
09.042.893/0001-02; 03- CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ 00.611.868/0001-28; 04- COPA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 02.200.917/0001-65; 
sendo, portanto, declaradas HABILITADAS. Por conseguinte, restaram INABILITADAS, pelos 
motivos a seguir descritos, as seguintes empresas: 01- F J CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ Nº 11.049.189/0001-23: Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não apresentou 
quantidade suficiente (Banqueta meio fio de concreto moldado no local e pavimentação em pedra tosca 
s/ rejuntamento (Agregado Adquirido); 02 - SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI, 
inscrita no 22.346.772/0001-12: Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não apresentou 
quantidade suficiente  (Pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento (Agregado Adquirido); 03 - R.R. 
PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
14.858.301/0001-65: Apresentou o item 5.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) parcialmente 
correto tendo em vista que o documento é composto por duas páginas distintas, porém a página 02 
encontra-se apenas uma cópia a qual não estar dentro do padrão exigido no edital no item 5.1. a) Em 
originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em 
Cartório ou ainda, por servidor da administração. Faltou o item 5.2.21: b) Fazenda Estadual (CGF) ou 
documento comprobatório de isenção, emitido por órgão competente ou Fazenda Municipal.; 4 - 
JUAÇABA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 10.898.924/0001-
00: Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não apresentou quantidade suficiente  
(Banqueta meio fio de concreto moldado no local; pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento 
(agregado adquirido e pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (Agregado Adquirido).; 6 – 
FRANCISCO DAS CHAGAS MENEZES DE ALBUQUERQUE, inscrita no 25.264.061/0001-97: 
Apresentou o item 5.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) vencido para o certame, tendo em 
vista que sua validade expirou em 01/09/2021. Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não 
apresentou quantidade suficiente  (Banqueta meio fio de concreto moldado no local; pavimentação em 
pedra tosca s/ rejuntamento (agregado adquirido e pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento 
(Agregado Adquirido).. É O RESULTADO. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 
109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar desta data. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. 
Wilsiane Soares de Oliveira Marques – Presidente da CPL. 

 

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Chamada 
Pública para Credenciamento Nº 001/2022-CD. A Comissão de Licitação torna público para 
conhecimento dos interessados, a partir do dia 23 de Maio de 2022 , na sua sala de reuniões, 
situada  no  Centro Comercial Antônio Rodrigues de Oliveira, na Rua Capitão Pedro, 540, sala 
5, Centro de  Ibiapina - Ceará, estará realizando CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 
E FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS, EXAMES 
E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER À POPULAÇÃO DOS 
MUNÍCIPIOS QUE INTEGRAM A POLICLÍNICA REGIONAL DE TIANGUÁ, REPARTIÇÃO 
VINCULADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE IBIAPABA. Maiores Informações na 
sede da Comissão de Licitação, no horário de atendimento ao público de 8:00h às 12:00h ou 
no site www.tcm.ce.gov.br. Ibiapina/CE, 23 de Maio de 2022. Anna Eugênia Freire Lima – 
Presidente da Comissão de Licitação-CPSI.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 01.005/2022 PE. A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do CONSÓRCIO 
PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, localizado no Centro Comercial Antônio Rodrigues de Oliveira, na 
Rua Capitão Pedro, sala 5  na Cidade de Ibiapina - Ceará, torna público o recebimento das propostas 
virtuais no endereço: www.bll.org.br, até o dia 02 de junho de 2022 às 08:00 (horário de Brasília/
DF), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
(APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, UNIDADE GERIDA PELO 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA-CPSI. O referido Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de 08:00 às 12:00hs expediente ao 
público ou pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, ou ainda através do site www.bll.
org.br. Ibiapina/CE,  23 de Maio de 2022. Anna Eugênia Freire Lima – Pregoeira. 

SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), a se 
realizar no dia 31 de maio de 2022, às 10h00min, de forma exclusivamente digital, por meio da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams (”Plataforma Digital’’), nos termos da Instrução Normativa 
nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10 de junho de 
2020 (‘’IN 81’’), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e aprovar 
o Protocolo e Justificação da incorporação da Companhia por sua controladora Gerdau Aços 
Longos S.A. (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação” respectivamente); (ii) Ratificar a nomeação 
e a contratação, pela Administração da Companhia, da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Especializada”), como a empresa 
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A - SILAT (“Laudo de Avaliação Contábil”); bem como do Laudo de Avaliação 
do valor das ações da Siderúrgica Latino-Americana S.A - SILAT e da Gerdau Aços Longos S.A., 
pelo método de fluxo de caixa descontado, para atendimento ao art. 264 da Lei 6.404/76 (“Laudos 
de Avaliação das Ações” e, em conjunto com o Laudo de Avaliação Contábil, “Laudos de Avaliação”); 
(iii) Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada 
contratada por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A.; (iv) Deliberar sobre a Incorporação 
da Companhia, por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A., com aumento do capital social e 
com emissão de ações ordinárias da incorporadora Gerdau Aços Longos S.A.; e (v) Caso sejam 
aprovadas as deliberações anteriores, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os 
atos necessários à realização da Incorporação. Orientações para participação via Plataforma 
Digital: Para participarem virtualmente da Assembleia Geral, por meio da Plataforma Digital, 
os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, conforme o caso, deverão enviar 
à Companhia, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, a solicitação de participação para o 
endereço eletrônico inform@gerdau.com. A solicitação de participação deverá vir acompanhada da 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído, 
incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de ambos, conforme o caso, além de indicar 
telefone de contato e e-mail do participante da Assembleia Geral para o qual a Companhia 
deverá enviar o link de acesso à Assembleia Geral, acompanhada da seguinte documentação: (i) 
extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, acrescido de (ii) se pessoa física, 
cópia do documento de identificação com foto e CPF; (iii) se pessoa jurídica, cópia do estatuto 
social ou do contrato social atualizado, registrado no órgão competente; cópia do documento de 
identificação com foto e CPF do representante legal ou procurador que participará da Assembleia 
Geral; e ata de eleição do representante legal que participará da Assembleia Geral registrada no 
órgão competente ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso. Em caso de fundo de 
investimento, cópia do regulamento, cópia da ata de eleição do administrador que participará da 
Assembleia Geral registrada no órgão competente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o 
caso; e (iv) caso o acionista seja representado por procurador, cópia do documento de identificação 
com foto e CPF do procurador que se fará presente na Assembleia Geral e cópia da procuração 
emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral. O procurador deverá 
ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia, excepcionalmente, não 
exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de documentos emitidos e assinados no 
território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento, tradução juramentada e registro 
no Registro de Títulos e Documentos no Brasil daqueles documentos provenientes do exterior 
e que estejam em língua inglesa ou espanhola (para as demais línguas a tradução juramentada 
continuará sendo exigida). Após o recebimento da solicitação acompanhada dos documentos 
necessários para participação na Assembleia Geral, nas condições apresentadas acima, e após 
ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de identificação e representação do acionista, 
a Companhia enviará ao endereço de e-mail indicado no pedido de solicitação de participação à 
Assembleia Geral o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital. O link e as instruções a 
serem enviados pela Companhia serão pessoais e intransferíveis, de forma que não poderão ser 
compartilhados, sob pena de responsabilização do acionista. O participante se compromete a utilizar 
as instruções a serem enviadas pela Companhia (i) única e exclusivamente para o acompanhamento 
remoto da Assembleia Geral; (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link a qualquer 
terceiro, acionista ou não, sendo o mesmo intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo 
ou em parte, tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer 
informação transmitida por meio virtual durante a realização da Assembleia Geral. Os acionistas que 
não enviarem a solicitação e a documentação necessária para participação na Assembleia Geral 
nas condições aqui descritas, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, não poderão participar 
da Assembleia Geral. A Companhia solicita que, no dia da Assembleia Geral, os participantes 
credenciados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 20 minutos de antecedência ao horário 
da Assembleia Geral, com o objetivo de permitir a validação de acesso e a devida identificação. A 
Companhia recomenda, ainda, que os participantes que solicitarem sua participação na Assembleia 
Geral se familiarizem previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a 
compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com a utilização da referida plataforma, por meio 
de vídeo e áudio. Além da possiblidade de assistir pelo computador, a Plataforma Digital também 
está disponível, via aplicativo (“app”) para smartphone, sendo necessário realizar o prévio download 
do aplicativo. Exceto se instados, por qualquer motivo, a desligar a funcionalidade de vídeo da 
Plataforma Digital, solicitamos que os participantes mantenham as suas câmeras ligadas durante o 
curso da Assembleia Geral, a fim de assegurar a autenticidade das comunicações. O acionista, seu 
representante legal ou procurador devidamente cadastrado que participar por meio da Plataforma 
Digital será considerado presente na Assembleia Geral (podendo exercer seus respectivos 
direitos de voto) e assinante da respectiva ata. Ressaltamos que a Plataforma Digital atende aos 
requisitos legais, incluindo, entre outros: (i) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo 
a documentos apresentados durante a Assembleia Geral que não tenham sido disponibilizados 
anteriormente; (ii) a gravação integral da Assembleia Geral pela Companhia; e (iii) a possibilidade de 
comunicação verbal entre os participantes presentes por meio da Plataforma Digital. A Companhia 
não se responsabilizará por qualquer problema operacional ou de conexão que o participante venha 
a enfrentar, bem como por qualquer outro evento ou situação que não esteja sob o controle da 
Companhia que possa dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia Geral por meio 
da Plataforma Digital. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre as questões acima poderão ser 
enviados para a Companhia por e-mail, por meio do endereço eletrônico inform@gerdau.com.

Caucaia, CE, 20 de maio de 2022.
Rafael Dorneles Japur - Presidente do Conselho de Administração

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 

05.01.01/2022-07 - Extrato do Contrato.  O Secretário de Infraesrutura,  torna público o Extrato 

do Contrato da Tomada de Preços nº 05.01.01/2022-07; Objeto: executar obra de pavimentação 

em pedra tosca nas Localidades de Garças e Aracatiara, no Município de Amontada, conforme 
Convênio nº 102/CIDADES/2021-Secretaria das Cidades – Governo do Estado; Unidade 

Administrativa: Secretaria de Infrastrutura; Dotaçao Orçamentária: 0301.15.451.0901.1.005; 

elemento de despesa nº 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 1665000002; Prazo de Execução: 06 

(seis) meses; Vigência do Contrato: 12 (doze) meses; Valor Global: R$ 638.322,23 (seiscentos e 
trinta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos); Contratante: Secretaria de 

Infraestrutura; Contratada: Construtora Icone EIRELI, CNPJ (MF) Nº 10.588.971/0001-58, 

Audisio Ribeiro de Alencar Filho, CPF n° 625.835.063-15-Administrador. Amontada-CE, 11 de 
maio de 2022. Flávio César Bruno Teixeira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico n° 
2022.05.20.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de cozinha 
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Barro/CE. 
Abertura: 03 de junho de 2022, às 08:30 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir do dia 24 de maio de 2022, às 08:30 horas. Maiores informações e entrega de 
editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 
20 de maio de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 02 
de Junho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, Registro de Preços, Menor Preço, N° 032/22-PE-FMAS, o edital poderá ser 
adquirido nos endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: 
Registro de Preços visando futura e eventuais aquisições de materiais de construção para 
distribuição gratuita para pessoas com extrema vulnerabilidade, junto à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho do Município de Ipueiras-CE. E-mail para contato/informações 
cpl.ipueiras@gmail.com, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 
Ipueiras/CE, 20 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

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 24 de Maio de 2022 a 03 de Junho de 2022 até às 08h. (Horário de 

Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 

07.22.05.23.001PE, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Locação de contêineres, 

para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura 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 03 de 

Junho  de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a 

partir das 10h do dia 03 de Junho 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. Itaitinga/CE, 20 de Maio de 2022. À Pregoeira.

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 24 de Maio de 2022 a 02 de Junho de 2022 até às 08h. (Horário de 

Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 

18.22.05.18.001PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 

para futura e eventual aquisição de coletes balísticos de interesse da Secretaria de Segurança 

Pública 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 a 02 de Junho de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da 

sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia a 02 de Junho 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 Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 

Preços Nº 2022.00.003 - TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 

Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 

dia 08 de Junho de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 

Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação 

de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia, com 

apresentação de projetos, orçamentos e plantas técnica junto as Diversas Secretarias do 

Município de Itaitinga/CE conforme projeto básico em anexo. O Edital e seus anexos já se 

encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 20 de Maio de 

2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público o Extrato de Contrato N° 05.006/2022, oriundo do Tomada de Preços Nº 05.006/2022, 
objeto: pavimentação de vias na Zona Urbana do Município de Novo Oriente-CE, Conforme PT 
1081272-93. Contratada: Apolo Serviços e Construção LTDA, CNPJ: 13.776.379/0001-97. 
Valor Global: R$ 952.993,21 (novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três 
reais e vinte e um centavos). Data De Assinatura: 20/05/2022. Prazo Vigência: 270 (duzentos e 
setenta) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e 
Francisco Ivan Rodrigues de Sousa - Proprietário da empresa Apolo Serviços e Construção 
LTDA, CNPJ: 13.776.379/0001-97.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato N° 05.007/2022, oriundo do Tomada de Preços N° 05.007/2022. 
Objeto: adequação de estradas vicinais no Município de Novo Oriente/CE, Conforme PT 1081251-
50. Contratada: R Construção e Serviços EIRELI, CNPJ: 12.904.558/0001-80. Valor Global: R$ 
935.435,94 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos). Data de Assinatura: 23/05/2022, Prazo Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias. 
Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e Romulo Paula Teles - 
Proprietário da empresa R Construção e Serviços EIRELI, CNPJ: 12.904.558/0001-80.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUI-
NHA  – AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 2022.05.17.01SRP. OBJETO: Seleção de melhor proposta através 
de sistema  de registro de preços para a futura aquisição de medicamen-
tos, destinados ao  funcionamento do sistema de saúde deste município, 
de acordo com as especificações  e quantidades constantes no Termo de 
Referência, Anexo I do edital. Tipo: Menor  preço por lote. Da forma de 
disputa: Aberto e Fechado. A comissão de pregão  comunica aos interes-
sados que a entrega das propostas comerciais será até o dia  02.06.2022 
ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Os horários referem se 
ao horário local. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrô-
nico: www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/
licitacões, a  partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L., situada à 
Rua Lívio Rocha Veras,  549, Centro, Barroquinha-CE. 18 de Maio de 2022. 
Francisco Clovis Lins Lima–  Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  COOPISAÚDE - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE – COOPISAÚDE, 
inscrita sob o CNPJ sob o nº 30.064.248/0001-87, com NIRE de n° 23400017406 no  uso das atribuições 
que lhe conferem o Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data  somam-se 180 
(Cento e oitenta) sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais para se  reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, que  em virtude de falta 
de espaço físico na sede social será realizada na Rua Av. Da Universidade, 2318,  benfica, na sede 
do CTAS, CEP: 60.020-180, sendo às 07:00 horas em primeira convocação,  necessitando a presença 
de 2/3 de seus associados, às 08:00 horas, em segunda convocação, com  presença de metade mais 
um de seus sócios. E às 09 horas, em terceira e última convocação com a  presença de no mínimo 20 
(vinte) sócios, para deliberarem sobre os seguintes assuntos ORDEM DO  DIA: 1) Alteração, exclusão 
e inclusão de CNAES, atividades do objeto da cooperativa, com alteração  no art. 1° parágrafo único do 
estatuto, 2) Modelo de gestão operacional da cooperativa, 3) Assuntos  Gerais da assembleia de caráter 
não deliberativo. 

Fortaleza, 20 de maio de 2022. 

Presidente da Cooperativa
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