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INSS: TCU encontra 80 
milhões de erros no cadastro

O Tribunal de Contas da União identificou 80 milhões de erros no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (Cnis), que é a principal base para a liberação de benefícios do INSS

Fortaleza chama atenção por 
mobilidade urbana sustentável

CIDADES6

A alta foi puxada pela volta dos serviços, o principal setor pela 
ótica da oferta no PIB. O segmento, que havia sido abalado pelas 
medidas restritivas para conter a Covid-19, também subiu 1% em 
relação ao final de 2021. ECONOMIA10

REFRESCO DA PANDEMIA FAZ PIB CRESCER 1% NO PRIMEIRO TRIMESTRE
Consumidores voltam a circular por feiras livres e comércios, aquecendo economia

REABERTURA ECONÔMICA ESTADO LANÇA EDITAL 
PARA MODERNIZAR 
UNIVERSIDADES
O Governo do estado acaba de lançar um edital 
voltado à modernização e aquisição de equipamentos 
para as três universidades estaduais. ECONOMIA9
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Ceará vence Fortaleza
em Clássico-Rei 
na Arena Castelão
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Gestão de Valim em 
Caucaia volta a dividir 
base e oposição

POLÍTICA3

A análise dos documentos, que começou em junho de 2021 e ainda não chegou ao fim, tem como objetivo 
avaliar a qualidade de dados do cadastro e o “impacto na concessão de benefícios previdenciários, assistenciais 
e trabalhistas”, conforme informações que constam no processo. O Cnis é o documento que registra as contri-

buições feitas pelo segurado ao INSS e é referência para o cálculo da aposentadoria. ÚLTIMAS8

O principal erro está ligado a dados incompletos, inválidos e inconsistentes que podem levar o segurado a receber uma aposentadoria menor do INSS ou ter o benefício negado

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

Twitter - @jornaloestadoce
Facebook - jornaloestado
Instagram - @jornaloestado

FOTO DIVULGAÇÃO

FOTO FOLHAPRESS





Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
16.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de 
Controladoria e Ouvidoria Geral e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos 
serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de 
interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, 
na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e 
quatrocentos reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que 
poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do 
M u n i c í p i o  d e  I t a i t i n g a / C E ,  s o b  a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a : 
16.01.04.124.0021.2.029.0000 - Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Município. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Ériton Prudêncio Pires Gomes e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
18.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Seg. 
Pública, Trânsito, Defesa Civil e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos 
serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de 
interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, 
na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e 
quatrocentos reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que 
poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Seg. Pública, Trânsito, Defesa Civil 
d o  M u n i c í p i o  d e  I t a i t i n g a / C E ,  s o b  a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a : 
18.01.04.182.0032.2.035.0000 - Gestão Administrativa e Funcionamento da Guarda Civil 
Municipal. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Deladier Feitosa Mariz e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 15 de junho de 2022 até às 08:30h 
(Horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico 
Nº 2022.05.19.01-PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o “Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das 
diversas Secretarias da Prefeitura de Jaguaruana/CE”, no endereço eletrônico 
“www.bbmnetlicitacoes.com.br” acesso identificado no link – acesso público”. A abertura das 
propostas acontecerá no dia 15 de junho 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 15 de junho de 2022 (Horário de 
Brasília). Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 02 de junho de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a pavimentação em 
pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, na modalidade Tomada de Preços Nº 
05.009/2022, em favor da Empresa: Construtora Vipon EIRELI, CNPJ: 34.631.462/0001-29, 
vencedora, com valor global de R$ 321.763,22 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta 
e três reais e vinte e dois centavos). Novo Oriente – Ceará, 02 de junho de 2022. José Maury 
Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 

público o Extrato de Contrato nº 05.009/2022, oriundo da Tomada de Preços nº 05.009/2022, 

objeto: pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE. Contratada: 

Construtora Vipon EIRELI, CNPJ: 34.631.462/0001-29. Valor Global: R$ 321.763,22 (trezentos 

e vinte e um mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos). Data de Assinatura: 

02/06/2022, Prazo Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias. Signatários: José Maury Coelho 

Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e José Vitor Beserra Pontes - Proprietário da empresa 

Construtora Vipon EIRELI, CNPJ: 34.631.462/0001-29.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
público o Extrato de Contrato Nº 05.010/2022, oriundo da Tomada de Preços Nº 05.010/2022, 
objeto: construção de passagem molhada na localidade de Umbuzeiro no Município de Novo 
Oriente-CE, conforme Convênio Nº 37/2022, Processo Nº 11301900/2021, MAPP: 1217 - SOP. 
Contratada: Rcanuto Engenharia EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35. Valor Global: R$ 
281.943,17 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e dezessete 
centavos). Data de Assinatura: 04/04/2022, Prazo Vigência: 90 (noventa) dias. Signatários: 
José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e Amanda Rodrigues Canuto - 
Proprietário(a) da empresa Rcanuto Engenharia EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 

público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a construção de 

passagem molhada na localidade de Umbuzeiro no Município de Novo Oriente-CE, conforme 

Convênio Nº 37/2022, Processo Nº 11301900/2021, MAPP: 1217 - SOP, na modalidade 

Tomada de Preços Nº 05.010/2022, em favor da Empresa: Rcanuto Engenharia EIRELI, CNPJ: 

41.981.677/0001-35, vencedora, com valor global de R$ 281.943,17 (duzentos e oitenta e um 

mil, novecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos). Novo Oriente – Ceará, 02 de 

junho de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Aviso de Inexigibilidade de Licitação. A 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Orós, em cumprimento com a Lei 

de Licitações, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 

2022.06.02.01. Objeto: Contratação de Show Artístico do Cantor/Banda Vitor Fernandes e 

Banda, a se realizar durante o evento festivo de Emancipação Política do Município de Orós/CE 

- Ano 2022. Favorecido(a): VF Shows Producoes LTDA (VF Shows). Valor do Show: o valor total 

previsto para a realização do show é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) incluídas todas 

as despesas para realização do alusivo show. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso III, da Lei nº 

8.666/93, e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela 

Comissão Permanente de Licitação. Data: 02 de junho de 2022. José Kleriston Medeiros 

Monte Júnior - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Resultado de Habilitação. O 
Município de São Luís do Curu, por meio da CPL, torna público o resultado do julgamento da 
fase de habilitação da Tomada de Preços Nº 1105.01/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de 
acordo com o MAPP Nº 1279, no Município de São Luís do Curu – CE. Foram Inabilitadas as 
empresas: 01. E2 Construtora Construções e Serviços LTDA CNPJ Nº 41.313.966/0001-66, por 
não cumprir com o item: 4.2.5.1., 02. FRB Construções Engenharia e Projetos CNPJ Nº 
21.496.394/0001-90, por não cumprir com o item: 4.2.1., 03. ELLUS Serviços LTDA CNPJ Nº 
26.723.179/0001-07, por não cumprir com o item: 4.2.4.9.2., 04. A R Construções, Locadora e 
Serviços EIRELI CNPJ Nº 31.759.110/0001-65, por não cumprir com o item: 4.2.5.1., 05. Serv 
Lok Serviços e Locações EIRELI CNPJ Nº 19.007.717/0001-93, por não cumprir com o item: 
2.2.1., 06. Abreu Locação de Veículos EIRELI CNPJ Nº 32.193.868/0001-41, por não cumprir 
com o item: 2.2.1. Foram Habilitadas as empresas: 01. ECOTEC Construções e Serviços 
EIRELI ME CNPJ Nº 39.925.178/0001-89, 02. WR Construções e Locações EIRELI CNPJ Nº 
06.050.417/0001-45, 03. Itapaje Construção e Serviço EIRELI CNPJ Nº 10.933.035/0001-37, 
04. RSM Pessoa EIRELI CNPJ Nº 33.159.524/0001-89, 05. ML Entretenimentos, Assessoria e 
Serviços EIRELI ME CNPJ Nº 29.326.036/0001-41, 06. CWJ Construcoes, Reformas e 
Servicos EIRELI CNPJ Nº 42.808.296/0001-11, 07. Abrav Construções Serviços Eventos e 
Locações EIRELI – EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17, 08. Construtora Vipon EIRELI CNPJ Nº 
34.631.462/0001-29, 09. Tomaz Construções EIRELI ME CNPJ Nº 32.236.949/0001-81, 10. 
Engercon Construtora e Serviços LTDA CNPJ Nº 44.997.219/0001-82, 11. MK Serviços EM 
Construção e Transporte Escolar EIRELI CNPJ Nº 35.864.328/0001-30, 12. Pro Limpeza 
Serviços e Construções EIRELI CNPJ Nº 11.012.912/0001-08, 13. Nordeste Construcoes e 
Infraestrutura LTDA CNPJ Nº 22.975.820/0001-31, 14. N3 EMPREENDIMENTOS E 
Participações CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, 15. Talismã Construção & Locação CNPJ Nº 
29.793.820/0001-60, 16. LS Serviços Construções EIRELI ME CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, 
17. Estruture Construções e Serviços CNPJ Nº 25.011.736/0001-96, 18. CSA Engenharia LTDA 
CNPJ Nº 39.629.277/0001-13, 19. Constrol Engenharia LTDA CNPJ Nº 18.534.617/0001-52, 
20. F. J. de Matos Neto CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, 21. R E Sousa Construções e Serviços 
LTDA CNPJ Nº 40.560.312/0001-74, 22. VK Construções Empreendimentos LTDA CNPJ Nº 
09.042.893/0001-02 e 23. F. Airton Victor – ME CNPJ Nº 97.533.390/0001-69. O Presidente da 
Comissão de Licitações divulgou o resultado e abriu o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso 
I, alínea “a” da Lei Nº 8.666/93. Nada mais havendo a ser consignado em Ata, foi encerrada a 
presente sessão. São Luís do Curu – CE, 03 de junho de 2022.

Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano – 
AMMA, do Município de Eusébio – CE, a Regularização e Licença de Operação, para 
Lanchonete, localizado Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Loja 54 - Shopping Eusébio, 
Tamatanduba, CEP: 61.760-000.  Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento.

BRUNO FERNANDES MORAIS ME 

CNPJ: 44.133.901/0001-27



POLÍTICA

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-

06.02.1/2022-SEINFRA. Objeto: aquisição de material de proteção pessoal (protetor solar) em 

creme com fator de proteção FPS 60, para atender as necessidades do Departamento Municipal 

de Trânsito (DEMUTRAN), conforme especificações constantes no Termo de Referência. Tipo: 

menor preço. 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 15 de 

junho 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 – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Quixadá – Aviso de Abertura das Propostas 
Comercias - Modalidade: Tomada de Preços N.º TP-007/2021-CMQ.  Objeto: contratação de 
empresa especializada para instalação de uma planta de geração solar fotovoltáica no prédio 
da Câmara Municipal de Quixadá conforme Projeto Básico em anexo. Tipo: Menor Preço. A 
Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que a abertura das propostas 
comercias do certame supracitado, ocorrerá no dia 06 de junho de 2022, às 10:00 horas, na 
Sala da Comissão de Licitação, o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas 
comerciais. Maiores informações através do e-mail: camaraquixada@hotmail.com das 08:00 
às 11:30 horas. À Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Inexigibilidade de 
Licitação. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ipueiras-CE, em 
cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte, 
Cultura e Turismo, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a 
seguir: Processo N° 003/22-INEX-ESP. Objeto: contratação do show da banda Brasas do Forró 
a ser realizado no dia 01 de julho de 2022 em comemoração ao “São João de Ipueiras” junto à 
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Município de Ipueiras-CE; Contratado: Francisco 
Ivanilson Tavares Moreira; Contrato Nº 20221074. Valor Global: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0601.133920407.2.047 Manutenção 
das Ações do Programa de Difusão Cultural, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 50.000,00. Fundamento 
Legal: inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 Prazo de Vigência do Contrato: 02 de Junho de 
2022 a 01 de Setembro de 2022. Ipueiras/CE, 02 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu 
Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Adendo Modificador de Edital – 

Tomada de Preços Nº 2022.00.003TP. O Presidente da Comissão de Licitação – CPL da 

Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE torna público para conhecimento dos interessados adendo 

modificador ao Edital de Tomada de Preços nº 2022.00.003TP - Contratação de serviços 

especializados na elaboração de projetos de engenharia, com apresentação de projetos, 

orçamentos e plantas técnicas junto às diversas secretarias do Município de Itaitinga. A 

exclusão dos Itens 8.3, 8.4 e 8.5 do Edital. Permanecem inalteradas as demais condições 

determinadas. Itaitinga/CE, 31 de maio de 2022. À Presidência da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
09.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Meio 
Ambiente e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações 
legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais). Origem 
dos Recursos: as despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação 
correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, 
inerente a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação 
orçamentária: 09.01.18.122.0021.2.051.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de Meio 
Ambiente. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Arilo dos Santos Veras Junior e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
10.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Agricultura 
Pecuária e Pesca e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de 
publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse 
da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e 
quatrocentos reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que 
poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca do 
M u n i c í p i o  d e  I t a i t i n g a / C E ,  s o b  a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a : 
10.01.04.122.0021.2.045.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Pecuária e 
Pesca. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Antônio Veranilson Matias da Silva e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
11.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Esporte e 
Juventude e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações 
legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais). Origem 
dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação 
correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, 
inerente a Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte 
dotação orçamentária: 11.01.04.122.0021.2.138.0000 - Gestão das Atividades da Sec. de 
Esporte e Juventude. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. 
Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Jasiel Siqueira Nunes Machado e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
12.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Educação e 
Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações legais de 
divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal 
de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$ 69.400,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos reais). 
Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta 
licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerente a Secretaria de Educação do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte 
dotação orçamentária: 12.01.12.122.0171.2.071.0000 - Gestão Administrativa da Secretaria de 
Educação - SME. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.1001.00. 
Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Maria Goretti Martins Frota e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
13.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Saúde e 
Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações legais de 
divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal 
de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$ 69.400,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos reais). 
Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta 
licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerente a Secretaria de Saúde do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação 
orçamentária: 13.01.10.122.0111.2.089.0000 - Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde - 
SMS. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.100.200. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Dulce Viana Machado e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
14.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Trabalho 
e Assistência Social e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de 
publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de 
interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de 
Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 46.600,00 
(quarenta e seis mil e seiscentos reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das 
contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
14.01.08.122.0071.2.106.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de Trabalho e Assistência 
Social. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 
2022. Signatários: Erivanda Nogueira de Sousa Serpa e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
15.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através do Fundo Municipal de 
Previdência Social e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de 
publicações legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de 
interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de 
Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e 
sete mil e quatrocentos reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das 
contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Fundo Municipal de Previdência 
Social do Município de I tai t inga/CE, sob a seguinte dotação orçamentár ia: 
15.01.09.272.0100.2.141.0000 - Gestão Administrativa do R.P.P.S. Elemento de Despesas: 
3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O presente instrumento produzirá 
seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro 
do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. Signatários: Pedro Junior Nunes da 
Silva e Hedelita Nogueira Vieira.



O presidente do PSDB, 
Bruno Araújo, aguarda o 
desfecho de acordos regio-
nais com o MDB para marcar 
uma nova reunião da executi-
va do partido, com o objetivo 
de selar o apoio dos tucanos 
à pré-candidatura de Simone 
Tebet (MDB-MS). A direção 
do PSDB exigiu o apoio dos 
emedebistas em Pernambu-
co, Mato Grosso do Sul e Rio 
Grande do Sul para garantir a 
aliança com a senadora.

No entanto, segundo inte-
grantes das cúpulas do PSDB 
e do MDB, os dois primei-
ros estados não representam 
grandes entraves e o empe-
cilho está no Rio Grande do 
Sul. “A bola está com o MDB”, 
conta Araújo.

A reunião da executiva tu-
cana ocorreria na semana em 
que João Doria abriu mão de 
disputar a Presidência – ele 
desistiu em 23 de maio. Ela 
foi remarcada para aguardar 
acordos com emedebistas e 
para evitar dar palanque à ala 
tucana que resiste a apoiar 
Tebet, capitaneada pelo de-
putado federal Aécio Neves 
(PSDB-MG).

Diante disso, Tebet resol-
veu tomar pelas mãos as arti-
culações e pretende iniciar as 
conversas pelo Sul, onde tem 
boa relação com emedebistas 
históricos da região. Ela viaja 
a Porto Alegre nesta quinta-
-feira (2) para agenda oficial 
de pré-campanha. Ao mes-
mo tempo, vai tentar cons-
truir um palanque regional 
e assim destravar o acordo 
que pode garantir o apoio do 
PSDB para a sua pré-candi-
datura.

A direção emedebista tem 
pressa para resolver o palan-
que no Rio Grande do Sul e 
fechar o acordo com o PSDB. 
Figuras antigas do MDB gaú-

cho, porém, resistem a apoiar 
os tucanos automaticamente e 
avaliam que o caso pode se ar-
rastar até julho, perto do início 
das convenções partidárias.

Leite
O plano A de Araújo é 

que Eduardo Leite (PSDB) 
tope ser candidato ao gover-
no gaúcho e que o MDB abra 
mão da candidatura do de-
putado estadual Gabriel Sou-
za, para que ele seja vice na 
chapa. Segundo Araújo tem 
dito a aliados, Leite está em 
processo de decisão, mas está 
propenso a aceitar se o MDB 
ceder e ficar com a vice.

Oficialmente, a viagem ao 
Rio Grande do Sul será des-
tinada para discutir a elabo-
ração do plano de governo 
com a equipe que vai auxiliar 
a senadora, coordenada pelo 
ex-governador gaúcho Ger-
mano Rigotto, do MDB. “Si-
mone vem ao Rio Grande do 
Sul em cima de um trabalho 
que estamos fazendo, uma 

imersão na quinta-feira com 
a equipe que cuida do plano 
de governo, que estou coor-
denando”, afirmou Rigotto. 
Disse também: “Então, na 
verdade, se ela tiver algum 
contato com relação à ques-
tão do PSDB, ela pode até ter. 
Mas a razão da vinda dela 
para o estado não é essa”.

Interlocutores na cúpula 
do MDB gaúcho, no entanto, 
apontam que a senadora deve 
tratar da aliança com caci-
ques emedebistas e também 
com representantes tucanos. 
Ela tem bom trânsito com 
Leite, com quem já trocou 
elogios. Além do mais, o ex-
-governador gaúcho foi cota-
do para ser vice de Tebet na 
sua chapa ao Planalto.

Incógnita
Eduardo Leite é o princi-

pal motivo pelo qual as nego-
ciações de aliança estão em 
compasso de espera. Após 
deixar o governo estadual em 
uma cartada para se cacifar 

ao Planalto, o político gaú-
cho vem sendo considerado 
como uma incógnita. Uma 
eventual candidatura ao go-
verno poderia abrir margem 
para que Souza, pré-candi-
dato do MDB, abandone seu 
pleito e aceite compor a cha-
pa como vice.

O ex-governador esteve 
em Brasília nesta quarta (1º) e 
encontrou-se com o senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
e com Tebet. Tasso é um dos 
principais cotados para vice 
na chapa nacional encabeça-
da pela senadora emedebista. 
Embora não confirme publi-
camente, Leite sinalizou em 
conversas que topa se candi-
datar à reeleição no estado. 
“Vim a Brasília para conver-
sar com nossos dirigentes do 
PSDB para ajudar na reflexão 
e encaminhamento do pro-
cesso nacional e, também, 
para apresentar o quadro do 
Rio Grande do Sul, sobre o 
qual estou mais focado”, disse 
ele à reportagem.
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Sugestões. A campanha de Lula decidiu criar uma plataforma digital para receber sugestões que 
poderão ser incorporadas ao programa de governo. Serão recebidas sugestões pelo prazo de um 
mês. A ideia é permitir a realização de debates e o envio de documentos na própria plataforma.NACIONAL

Por enquanto a medida não é necessária
Governador do DF, Ibaneis Rocha descarta volta da 

obrigação das máscaras, após analisar infecções, interna-
ções e óbitos

A lguns institutos de pesquisa têm 
apontado, no Sul, um desempenho 
do ex-presidente Lula incompatível 
com o histórico de derrotas do petista, 

mesmo quando esteve no auge, e isso explicaria a 
suposta vantagem de mais de vinte pontos sobre 
o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa é a avalia-
ção do presidente do Paraná Pesquisas, Murilo 
Hidalgo, com vasta experiência em pesquisas no 
Sul, que sempre foi hostil ao ex-presidente.

Supremacia em SC
Na eleição de 2018, Bolsonaro foi o mais vota-

do em quase todos os municípios Santa Catarina, 
alguns com quase 90% dos votos no 2º turno.

Favoritismo no PR
No Paraná, o atual presidente foi eleito com 

76,5% dos votos, no segundo turno da disputa, e 
o favoritismo permanece até hoje.

O mais votado no RS
No Rio Grande do Sul, Bolsonaro foi o mais 

votado em 400 das 497 cidades. Em Novoa Pá-
dua, na Serra Gaúcha, ele somou 92,96% do total

No Nordeste, Lula
A vantagem de Jair Bolsonaro no Sul só é 

comparável à goleada prevista de Lula na re-
gião Nordeste.

Muy amigos
A Guima Conseco, da família Guimarães 

e conhecidas ligações com o prefeito, venceu 

dois lotes com propostas que somam R$133,7 
milhões

Milhões farão falta
A opção pelas menores propostas desclassi-

ficadas, os serviços seriam prestados por R$115 
milhões. A economicidade foi deixada de lado.

Diz que não estou
Questionada sobre a desclassificação con-

trária ao parecer da corte de contas e ligações 
entre Gaspar e a Guima, a prefeitura não res-
pondeu.

Futum
O diretor de integridade do Ministério da Saú-

de, Nilton Pereira, sentiu cheiro de queimado na 
concorrência de R$ 215 milhões para a escolha 
das agências de publicidade da pasta. Decidiu-se 
pelo adiamento da entrega das propostas, mas, 
após idas e vindas, tudo ficou na mesma.

Distorção no Sul explica ‘larga vantagem’ de Lula

O PODER SEM PUDOR

Jânio Quadros fazia campanha para o go-
verno paulista, em 1982, quando um mendi-
go, com toco de cigarro pendurado na boca, 
gritou: “Fujão! Fujão! Fujão!” Jânio ignorou o 
homem, enquanto seus assessores tentavam 
silenciá-lo. Mas ao descer do palanque, ele se 
viu frente a frente com o mendigo, que, claro, 
gritava a plenos pulmões: “Fujaããão!” Jânio 
olhou-o fixamente e se dirigiu ao provocador, 

resoluto. Todos temiam que o ex-presidente, 
aos 65 anos, decidira esmurrar o homem, 
que se calou de repente e ficou paradão, 
com medo. Jânio levantou o braço sobre um 
segurança e, num golpe rápido, ao invés do 
soco, retirou o toco de cigarro dos lábios 
provocadores, colocou-o na própria boca e 
foi embora. O mendigo permaneceu inerte. E 
emocionado.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Encarando o provocador

Prefeitura gasta R$18,7 milhões 
para agradar amigos 
O prefeito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (MDB), ignorou um pa-
recer contrário emitido pelo Tri-
bunal de Contas de São Paulo e 
promoveu a desclassificação em 
massa de empresas participan-
tes de uma licitação milionária 
para serviços de limpeza predial 
e hospitalar para garantir a vitó-
ria de uma empresa que presta 
serviços há 20 anos. O prejuízo 
aos cofres municipais ao des-
cartar propostas menores é de 
R$ 18,7 milhões.

Não é de agora
“Hoje, no Brasil, ter determinada opinião 

política é crime. Não é agora, sempre lutamos 
contra isso”, disse o presidente do PCO, Rui 
Costa Pimenta, após a inclusão do seu partido 
no inquérito das “fake news”.

Hipocrisia in natura
Não deixa de ser curioso que a Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara seja presidida por 
um deputado do PCdoB, Orlando Silva (SP). Ao 
longo de sua história, o PCdoB bajulou ditadu-
ras sanguinárias, de Josef Stalin a Enver Hoxha, 
que jogaram os direitos humanos no lixo.

Planos, senhores
Ex-ministro do governo Michel Temer, 

Moreira Franco voltou a pedir, nas redes, que 
os candidatos parem as agressões e mostrem 
“seus planos para o Brasil voltar a crescer”.

Boa notícia
Pré-candidato ao governo paulista e ex-

-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Frei-
tas (Rep) disse que o leilão dos aeroportos de 
Congonhas e Campo de Marte deve gerar R$ 
3,5 bilhões em investimento no Estado.

Piores cegos
Antes do anúncio do crescimento do PIB, 

ainda havia supostos analistas com previsões 
catastróficas questionando “o que falta para a 
economia voltar a crescer?”. Mas ela já estava 
crescendo havia um ano...

Pano pra manga
Nem só do agronegócio vive a economia 

brasileira. Os primeiros quatro meses do 
ano mostraram alta de 29,6% nas exporta-
ções da indústria têxtil: US$ 396,3 milhões 
(R$ 1,9 bilhão) segundo a associação do 
setor. 

Perspectivas positivas
Ex-presidentes Michel Temer e Mauri-

cio Macri (Argentina) e o ministro apo-
sentado do STF Marco Aurélio Mello par-
ticipam nesta sexta-feira (3) de seminário 
sobre “perspectivas da liberdade” no Brasil 
e América Latina.

Pergunta na Corte
Tentar transformar em notícia ruim a 

queda do desemprego e crescimento do 
PIB pode ser considerado fake news?

FOTO ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

A candidatura de Simone Tebet (MDB) ao Palácio do Planalto tenta aglutinar forças de centro

Piso da enfermagem: 
Senado aprova PEC, 
que segue à Câmara

Foi aprovada pelo Plená-
rio do Senado nesta quinta-
-feira (2), em primeiro e 
segundo turnos, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
que visa dar segurança jurí-
dica ao piso salarial nacional 
de enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem e parteiras 
(PEC 11/22). O texto segue 
para a Câmara dos Deputa-
dos. Foram 71 votos a favor 
no primeiro turno e 72 no 
segundo, com nenhum con-
trário nas duas votações.

O piso foi aprovado pelo 
Senado (em novembro) e 
pela Câmara dos Deputa-
dos (em maio) na forma 
de um projeto de lei (PL 
2.564/20), de autoria do 
senador Fabiano Contarato 
(PT-ES), com relatoria da 
senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN). Ao inserir na 
Constituição o piso, a in-
tenção é evitar uma even-
tual suspensão do piso na 
Justiça, sob a alegação do 
chamado “vício de inicia-
tiva” (quando a proposta 
é apresentada por um dos 
Poderes sem que a Consti-
tuição Federal lhe atribua 
competência para isso).

A primeira signatária da 
iniciativa, senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA), fez 
uma homenagem aos mais 
de 700 profissionais da en-

fermagem mortos durante 
a pandemia da covid-19. 
Ela lembrou que o piso terá 
efeito tão logo seja sancio-
nado pelo presidente da 
República, ainda que esteja 
em andamento a discussão 
sobre a fonte de recursos no 
Orçamento. “Teremos nas 
próximas semanas alterna-
tivas para que municípios 
e estados tenham as condi-
ções orçamentárias para o 
pagamento desses valorosos 
profissionais. Viva os enfer-
meiros do Brasil!”

O relator de plenário 
da proposição, senador 
Davi Alcolumbre (União-
-AP), rejeitou as emendas 
apresentadas e pediu aos 
senadores que retirassem os 
destaques, para acelerar a 
aprovação. Ele garantiu que 
há várias opções em debate 
para encontrar os recursos 
orçamentários que garantam 
o pagamento do piso. “Essa 
nova despesa não recairá so-
bre os ombros dos estados, 
dos [hospitais] filantrópicos 
e dos municípios brasilei-
ros”, assegurou.

A sessão foi presidida 
pelo senador Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB-PB). 
O presidente do Senado 
Federal, Rodrigo Pacheco, 
chegou ao plenário em meio 
à sessão. (Com informações 
da Agência Senado).

Tebet: PSDB aguarda acordos 
com MDB para fechar apoio
O principal entrave atualmente é a disputa no Rio Grande do Sul, onde 
Eduardo Leite poderá ser candidato mais uma vez, apoiado pelo MDB



O último dia da quadra chu-
vosa de 2022 foi 31 de maio, 
mesmo assim, a Fundação 
Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos (Funce-
me) alertou que a previsão 
seria de precipitações isoladas 
nos dois primeiros dias do 
mês de junho. A Funceme já 
havia informado que eventos 
como a formação de áreas de 
instabilidade, principalmente 
sobre o oceano, poderiam 
levar a ocorrência de chuvas, 
por vezes, bastante intensas 
no “Pós-Estação”. “Para junho, 
há indicativos que as chuvas 
continuem acima do esperado”, 
afirma Frank Baina, meteo-
rologista da Funceme. Nesse 
contexto, a Fundação divulgou 
que hoje, 3, ainda deve chover 
isoladamente em todas as  ma-
crorregiões, porém com maior 
concentração na faixa litorânea 
e no centro-sul do Ceará. De 
acordo com o meteorologista 
as condições descritas devem 
se manter até sábado, especial-
mente durante os períodos da 
madrugada e da manhã.

Funceme prevê 
mais chuvas na
capital e interior 
no fim de semana
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Luto. O prefeito em exercício, Élcio Batista, declarou luto oficial em Fortaleza por três dias em decor-
rência do falecimento da ex-vereadora Rosa da Fonsênca durante a tarde de quarta-feira,01. Élcio 
batista afirmou que Rosa será sempre lembrada na história política do Ceará como a “Rosa do Povo”.CIDADES

O Governo do Ceará inaugurou no último mês, em Ara-
cati, o décimo oitavo Centro Cearense de Idiomas (CCI) do 
Estado. Com investimento de R$ 386 mil em estrutura, o CCI 
vai ofertar cursos de inglês e espanhol aos estudantes da rede 
pública estadual da região, proporcionando mais oportuni-
dades acadêmicas e profissionais aos jovens cearenses. Ainda 
em Aracati, a governadora Izolda Cela autorizou investimento 
total superior a R$ 4 milhões para a construção de duas are-
ninhas em Aracati e a pavimentação do novo acesso à praia 
de Canoa Quebrada pelo sítio Beirada. A governadora Izolda 
Cela destacou a importância dos CCI’s em todo o Ceará, em 
especial em Aracati, pela vocação turística do município.

Centro de idiomas em Aracati
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Tin Gomes 2022
Conforme revelou a setores da crônica política 

especializada, o deputado estadual Tin Gomes (PDT), 
mostra-se confiante na sua reeleição em outubro vindou-
ro. E foi bastante entusiasta quanto à bancada que o seu 
partido poderá eleger em outubro vindouro:" acho que 
vamos eleger 17 deputados".

Granja prestigiado
O médico, ex-prefeito de Jaguaribara e deputado esta-

dual Antônio Granja (PDT) mostra-se prestigiado pela 
governadora Izolda Cela, que acaba de liberar obras para 
o Vale Jaguaribano e outras regiões onde atua o Primeiro 
Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Prioridade
A propósito do deputado Antônio Granja, o mesmo 

mostra-se satisfeito com a sanção por parte da governa-
dora Izolda Cela, do projeto de sua autoria, agora lei, que 
disponibiliza 5% dos assentos nas praças de alimentação 
de shoppings na capital e interior para as pessoas idosas, 
gestantes ou acompanhadas de crianças.

Renovação e retornos
Jornalistas e radialistas que cobrem os trabalhos legislati-

vos no Ceará admitem uma grande disputa para deputado 
estadual e federal neste já animado 2022.Ao que se afirma, 
será uma das mais difíceis dos últimos tempos. Admite-se 
sim, um grande número em retorno ao Legislativo Esta-
dual, entretanto, fala-se também numa grande renovação.

Izolda em Barbalha
A governadora Izolda Cela que não foi a abertura 

dos festejos de Santo Antônio em Barbalha quando 
ocorreu a solenidade e a tradicional missa do Pau da 
Bandeira, confirma sua presença no próximo dia 13 
naquela cidade caririense. A informação foi dada aos 
nossos espaços jornalísticos pelo deputado Guilherme 
Landim, que acompanhará a governadora a Barbalha.

E mais
Disse o deputado Guilherme Landim que a Go-

vernadora Izolda Cela vai inaugurar a estátua de 
Santo Antônio que foi construída graças a várias 
campanhas realizadas pela Igreja, com apoio das 
autoridades e recursos conseguidos junto aos go-
vernos estadual e federal.

Uma pesquisa nacional 
realizada pela Folha de São 
Paulo e pelo aplicativo 99 
apontou Fortaleza como  a 
cidade brasileira com melho-
res índices de mobilidade ur-
bana sustentável, à frente de 
Aracaju, São Paulo e Curiti-
ba. Para realizar a avaliação, 
os pesquisadores do Lab99 
se basearam no Índice de 
Mobilidade Urbana Susten-
tável (Imus). “Fortaleza teve 
um grande investimento na 
mobilidade urbana segura e 
sustentável. Nesse sentido, 
foram estruturados os dados 
referentes a mobilidade urba-
na, identificados pontos crí-
ticos para a segurança e feito 
um conjunto de intervenções 
para aprimorar a segurança 
e estimular uma mobilidade 
mais sustentável”, afirma La-
rissa Menescal, analista de 
planejamento e gestão e res-

ponsável pelas relações insti-
tucionais e internacionais do 
Instituto de Planejamento de 
Fortaleza (IPLANFOR).

De acordo com a Autar-
quia Municipal de Trânsito e 
Cidadania (AMC), os resul-
tados obtidos na pesquisa se 
devem aos esforços em prio-
rizar bicicletas e o transporte 
coletivo, além da adoção de 
medidas de segurança viária 
como a redução da veloci-
dade limite em algumas vias 
e ações para garantir a cir-
culação segura de pedestres. 
Larissa Menescal defende 
ainda, que o investimento 
realizado em políticas inclu-
sivas para a mulher e para a 
criança, por exemplo, com-
põem o conjunto de ações 
que impactaram nos índices 
apresentados pela capital. 

Para realizar a pesquisa, 
também foram avaliados 

os índices de acidentes de 
trânsito; as ações para evi-
tar que eles aconteçam; se 
a rede cicloviária apresen-
ta boa conectividade, além 
de outros pontos como 
emissões de gás carbônico, 
energia limpa, modos de 
transporte, motorização, 
passageiros transportados, 
tarifas de transporte e vias 
para pedestres.

O Instituto de Políticas 
de Transporte e Desen-
volvimento (ITDP Brasil) 
também apontou Fortaleza 
como a cidade onde as pes-
soas vivem mais próximas 
à infraestrutura cicloviária. 
De acordo com a AMC, em 
2013 só havia 68 km de ci-
clovias na capital cearense. 
Atualmente, a cidade dispõe 
de cerca de 410 km e mais 
de 50% da população vive 
a menos de 300 metros de 

alguma infraestrutura para 
ciclistas.

No transporte público, são 
mais de 132 km de faixas ex-
clusivas para ônibus. Medida 
esta, que foi implementa-
da tanto para proporcionar 
melhorias para os usuários, 
como maior velocidade ope-
racional e a possibilidade de 
previsão do tempo de via-
gem, quanto para fins econô-
micos e sustentáveis, como 
a redução do consumo de 
combustível e da emissão dos 
gases poluentes. 

Fortaleza também possui 
um Plano Municipal de Ca-
minhabilidade que prevê o 
ordenamento das calçadas 
e espaços públicos para tor-
nar a cidade mais acessível 
para pedestres e pessoas com 
mobilidade reduzida. “Nos 
últimos anos, Fortaleza tem 
priorizado também o pedes-

tre com a expansão de calça-
das, esquinas seguras e são 
ações que vêm trazendo bons 
resultados”, pontua Antônio 
Ferreira, superintendente da 
AMC.

Ferreira explica que, para 
o futuro, a meta é seguir o 
planejamento para melhorar 
ainda mais os índices da ca-
pital. “Continuaremos com 
os três pilares do trânsito: 
investindo em engenharia de 
tráfego, em educação para o 
trânsito e, principalmente, 
na fiscalização preventiva. 
De 2021 a 2030 pretendemos 
reduzir mais 50% o número 
de sinistros fatais no trânsito, 
uma vez que o Plano Muni-
cipal de Segurança no Trân-
sito estabelece uma série de 
objetivos e metas para que a 
gente continue com essa boa 
prática”, afirma.

Por Yasmim Rodrigues

Fortaleza chama atenção por 
mobilidade urbana sustentável
A pesquisa nacional se baseia no Índice de Mobilidade Urbana Sustentável
(Imus) e a capital cearense aparece à frente de Aracaju, São Paulo e Curitiba

Torna público que requereu da Super intendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto “piçarramento 
em estradas vicinais no Sítio pé de Serra ao Sítio Torto, Sítio Torto a BR-116, Sítio 
Umarizinho no Município de Umari – Ceará (zona rural). Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Torna público que requereu da Super intendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Licença 

Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto “piçarramento em estradas 

vicinais – Umari – CE divisa com Santa Helena – PB, Umari – CE divisa com Triunfo – PB, Distrito PIO 

– X ao Sítio Pé de Serra – Umari – CE no Município de Umari – Ceará (zona rural). Foi determinado o 

cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Município de 
Umari/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento do Pregão 
Eletrônico n° 2022.05.18.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - R N Distribuidora de Alimentos 
LTDA, lote 01, por ter apresentado o melhor preço na etapa de lances, sendo a mesma declarada 
habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na 
sede da CPL ou pelo (88) 3567-1161 ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com. 
Umari/CE, 02 de junho de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e Homologação. A 

Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento 

dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços N.º 0401.01/2022, que tem 

como objeto a pavimentação em pedra tosca no sitio algodões no Município de Alcântaras-CE, 

conforme MAPP Nº 5341 da Secretaria das Cidades - Governo do Estado, Conforme Projeto Básico. 

Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: F.J. de Matos- ME , inscrita no CNPJ sob o n.º 

20.160.697/0001-75, no Valor Global de R$ 560.882,48 (quinhentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta 

e dois reais e quarenta e oito centavos). Alcântaras-CE, 26 de maio de 2022. Charllys Alcantara 

Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos Contratuais. O 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e 
Transporte do Município de Alcântaras-Ce, torna público o Extrato dos Instrumentos Contratuais 
resultantes da Tomada de Preços nº 1101.01/2022: Unidade Administrativa: Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. Dotações Orçamentárias: 
1103.11.01.267840021.1.026 - Pavimentação de Estradas Vicinais. Elemento de Despesa: 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Objeto: licitação do tipo menor preço global para pavimentação em 
pedra tosca no Sítio Bela Vista no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 5342 da Secretaria 
das Cidades - Governo do Estado, conforme Projeto Básico Vigência do Contrato: até 120 (cento e 
vinte) dias. Contratada: Construtora & Serviços Sobralense EIRELI. Assina pela Contratada: Francisco 
Randal Linhares Menezes. Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Valor Globais: R$ 
507.124,40 (quinhentos e sete mil, cento vinte e quatro reais e quarenta centavos). Alcântaras-Ce, 30 
de maio de 2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços N.º 
1101.01/2022, que tem como objeto a Licitação do Tipo Menor Preço Global para pavimentação em 
pedra tosca no Sítio Bela Vista no Município de Alcântaras-Ce, conforme MAPP nº 5342 da 
Secretaria das Cidades - Governo do Estado, conforme Projeto Básico. Licitação Adjudicada e 
Homologada em favor de: Construtora & Serviços Sobralense EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 
39.336.452/0001-84, no valor global de R$ 507.124,40 (quinhentos e sete mil, cento vinte e quatro 
reais e quarenta centavos). Alcântaras-CE, 27 de maio de 2022. Charllys Alcantara Soares - 
Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, 361, Bairro Centro, torna público 
o Edital de Tomada de Preços Nº 0306.01/2022, cujo objeto é a(o) construção de uma praça na 
localidade de Santa Rosa no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 1716, da 
Superintendência de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, conforme Projeto Básico,  
que realizar-se-á no dia 21.06.2022, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 17:00 horas, ou no sítio 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 03 de junho de 2022. Charllys Alcântara 
Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos Contratuais. O 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte 
do Município de Alcântaras-Ce, torna público o Extrato dos Instrumentos Contratuais resultantes da 
Tomada de Preços nº 0401.01/2022: Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Infraestrutura, Obras e Transporte. Dotações Orçamentárias: 1103.11.01.267840021.1.026 - 
Pavimentação de Estradas Vicinais. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Objeto: 
pavimentação em pedra tosca no Sítio Algodões no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 
5341 da Secretaria das Cidades - Governo do Estado, conforme Projeto Básico. Vigência do Contrato: 
até 120 (cento e vinte) dias. Contratada: F.J. de Matos - ME. Assina pela Contratada: Francisco Joao de 
Matos Neto. Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Valor Global: R$ 560.882,48 
(quinhentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Alcântaras-Ce, 
30 de maio de 2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio - 
Aviso de Revogação de Licitação - Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 
2022.03.16.001/AMMA. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidade da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle 
Urbano do Município de Eusébio. Presidente da Autarquia - Dr. Israel Aguiar Araújo. 
Eusébio – CE, 01 de Junho de 2022.

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano - AMMA de 

Eusébio - Extrato do Termo de Contratual. Órgão(s): Autarquia Municipal do Meio Ambiente e 

Controle Urbano - CNPJ N.º 12.056.579/0001-93. Empresa Nacional Veículos e Serviços LTDA, 

CNPJ Nº: 04.770.238/0001-57 - representante legal procurador: Sr. Carlos Aurélio C. do  Bonfim, 

inscrito no CPF: 560.675.934-91. Valor Global R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais); 

Processo Administrativo de Adesão (Carona) Nº 2022.03.29-001/AMMA a Ata de Registro de 

Preços Ata nº 011/2022 Oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preço N° 006/2022, 

Secretaria Municipal de Saúde (Órgão Gerenciador) Município de Lajes Estado Rio Grande 

Norte. Data de Assinatura: 31 de Maio de 2022. Objeto: Aquisição de Veiculos Zero Km para 

atender as necessidades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano do 

Município de Eusébio-CE; Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2022. Recursos: Dotação 

Orçamentária: 01.02.15.451.0206.1.1009 – Implantação do Georreferenciamento do Município e 

elemento de despesa nº 4.4.90.52.00. Fonte de recurso: Operação de Crédito 163 754000000. 

Assina pela Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio; O Ordenador 

de Despesa: Israel Aguiar Araújo inscrito no CPF sob nº 615.213.373-49.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº. I-

05.24.1/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “Aldair Playboy”, para realizar 01 (um) show durante o 

tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 27 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº. I-

05.23.1.2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “Banda Brasas do Forró”, para realizar 01 (um) show 

durante o tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 25 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº I-

05.25.3/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “Gleydson Gavião”, para realizar 01 (um) show durante o 

tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 27 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº. I-

05.25.2/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome nacional “Vitor Fernandes e Banda”, para realizar 01 (um) show 

durante o tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 25 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº. I-

05.24.2/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “Ranieri”, para realizar 01 (um) show durante o tradicional 

evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, apresentação esta que 

acontecerá no dia 26 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, 

Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração de Inexigibilidade de 

Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de ratificação acostado aos autos 

do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário de Cultura, Turismo e 

Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº. I-

05.24.3/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “Samyra Show”, para realizar 01 (um) show durante o 

tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 27 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº. I-

05.25.1/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “João Gomes e Banda”, para realizar 01 (um) show durante 

o tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 24 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº I-

05.25.4/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “Diego Souza e Pisadinha de Luxo”, para realizar 01 (um) 

show durante o tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 

2022, apresentação esta que acontecerá no dia 28 de agosto de 2022, sob a responsabilidade 

da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a 

declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo 

de ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº I-

05.25.6/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome nacional “Toca do Vale”, para realizar 01 (um) show durante o 

tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 26 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.
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INTERNACIONAL
Deportação. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, acusou a Rússia de implantar uma 
“política criminosa” de deportação de ucranianos que teria atingido mais de 200 mil crianças desde 
o início da invasão. Segundo Zelenski, as forças russas “removem à força adultos e crianças”.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 3 de junho de 2022

A Rússia ocupa atualmen-
te cerca de 20% do territó-
rio da Ucrânia, disse nesta 
quinta-feira (2) o presidente 
ucraniano, Volodimir Ze-
lenski, ao Parlamento de Lu-
xemburgo em um discurso 
por vídeo. “Temos que nos 
defender contra quase todo o 
Exército russo. Todas as for-
mações militares russas pre-
paradas para o combate estão 
envolvidas nesta agressão”, 
disse ele, acrescentando que 
as linhas de frente de bata-
lha se estendem por mais de 
1.000 quilômetros.

Ontem, a invasão russa ao 
território ucraniano chegou 
ao 99º dia. No oeste da Ucrâ-
nia, a região de Lviv foi alvo 
de um ataque com mísseis já 
nas proximidades da fronteira 
com a Polônia. Segundo o go-
vernador Maksym Kozytskyi, 
a infraestrutura ferroviária foi 
atingida nas cidades de Stryj e 
Sambir. Esta última fica a cer-
ca de 50 quilômetros do terri-
tório polonês.

“Quatro mísseis de cruzei-
ro inimigos foram dispara-
dos. Eles foram lançados do 
Mar Negro”, disse Kozytskyi 
hoje. Ao menos cinco pessoas 
ficaram feridas. “As instala-
ções ferroviárias foram seve-
ramente danificadas. Muitos 
trens estão atrasados”, com-
pletou o governador, dizendo 
que a empresa ferroviária ten-
ta reparar os danos.

A Ucrânia também regis-
trou ataques em Sumy, no 
nordeste do país, e em áreas 
do leste, como Dnipropetro-
vsk, Kharkiv e Lugansk. Se-
gundo o serviço de emergên-
cias da Ucrânia, a situação na 
região de Lugansk está perto 
de ficar “crítica”. “O exército 
russo está atirando em todas 
as direções ao mesmo tempo.”

O Ministério da Defesa da 
Ucrânia disse, hoje, que um 
drone kamikaze do exército 
russo foi derrubado. “A 128ª 
Brigada neutralizou o mais 
recente drone kamikaze rus-
so”, informou em comunica-
do. Até o momento, a Rússia 
não se manifestou sobre ter 
perdido o drone.

O drone abatido foi desen-
volvido pela empresa Kalash-
nikov. “Ele pode pairar no ar 
e atacar o alvo com um mer-
gulho vertical”, disse a De-
fesa ucraniana, citando que, 
“após o lançamento, [ele] não 
retorna ao operador”, mas 
atinge alvos mergulhando ou 
explodindo.

Mercenários
O Ministério da Defesa da 

Rússia, em relatório divulga-
do nesta quinta, disse que, 
“desde o início de maio, o flu-
xo de mercenários estrangei-
ros para a Ucrânia para parti-
cipar das hostilidades contra 
as forças armadas russas pra-
ticamente secou”. Os russos 
estimam que o número tenha 
caído de 6,6 mil para 3,5 mil 
combatentes. A informação 
não pôde ser verificada com 
fontes independentes.

Segundo o ministério, 
“centenas de mercenários es-
trangeiros na Ucrânia foram 
destruídos por armas russas”, 
dizendo ainda que a maioria 
deles “foi destruída na zona 
de combate devido ao baixo 
nível de treinamento e à falta 
de experiência real de com-
bate”.

A Defesa russa disse ainda 
que os mercenários que são 
capturados comentam “que fo-
ram sacrificados em primeiro 
lugar” em suposto esforço das 
forças ucranianas “para reduzir 
a perda de seus militares”. As-

sim, “um número significativo 
de mercenários prefere deixar 
o território da Ucrânia o mais 
rápido possível”, comentou o 
ministério russo, que também 
alegou que a Ucrânia estaria 
impedindo-os de irem para o 
exterior.

Ao mesmo tempo, porém, a 
Rússia disse que os ucranianos 
estariam buscando “garantir 
proteção legal aos mercená-
rios”, listando-os como milita-
res de suas forças ou “emitindo 
novos passaportes de cidadãos 
da Ucrânia”. Até o momento, o 
governo ucraniano não se pro-
nunciou sobre a manifestação 
do ministério russo.

“Pausa”
A inteligência do Ministé-

rio da Defesa do Reino Unido, 
em relatório divulgado hoje, 
que é “provável que a Rússia 
precise de pelo menos uma 
pequena pausa tática para re-
definir as travessias de rios” 
para avançar para a região 
de Donetsk, “onde as forças 
armadas ucranianas prepara-
ram posições defensivas”.

Os britânicos, aliados dos 
ucranianos, lembram que “a 
Rússia assumiu o controle 
da maior parte de Sieviero-
donetsk”, cidade da região de 
Lugansk, e que os russos con-
tinuam “a obter ganhos locais 
constantes, possibilitados por 
uma forte concentração de arti-
lharia”. “Isso não foi sem custo, 
e as forças russas sofreram per-
das no processo.”

Donetsk e Lugansk são pon-
tos principais das ações rus-
sas neste momento da guerra. 
“Atravessar o rio Donets -que é 
uma barreira natural para seus 
eixos de avanço- é vital para as 
forças russas enquanto prote-
gem a região de Luhansk e se 
preparam para mudar o foco 

para Donetsk”, disse a inteligên-
cia da Defesa do Reino Unido.

Prisões
Em Mariupol, cidade por-

tuária no sudeste da Ucrânia 
que foi tomada pelos russos, 
voluntários e funcionários 
ucranianos estariam sendo 
presos ou até sendo executa-
dos. “Todos se recusaram a co-
operar com os colaboradores 
e as autoridades de ocupação”, 
disse o prefeito ucraniano da 
cidade, Vadym Boychenko.

“Pelo menos um funcio-
nário público foi executado 
por fuzilamento. Dezenas de 
voluntários também estão de-
tidos”, completou o prefeito, 
também mencionando que 
haveria casos de tortura. “Em 
março e abril, eles ajudaram a 
evacuar os moradores de Ma-
riupol e tentaram entregar co-
mida e água para a cidade blo-
queada.” As informações não 
puderam ser verificadas com 
fontes independentes.

Solidariedade
A ex-chanceler alemã An-

gela Merkel expressou solida-
riedade à Ucrânia no que ela 
descreveu como uma “guerra 
bárbara” com a Rússia. A de-
claração ocorreu em um evento 
ontem, depois de meses de si-
lêncio, segundo a agência Reu-
ters. “Minha solidariedade vai 
para a Ucrânia”, disse Merkel.

Falante de russo fluente 
depois de crescer na antiga 
Alemanha Oriental comunis-
ta, Merkel foi criticada pelos 
Estados Unidos e outros por 
apoiar o planejado gasoduto 
Nord Stream 2, projetado para 
entregar gás russo diretamen-
te à Alemanha. O sucessor de 
Merkel, Olaf Scholz, engavetou 
o projeto. A ex-chanceler ficou 
no cargo entre 2005 e 2021.

Rússia ocupa 20% do território da Ucrânia, 
afirma o presidente Volodimir Zelenski
“Temos que nos defender contra quase todo Exército russo. Todas as formações 
militares russas preparadas para o combate”, disse o presidente ucraniano

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0405.01/2022 - A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, tombado sob o nº 0405.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E 
EXECUÇÃO PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE 
CONTEÚDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A 
REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BA-
TURITÉ/CE. EMPRESA HABILITADA: 2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANI-
ZAÇÕES DE FESTA E PROMOÇÃO DE BANDA EIRELI - CNPJ: 29.319.874/0001-98. EMPRESA 
INABILITADA: WESLEY CASTRO SABINO ME - CNPJ: 14.114.798/0001-07. Portanto fica aberto 
o prazo recursal, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com 
o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, lo-
calizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice 
Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0405.02/2022 - A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, tombado sob o nº 0405.02/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITO-
RAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEX-
TOS E CONTEXTOS PARA CADA AÇÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS 
INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PÚBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CA-
NAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, CONFORME INTERESSE 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESA HABILITADA: 
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTA E PROMOÇÃO DE 
BANDA EIRELI - CNPJ: 29.319.874/0001-98. EMPRESA INABILITADA: WESLEY CASTRO SA-
BINO ME - CNPJ: 14.114.798/0001-07. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea 
a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, 
Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

Vistos e analisados os autos do PROCESSO NUP 64305.004045/2022-25, 
que instrui a DISPENSA DE LICITAÇÃO DE COMPRA INSTITUCIONAL PARA O 
PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB, através do Art 34 da Lei Nº 14.284/2021, 
concomitantemente com o Art 17, do Decreto Nº 10.880/2021, cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios (Quantitativo de Subsistência) para atender a 
demanda do Órgão Provedor – 10º Depósito de Suprimentos, contendo necessidades 
das Organizações Militares subordinadas à 10ª Região Militar, informo a todos os 
interessados que não existiu Proposta de Venda para nenhum item do Edital daquela 
Compra Institucional.  Em consequência, torno público que o CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 1/2022-CMDO 10ª RM, tornou-se DESERTO.

Fortaleza, CE, 17 de maio de 2022
ROBERTO IUNES SOARES BESERRA – Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 10ª RM

RESULTADO DE JULGAMENTO DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022-CMDO 10ª RM

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 
10ª REGIÃO MILITAR
(REGIÃO MARTIM 
SOARES MORENO)

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA–  AVISO 
RESULTADO CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS.  MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS N.º 2022.03.08.01TP. OBJETO: Contratação de Serviços 
de Limpeza e Pintura dos Cemitérios das diversas  localidades e sede do 
município de Barroquinha-CE, de interesse da Secretaria  Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Público, conforme projeto básico.  PROPOSTAS 
VÁLIDAS: 1º Lugar: OMEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  EIRELI-ME, inscrita no 
CNPJ: 42.066.610/0001-38;, com o valor global de  R$ 85.275,40 (oitenta e cinco mil, 
duzentos e setenta e cinco reais e quarenta  centavos);; 2º Lugar: CM SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita  no CNPJ: 02.110.202/0001-11, com o valor global de 
R$ 85.514,74 (oitenta e  cinco um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e quatro 
centavos) 3º Lugar:  SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTADORA 
EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 35.764.462/0001-60; com o valor global de R$ 
87.173,76  (oitenta e sete mil cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos); 4º 
Lugar:  SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no  CNPJ: 
21.181.254/0001-23; com o valor global de R$ 86.053,77 (oitenta e seis mil  cinqüenta 
e três reais e setenta e sete centavos); após a divulgação desta publicação,  fica aberto 
o prazo recursal de acordo com o art. 109, inciso i alínea “b” da lei  8.666/93. maiores 
informações através do fone (88) 3623- 1137 das 08:00 às 12:00  horas. à comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº I-

05.25.5/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome regional “Anderson e o Vei da Pisadinha”, para realizar 01 (um) 

show durante o tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 

2022, apresentação esta que acontecerá no dia 28 de agosto de 2022, sob a responsabilidade 

da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a 

declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo 

de ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº I-

05.26.1/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome nacional “Jonas Esticado”, para realizar 01 (um) show durante o 

tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 26 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Cultura, Turismo e 

Eventos - Extrato do Termo de Ratificação. O Senhor Francisco David dos Santos Júnior, 

Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 26, caput, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, após 

deliberar acerca dos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº I-

05.26.2/2022-SECULTE, cujo objetivo é a contratação da empresa agenciadora exclusiva da 

atração artística de renome nacional “Fernando Mendes”, para realizar 01 (um) show durante o 

tradicional evento denominado “Expobrejo & Semana do Município”, edição 2022, 

apresentação esta que acontecerá no dia 23 de agosto de 2022, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos deste Município, resolveu por Ratificar a declaração 

de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação, conforme termo de 

ratificação acostado aos autos do processo. Francisco David dos Santos Júnior – Secretário 

de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 02.22.05.09.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Gabinete e Hedelita Nogueira 
Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e 
publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-
Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado 
sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O 
valor global de R$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais). Origem dos Recursos: As 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de 
Gabinete do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
02.01.04.122.0021.2.023.0000 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito e Atividades 
Civis Locais. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e 
vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. Signatários: 
Celso Henrique Martins Rodrigues e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 03.22.05.09.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Procuradoria Geral do 
Município e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações 
legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais). Origem 
dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação 
correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, 
inerente a Secretaria de Procuradoria Geral do Município do Município de Itaitinga/CE, sob a 
seguinte dotação orçamentária: 03.01.04.122.0021.2.137.0000 - Funcionamento da 
Procuradoria do Município. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 
1.500.0000.00. Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da 
data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de 
Maio de 2022. Signatários: Celso Henrique Martins Rodrigues e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 04.22.05.09.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Administração e Hedelita 
Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e 
publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-
Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado 
sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O 
valor global de R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais). Origem dos Recursos: As 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de 
Administração do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
04.01.04.122.0021.2.032.0000 - Gestão Administrativa do Governo Municipal. Elemento de 
Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O presente instrumento 
produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de 
dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de maio de 2022. Signatários: Everardo de 
Sousa Ferreira e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 05.22.05.09.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Finanças e Hedelita Nogueira 
Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e 
publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-
Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado 
sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O 
valor global de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Origem dos Recursos: As despesas 
decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Finanças 
d o  M u n i c í p i o  d e  I t a i t i n g a / C E ,  s o b  a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a : 
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: 1.500.0000.00. Prazo: O presente 
instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 
31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. Signatários: Pedro 
Junior Nunes da Silva e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 06.22.05.09.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Planejamento e Hedelita 
Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e 
publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-
Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado 
sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O 
valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais). Origem dos Recursos: As 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de 
Planejamento do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
06.01.04.122.0021.2.143.0000 - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 
1.500.0000.00. Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da 
data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de 
Maio de 2022. Signatários: Pedro Junior Nunes da Silva e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 07.22.05.09.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Infraestrutura e Hedelita 
Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e 
publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-
Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado 
sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Valor do Contrato: O 
valor global de R$ 69.400,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos reais). Origem dos Recursos: 
As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de 
Infraestrutura do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação orçamentária: 
07.01.15.122.0251.2.039.0000 - Gestão Administrativa dos Serviços Públicos de Infraestrutura e 
Mobilidade. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e 
vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. Signatários: 
José Inácio Silva Parente e Hedelita Nogueira Vieira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
08.22.05.09.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Cultura e 
Turismo e Hedelita Nogueira Vieira EIRELI. Objeto: Contratação dos serviços de publicações 
legais de divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga-Ce. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial tombado sob o nº 00.22.18.03.001-PPRP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
Valor do Contrato: O valor global de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais). Origem 
dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação 
correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, 
inerente a Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Itaitinga/CE, sob a seguinte dotação 
orçamentária: 08.01.04.122.0021.2.140.0000 - Gestão Administrativa da Sec. de Cultura e 
Turismo. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 12 de Maio de 2022. 
Signatários: Alvaro Rodolf Forte Martins e Hedelita Nogueira Vieira.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO MANOEL CASTRO FILHO 
TERCEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTALEZA. CNPJ/MF n° 06.573.513/0001-78. 
Solange de Castro Almeida - Oficiala Titular Karla Patrícia de Castro Almeida Vieira - Substituta. 
Germano Francisco de Almeida - Substituto. Francisco Vagner Queiroz Rodrigues - Substituto. 
Solicitação nº 01/133597. Natureza da Solicitação: Retificação Imobiliária   Interessada: FERNANDO 
CIRINO GURGEL, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 356.317 – 24V/SS-
P-CE, inscrito no CPF/MF sob n°068.069.703/97, casado em regime de comunhão total de bens com TERESA 
LIDUINA PORTO SOARES GURGEL, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 2004002164578 
- SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o n°071.273.083-49, residentes e domiciliados à Rua Tabelião Joaquim 
Coelho, n°369, bairro Edson Queiroz, nesta Capital, no ato representados por seus procuradores, LUANA 
DINIZ BARROSO, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n°2001002359668 
- SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o n°015.702.073/80, e JOSÉ GERALDO RODRIGUES DOS REIS, brasilei-
ro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°98002268265 - SPP/CE, inscrito no CPF/MF 
sob o n°007.279.443/71, ambos com endereço comercial na Av. Santos Dumont, n°3131, Sala 1404, Torre 
Comercial do Shopping Del Paseo, bairro Aldeota, nesta Capital, CEP: 60.150-165, nos termos da procuração 
anexa ao Processo. Objeto da Retificação: UM TERRENO NA AVENIDA CORONEL MATOS DOURADO (AVE-
NIDA PERIMETRAL), S/N - BAIRRO PICI - FORTALEZA-CE (MATRÍCULA N° 32.425 – CARTÓRIO DO 3° OFÍCIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTALEZA-CE). EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RE-
TIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA. 0 3° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMAR-
CA DE FORTALEZA, por sua Titular, SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA, Oficiala Privativa, em cumprimento ao 
disposto no art. 213, § 3º, da Lei nº 6.015/1973, com redação dada pelo Art. 59, da Lei nº 10.931/2004, FAZ 
SABER aos EVENTUAIS OCUPANTES dos IMÓVEIS: 1 - Rua Planalto Pici, n°1757, Fortaleza, Ceará, CEP: 
60511-110; 2 - Rua Planalto Pici, n°1761, Fortaleza, Ceará, CEP: 60511-110; 3 - Rua Tancredo 
Neves, n°60, Fortaleza, Ceará, CEP: 60510-600; 4 – Rua Tancredo Neves, n°48, Fortaleza, Ceará, 
CEP: 60510 600; 5 - Rua Tancredo Neves, n°42, Fortaleza, Ceará, CEP: 60510-600, confinantes do 
imóvel a ser retificado, através do presente EDITAL, que por esta Serventia se está processando uma 
solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA feita por FERNANDO CIRINO GURGEL, 
objeto da Solicitação nº 01/133597, cujo imóvel a ser retificado tem suas medidas e características atuais 
com a seguinte descrição: ÁREA REAL: “Um terreno situado nesta Capital, localizado na Rua Coronel 
Matos Dourado (Avenida Perimetral), s/no, Pici, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, com 
área total de 12.850,20m² (doze mil, oitocentos e cinquenta metros quadrados e vinte centíme-
tros) e perímetro 459,80m (quatrocentos e cinquenta e nove metros e oitenta centímetros), me-
dindo e limitando-se: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 
9.585.561,93m e E 546.257,01m, situado no limite com imóvel da Assembleia de Deus, S/N°, com 
frente para a Rua Planalto do Pici; deste, segue com azimute de 136°27’46” e distância de 15,79m, 
confrontando neste trecho com imóvel da Assembleia de Deus, S/N°, com frente para a Rua Pla-
nalto do Pici até o vértice V2, de coordenadas N 9.585.550,48m e E 546.267,89m; deste, segue 
com azimute de 136°55’46” e distância de 3,25m, confrontando neste trecho com imóvel da As-
sembleia de Deus, S/N°, com frente para a Rua Planalto do Pici, até o vértice V2.1, de coordenadas 
N 9.585.548,11m e E 546.270,11m; deste, segue com azimute de 136°55’46” e distância de 
4,43m, confrontando neste trecho com imóvel N°1793, com frente para a Rua Planalto do Pici até 
o vértice V3, de coordenadas N 9.585.544,87m e E 546.273,14m; deste, segue com azimute de 
136°58’53” e distância de 5,53m, confrontando neste trecho com imóvel N° 1791, com frente para 
a Rua Planalto do Pici até o vértice V4, de coordenadas N 9.585.540,83m e E 546.276,91m; deste, 
segue com azimute de 138°03’37 e distância de 6,19m, confrontando neste trecho com imóvel 
N°1789, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V5, de coordenadas N 9.585.536,23m 
e E 546.281,05m; deste, segue com azimute de 136°47’39” e distância de 3,43m, confrontando 
neste trecho com imóvel N°1785, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V6, de coor-
denadas N 9.585.533,73m e E 546.283,40m; deste, segue com azimute de 137°19’44” e distância 
de 2,73m, confrontando neste trecho com imóvel N°1783, com frente para a Rua Planalto do Pici 
até o vértice V7, de coordenadas N 9.585.531,72m e E 546.285,24m; deste, segue com azimute de 
136°27’05” e distância de 2,51 m, confrontando neste trecho com imóvel N°1781, com frente para 
a Rua Planalto do Pici até o vértice V8, de coordenadas N 9.585.529,90m e E 546.286,97m; deste, 
segue com azimute de 137°09’43” e distância de 3,41 m, confrontando neste trecho com imóvel 
N°1779, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V9, de coordenadas N 9.585.527,40m 
e E 546.289,29m; deste, segue com azimute de 136°40’41” e distância de 1,80m, confrontando 
neste trecho com IMÓVEL N°1777 A, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V9.1, de 
coordenadas N 9.585.526,09m e E 546.290,53m; deste, segue com azimute de 136°40’41” e dis-
tância de 1,80m, confrontando neste trecho com imóvel nº1777 B, com frente para a Rua Planalto 
do Pici até o vértice V10, de coordenadas N 9.585.524,78m e E 546.291,76m; deste, segue com 
azimute de 136°53’08” e distância de 3,64m, confrontando neste trecho com imóvel N°1773, com 
frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V11, de coordenadas N 9.585.522,12m e E 
546.294,25m; deste, segue com azimute de 136°13’45” e distância de 4,10m, confrontando neste 
trecho com imóvel N°1769, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V12, de coordena-
das N 9.585.519,16m e E 546.297,09m; deste, segue com azimute de 137°40’37” e distância de 
3,84m, confrontando neste trecho com imóvel N°1765, com frente para a Rua Planalto do Pici até 
o vértice V13, de coordenadas N 9.585.516,32m e E 546.299,67m; deste, segue com azimute de 
135°58’58” e distância de 3,16m, confrontando neste trecho com imóvel N°1761, com frente para 
a Rua Planalto do Pici até o vértice V14, de coordenadas N 9.585.514,06m e E 546.301,87m; des-
te, segue com azimute de 136°37’58” e distância de 3,22m, confrontando neste trecho com imóvel 
N°1757, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V15, de coordenadas N 9.585.511,72m 
e E 546.304,07m; deste, segue com azimute de 136°54’11”” e distância de 4,08m, confrontando 
neste trecho com imóvel N°979, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V16, de coor-
denadas N 9.585.508,74m e E 546.306,86m; deste, segue com azimute de 137°21’06” e distância 
de 9,31m, confrontando neste trecho com imóvel N°1745, com frente para a Rua Planalto do Pici 
até o vértice V17, de coordenadas N 9.585.501,90m e E 546.313,17m; deste, segue com azimute 
de 239’38’23” e distância de 4,73m, confrontando neste trecho com imóvel N°1745, com frente 
para a Rua Planalto do Pici até o vértice V18, de coordenadas N 9.585.499,50m e E 546.309,08m; 
deste, segue com azimute de 143°25’50” e distância de 5,19m, confrontando neste trecho com 

imóvel N°1745, com frente para a Rua Planalto do Pici até o vértice V19, de coordenadas N 
9.585.495,34m e E 546.312,18m; deste, segue com azimute de 143°25’50” e distância de 5,28m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°170, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice 
ordenadas N 9.585.491,09m e E 546.315,32m; deste, segue com azimute de 226°01’54” e distân-
cia de 3,48m, confrontando neste trecho com imóvel N°176, com frente para a Rua Entrada da Lua 
até o vértice V21, de coordenadas N 9.585.488,68m e E 546.312,82m; deste, segue com azimute 
de 226°01’54” e distância de 7,04m, confrontando neste trecho com imóvel N°180, com frente 
para a Rua Entrada da Lua até o vértice V22, de coordenadas N 9.585.483,79m e E 546.307,76m; 
deste, segue com azimute de 226°01’54” e distância de 4,19m, confrontando neste trecho com 
imóvel N°188, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V23, de coordenadas N 
9.585.480,89m e E 546.304,74m; deste, segue com azimute de 225°42’15” e distância de 2,76m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°188, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice 
V24, de coordenadas N 9.585.478,96m e E 546.302,76m; deste, segue com azimute de 225°42’15” 
e distância de 3,00m, confrontando neste trecho com imóvel N°192, com frente para a Rua Entra-
da da Lua até o vértice V25, de coordenadas N 9.585.476,86m e E 546.300,62m; deste, segue com 
azimute de 225°24’29” e distância de 0,91m, confrontando neste trecho com imóvel N°192, com 
frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V26, de coordenadas N 9.585.476,22m e E 
546.299,97m; deste, segue com azimute de 225°24’29” e distância de 4,40m, confrontando neste 
trecho com imóvel nº198, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V27, de coordenadas 
N 9.585.473,13m e E 546.296,83m; deste, segue com azimute de 225°24’29” e distância de 
5,43m, confrontando neste trecho com imóvel N°200, com frente para a Rua Entrada da Lua até o 
vértice V28, de coordenadas N 9.585.469,32m e E 546.292,97m; deste, segue com azimute de 
225°24’29” e distância de 1,18m, confrontando neste trecho com imóvel N°204, com frente para 
a Rua Entrada da Lua até o vértice V29, de coordenadas N 9.585.468,49m e E 546.292,13m; deste, 
segue com azimute de 226°34’03” e distância de 2,96m, confrontando neste trecho com imóvel N° 
204, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V30, de coordenadas N 9.585.466,46m e 
E 546.289,98m; deste, segue com azimute de 226°14’12” e distância de 4,17m, confrontando 
neste trecho com imóvel N°208, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V31, de coor-
denadas N 9.585.463,57m e E 546.286,97m; deste, segue com azimute de 226°14’09” e distância 
de 1,36m, confrontando neste trecho com imóvel N°212, com frente para a Rua Entrada da Lua até 
o vértice V32, de coordenadas N 9.585.462,63m e E 546.285,98m; deste, segue com azimute de 
226°17’07” e distancia de 4,37m, confrontando neste trecho com imóvel N°212, com frente para 
a Rua Entrada da Lua até o vértice V33, de coordenadas N 9.585.459,61m e E 546.282,82m; deste, 
segue com azimute de 226°17’06” e distância de 9,45m, confrontando neste trecho com imóvel 
N°216, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V34, de coordenadas N 9.585.453,07m 
e E 546.275,99m; deste, segue com azimute de 226°17’06” e distância de 2,75m, confrontando 
neste trecho com imóvel N°220 A, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V35, de 
coordenadas N 9.585.451,17m e E 546.274,00m; deste, segue com azimute de 226°17’06” e dis-
tância de 1,91m, confrontando neste trecho com imóvel N°224, com frente para a Rua Entrada da 
Lua até o vértice V36, de coordenadas N 9.585.449,85m e E 546.272,62m; deste, segue com 
azimute de 226°47’15” e distância de 1,30m, confrontando neste trecho com imóvel N°224, com 
frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V37, de coordenadas N 9.585.448,96m e E 
546.271,67m; deste, segue com azimute de 226°47’15” e distância de 2,75m, confrontando neste 
trecho com imóvel N°228, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V38, de coordenadas 
N 9.585.447,08m e E 546.269,66m; deste, segue com azimute de 226°51’15” e distância de 
4,57m, confrontando neste trecho com imóvel N°232, com frente para a Rua Entrada da Lua até o 
vértice V39, de coordenadas N 9.585.443,95m e E 546.266,33m; deste, segue com azimute de 
227°27’31” e distância de 3,70m, confrontando neste trecho com imóvel N°236, com frente para 
a Rua Entrada da Lua até o vértice V40, de coordenadas N 9.585.441,45m e E 546.263,60m; deste, 
segue com azimute de 226°08’22” e distância de 3,17m, confrontando neste trecho com imóvel 
N°240, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V41, de coordenadas N 9.585.439,25m 
e E 546.261,32m; deste, segue com azimute de 226°08’22” e distância de 3,96m, confrontando 
neste trecho com imóvel N°244, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V42, de coor-
denadas N 9.585.436,51m e E 546.258,47m; deste, segue com azimute de 226°55’41” e distância 
de 2,80m, confrontando neste trecho com imóvel N°248, com frente para a Rua Entrada da Lua até 
o vértice V43, de coordenadas N 9.585.434,60m e E 546.256,42m; deste, segue com azimute de 
226°55’41” e distância de 4,80m, confrontando neste trecho com imóvel N°252, com frente para 
a Rua Entrada da Lua até o vértice V44, de coordenadas N 9.585.431,33m e E 546.252,92m; deste, 
segue com azimute de 226°55’41” e distância de 4,58m, confrontando neste trecho com imóvel 
N°256, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V45, de coordenadas N 9.585.428,20m 
e E 546.249,57m; deste, segue com azimute de 225°56’17” e distância de 4,72m, confrontando 
neste trecho com imóvel N°272, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V46, de coor-
denadas N 9.585.424,92m e E 546.246,18m; deste, segue com azimute de 225°56’17” e distância 
de 7,38m, confrontando neste trecho com imóvel N°270, com frente para a Rua Entrada da Lua até 
o vértice V47, de coordenadas N 9.585.419,78m e E 546.240,88m; deste, segue com azimute de 
225°56’17” e distância de 4,29m, confrontando neste trecho com IMÓVEL N°274, com frente para 
a Rua Entrada da Lua até o vértice V48, de coordenadas N 9.585.416,80m e E 546.237,79m; deste, 
segue com azimute de 225°56’17” e distância de 4,58m, confrontando neste trecho com imóvel 
N°278, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V48.1, de coordenadas N 9.585.413,62m 
e E 546.234,51m; deste, segue com azimute de 225°5617” e distância de 4,57m, confrontando 
neste trecho com imóvel N°282, com frente para a Rua Entrada da Lua até o vértice V49, de coor-
denadas N 9.585.410,44m e E 546.231,22m; deste, segue com azimute de 225°56’17” e distância 
de 2,37m, confrontando neste trecho com imóvel N°286, com frente para a Rua Entrada da Lua até 
o vértice V50, de coordenadas N 9.585.408,79m e E 546.229,51m; deste, segue com azimute de 
225°56’17” e distância de 2,90m, confrontando neste trecho com imóvel N°290, com frente para 
a Rua Entrada da Lua até o vértice V51, de coordenadas N 9.585.406,77m e E 546.227,43m; deste, 
segue com azimute de 225°56’17” e distância de 7,32m, confrontando neste trecho com imóvel 
nº1291, com frente para a Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V52, de coordenadas N 
9.585.401,68m e E 546.222,17m; deste, segue com azimute de 332°24’29” e distância de 19,53m, 

confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V53, de coordenadas N 
9.585.418,99m e E 546.213,13m; deste, segue com azimute de 332°33’09” e distância de 8,86m, 
confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V54, de coordenadas N 
9.585.426,85m e E 546.209,04m; deste, segue com azimute de 332°26’24” e distância de 10,03m, 
confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V55, de coordenadas N 
9.585.435,75m e E 546.204,40m; deste, segue com azimute de 332°30’35 e distância de 44,61m, 
confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V56, de coordenadas N 
9.585.475,32m e E 546.183,81m; deste, segue com azimute de 332°15’57” e distância de 16,64m, 
confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V57, de coordenadas N 
9.585.490,05m e E 546.176,07m; deste, segue com azimute de 332°41’32” e distância de 7,57m, 
confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V58, de coordenadas N 
9.585.496,77m e E 546.172,59m; deste, segue com azimute de 332°24’35” e distância de 12,60m, 
confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V59, de coordenadas N 
9.585.507,94m e E 546.166,76m; deste, segue com azimute de 332°37’27” e distância de 8,42m, 
confrontando neste trecho com Rua Coronel Matos Dourado até o vértice V60, de coordenadas N 
9.585.515,42m e E 546.162,88m; deste, segue com azimute de 64°32’01” e distância de 5,67m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°1271, com frente para Rua Coronel Matos Dourado até o 
vértice V60.1, de coordenadas N 9.585.517,86m e E 546.168,01m; deste, segue com azimute de 
64°32’01” e distância de 3,34m, confrontando neste trecho com imóvel nº12, com frente para Rua 
Tancredo Neves até o vértice V61, de coordenadas N 9.585.519,29m e E 546.171,02m; deste, se-
gue com azimute de 63°53’28” e distância de 8,05m, confrontando neste trecho com imóvel N°16, 
com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V62, de coordenadas N 9.585.522,84m e E 
546.178,24m; deste, segue com azimute de 63°33’26” e distância de 4,96m, confrontando neste 
trecho com imóvel N°20, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V63, de coordenadas 
N 9.585.525,04m e E 546.182,68m; deste, segue com azimute de 63°41’03” e distância de 4,44m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°22, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice 
V64, de coordenadas N 9.585.527,01m e E 546.186,67m; deste, segue com azimute de 63°37’41” 
e distância de 2,88m, confrontando neste trecho com imóvel N°24, com frente para Rua Tancredo 
Neves até o vértice V64.1, de coordenadas N 9.585.528,29m e E 546.189,25m; deste, segue com 
azimute de 63°37’41” e distância de 2,89m, confrontando neste trecho com imóvel N°26, com 
frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V65, de coordenadas N 9.585.529,58m e E 
546.191,83m; deste, segue com azimute de 64°04’40” e distância de 4,51m, confrontando neste 
trecho com imóvel N°28, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V66, de coordenadas 
N 9.585.531,55m e E 546.195,89m; deste, segue com azimute de 64°55’59” e distância de 3,52m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°32, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice 
V66.1, de coordenadas N 9.585.533,06m e E 546.199,07m; deste, segue com azimute de 
64°55’59” e distância de 2,65m, confrontando neste trecho com imóvel N°34, com frente para Rua 
Tancredo Neves até o vértice V67, de coordenadas N 9.585.534,16m e E 546.201,48m; deste, se-
gue com azimute de 61°55’52” e distância de 4,58m, confrontando neste trecho com imóvel N°34, 
com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V68, de coordenadas N 9.585.536,32m e E 
546.205,52m; deste, segue com azimute de 63°32’42” e distância de 5,96m, confrontando neste 
trecho com imóvel N°40, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V69, de coordenadas 
N 9.585.538,97m e E 546.210,86m; deste, segue com azimute de 64°17’34” e distância de 2,33m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°42, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice 
V70, de coordenadas N 9.585.539,98m e E 546.212,96m; deste, segue com azimute de 63°28’44” 
e distância de 2,43m, confrontando neste trecho com imóvel N°48, com frente para Rua Tancredo 
Neves até o vértice 170.1, de coordenadas N 9.585.541,04m e E 546.215,15m; deste, segue com 
azimute de 63°28’44” e distância de 2,72m, confrontando neste trecho com imóvel N°50 A, com 
frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V71, de coordenadas N 9.585.542,28m e E 
546.217,57m; deste, segue com azimute de 63°28’09” e distância de 4,94m, confrontando neste 
trecho com imóvel N°50, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V71.1, de coordenadas 
N 9.585.544,46m e E 546.222,00m; deste, segue com azimute de 63°28’09” e distância de 2,88m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°52 A, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice 
V72, de coordenadas N 9.585.545,78m e E 546.224,56m; deste, segue com azimute de 62°21’30” 
e distância de 3,19m, confrontando neste trecho com imóvel nº52, com frente para Rua Tancredo 
Neves até o vértice V73, de coordenadas N 9.585.547,26m e E 546.227,39m; deste, segue com 
azimute de 64°06’45” e distância de 8,38m, confrontando neste trecho com imóvel N°60, com 
frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V74, de coordenadas N 9.585.550,92m e E 
546.234,93m; deste, segue com azimute de 63°39’23” e distância de 4,12m, confrontando neste 
trecho com imóvel N°64, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V75, de coordenadas 
N 9.585.552,75m e E546.238,63m; deste, segue com azimute de 63’38’36” e distância de 4,60m, 
confrontando neste trecho com imóvel N°70A, com frente para Rua Tancredo Neves até o vértice 
V76, de coordenadas N 9.585.554,79m e E 546.242,75m; deste, segue com azimute de 63°43’40” 
e distância de 6,38m, confrontando neste trecho com imóvel N°70, com frente para Rua Tancredo 
Neves até o vértice 777, de coordenadas N 9.585.557,61m e E 546.248,47m; deste, segue com 
azimute de 62°31’48” e distância de 5,65m, confrontando neste trecho com imóvel N°74, com 
frente para Rua Tancredo Neves até o vértice V78, de coordenadas N 9.585.560,22m e E 
546.253,49m; deste, segue com azimute de 64’0537” e distância de 3,93m, confrontando neste 
trecho com imóvel da Assembleia de Deus, S/N°, com frente para Rua Planalto até o vértice V1, 
de coordenadas N 9.585.561,93m e E 546.257,01m, ponto inicial da descrição do perímetro”, tudo 
em conformidade com as características constantes do memorial descritivo e da planta de situação, apresen-
tados nesta Serventia de Registro Predial. A impugnação do confrontante, caso se julgue prejudicado, deverá 
ser apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, por 
escrito, perante a Oficiala, que a este subscreve, devidamente fundamentada. Não havendo impugnação à 
solicitação, presumir-se-ão aceitos pelo confrontante como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, pre-
sumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível nesta ser-
ventia para análise dos confinantes ora notificados. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Fortaleza-CE, 
aos 30 (trinta) dias do mês de Maio (05) do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois).  
Eu, FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES, Oficial Substituto, o fiz digitar e subscrevi.

A TERRAS VERDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE1 LTDA (CNPJ 
42.003.736/0001-63), torna público que recebeu da Secretaria do Meio Am-
biente de Itaitinga - SEMAM a Licença Prévia nº 891/2022, com validade até 
23.05.2023, para PARCELAMENTO/LOTEAMENTO, localizado no Rua Roberto 
Espindola Freire, S/N, Gereraú, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fezendo-
-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências constantes nos condi-
cionantes da Licença.

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FORTALEZA - CE. Rua Dr. José Lourenço 870, 1° andar - Aldeota Fone: (085) 
3052.1900 / Fax: (085) 3052.1911. Ana Teresa Araújo Mello Fiúza -- titular. Andréa Mello Fiúza, Margarete Moreira Maciel 
Marcos Klein Antunes, Cláudia Mesquita Rocha, Amanda Modesto Praciano, Maria do Socorro Pinheiro Maia -- substitutos. EDITAL. 
Solicitação no 01/198106. Natureza da solicitação: Retificação Imobiliária Administrativa Parte interessada: MARIA 
CRISANTINA ALBINO PONTES, brasileira, viúva, sem união estável, aposentada (funcionária pública), CPF N° 384.528.043-34, 
carteira de identidade no 84.136 SSP/CE, nascida em Cascavel/CE, filha de João Ricardo Albino e de Olga Vale Albino, residente e 
domiciliada na Rua Israel Bezerra, no 392, AP 1200, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60.135-460, e-mail: mhelenitas@
hotmail.com, neste ato representada por seu procurador DANILO ALBINO PONTES PEREIRA, brasileiro, casado, militar, CPF no 
061.892.703-44, residente e domiciliado na Rua Israel Bezerra, no 392, Apt.1200, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, nos termos da 
procuração lavrada no Cartório de Notas e Registros Públicos Lima Silva, Livro no 39, Fls.97, datada de 24/03/2022. EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA O OFÍCIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA 22 ZONA DE FORTALEZA, por sua titular, ANA TERESA ARAÚJO MELLO FIÚZA, em cumprimento ao disposto no art. 
213, § 3º, da Lei no 6.015/73, faz saber a IMOBILIÁRIA ARY LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 03.058.832/0001-57, 
IMOBILIÁRIA FRANCISCO CARNEIRO LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 07.287.360/0001-65, nas pessoas de seus 
representantes legais, proprietários dos imóveis situados nesta capital, na Avenida Santos Dumont, no 938 e 954, Bairro 
Centro, na qualidade de confinante Oeste (fundos) e Norte (lado esquerdo), respectivamente, bem como de NEUZA BACHÁ 
TURBAY E SEU CÔNJUGE, MAURILANDO ALFREDO PEREIRA TURBAY, proprietários dos imóveis situados nesta capital, na 
Avenida Santos Dumont, no 972, Bairro Centro, na qualidade de confinante Norte (lado esquerdo) e de ANA LUIZA JUCÁ 
FONTENELLE BARROS, CPF 234.633.173-20, proprietária do imóvel situado nesta capital, na Rua João Cordeiro, no 1252, 
Bairro Aldeota, na qualidade de confinante Sul (lado direito) do imóvel objeto desta solicitação, através do presente edital, que 
por esta serventia está se processando a retificação imobiliária administrativa requerida por MARIA CRISANTINA ALBINO PONTES, 
através de seu procurador, DANILO ALBINO PONTES PEREIRA, nos termos da procuração lavrada no Cartório de Notas e Registros 
Públicos Lima Silva, Livro no 39, Fls.97, datada de 24/03/2022, nos termos da Solicitação no 01/198106. O imóvel objeto desta 
solicitação de retificação está situado na Rua João Cordeiro, no 1250, Bairro Aldeota, nesta Capital, com as características 
constantes no memorial descritivo e na planta de situação, apresentados a esta serventia. A impugnação do confrontante, caso se 
julgue prejudicado, deverá ser apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante a oficiala que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a retificação, presumir-se-ão 
aceitos pelo confrontante como verdadeiros os fatos articulados no processo aqui mencionado, entendendo-se, assim, sua anuência 
pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível nesta serventia para análise dos confinantes ora 
notificados. Dado e passado nesta cidade e comarca de Fortaleza/CE, aos 20 de Maio de 2022. Eu, MARIA DO SOCORRO 
PINHEIRO MAIA, substituta da oficiala, o fiz digitar e subscrevi. 





      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 3 de junho de 2022  O ESTADO                     10

ECONOMIA

Os números do IBGE apontaram um crescimento de 
1% do PIB no primeiro trimestre de 2022, em comparação 
aos três meses anteriores, já descontados os efeitos sazo-
nais. Esse foi o terceiro avanço consecutivo da atividade 
econômica e o sexto verificado nos últimos sete trimes-
tres, que acumularam um crescimento 1,6% superior ao 
do registrado no período anterior ao início da pandemia 
de covid-19. Contudo, nos dois primeiros trimestres de 
2020, a economia brasileira havia acumulado encolhi-
mento de 11%. Em um ano, o PIB brasileiro totalizou R$ 
8,89 trilhões, o que revela lentidão do processo regenera-
tivo da economia brasileira. Mesmo com um primeiro tri-
mestre positivo, os efeitos retardados da política monetá-
ria devem afetar a sustentabilidade do ritmo da atividade 
econômica brasileira, segundo a CNC.

Levando em consideração o PIB, a expectativa é que a 
economia desacelere, especialmente, a partir do terceiro 
trimestre de 2022, quando a disponibilização de recursos 
extraordinários para o consumo tende a ser menor. No fim 
de março, o volume de prestação de serviços se encontra-
va 7,2% acima do observado no período pré-pandemia, 
seguido pelo comércio (2,6%). Sob a ótica da produção, o 
setor avançou 1% ante o último trimestre de 2020. Por ou-
tro lado, a indústria cresceu apenas 0,1% e a agropecuária 
apresentou queda de 0,9%. O comportamento da inflação e 
dos juros não pode estar dissociado do comportamento re-
cente do nível de atividade. Com esses ferrolhos, o avanço 
pode não ser semelhante nos próximos meses.

Economia e seus passos incertos

RUBENS FROTA

ECONOMIA

PIB ‘robusto’
Para o Ministério da 

Economia, o crescimento 
de 1% do PIB, no primeiro 
trimestre deste ano, é 
"robusto" e mostrou que 
a economia tem se mos-
trado resiliente. A equipe 
econômica prevê que o 
bom desempenho continue 
no segundo semestre. O 
"ponto fraco" no primeiro 
trimestre, o desempenho 
do setor agropecuário 
(-0,9%), deve se recuperar 
no segundo semestre, diz 
a pasta. O chamado car-
regamento estatístico do 
Ministério da Economia 
sugere que o cresci-
mento deve ser de pelo 
menos 1,5% em 2022.

Tacada
A pressão por uma 

solução contra a alta dos 
combustíveis levou uma 
ala do Governo a defen-
der um novo decreto de 
calamidade pública a 
quatro meses da eleição. 
O entendimento é que 
o Governo teria mais 
segurança para abrir 
créditos extraordinários 
- que permitem uso de 
recursos fora do teto de 
gastos (regra que impede 
o crescimento das despe-
sas acima da inflação). O 
objetivo é custear medidas 
para subsidiar preços ou 
pagar auxílios a cami-
nhoneiros, entregadores e 
motoristas de aplicativo.

“A crise dos combustíveis deve se agravar, tá?”
"O americano falou que não vai 
aumentar a sua produção de pe-
tróleo. O Brasil não tem como 
aumentar a dele. Em consequ-
ência, a crise dos combustíveis 
deve se agravar, tá? No mundo 
todo. Se fosse só aqui podiam 

me culpar, mas é no mundo todo", alegou Bolsonaro a 
apoiadores. Ou seja, prepare o bolso: mais altas vem por 
aí, e não será por causa do ICMS como dizem.

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

O desempenho ficou um 
pouco abaixo das expecta-
tivas do mercado financei-
ro. Na mediana, analistas 
consultados pela agência 
Bloomberg projetavam alta 
de 1,2%. O PIB busca medir 
a produção de bens e servi-
ços no país a cada trimes-
tre. O avanço do indicador 
é usualmente chamado de 
crescimento econômico.

A alta de 1% é a terceira 
em sequência, depois de re-
cuo no segundo trimestre 
de 2021 (-0,2%). Com o de-
sempenho, o PIB ficou 1,6% 
acima do patamar do quar-
to trimestre de 2019, perío-
do pré-pandemia. Contudo, 
segue 1,7% abaixo do ponto 
mais alto da atividade eco-
nômica do país, registrado 
no primeiro trimestre de 
2014.

Em outras palavras, a 
economia recuperou as per-
das geradas pela Covid-19, 
mas ainda não superou os 
impactos da crise que ga-
nhou forma entre 2014 e 
2016. O nível da atividade 
econômica é similar ao de 
meados de 2013 no país, in-
dicou o IBGE.

O resultado divulgado 
ontem veio em um contexto 
de derrubada de restrições a 
atividades após os estragos 
causados pela pandemia.

Serviços
Parte do setor de ser-

viços, o principal do PIB, 
havia sido paralisada nas 
fases mais críticas da crise 
sanitária. Com o processo 

de reabertura da economia, 
houve espaço para melhora 
ao longo dos últimos meses.

Segundo o IBGE, foi jus-
tamente o setor de servi-
ços que puxou o PIB para 
cima no primeiro trimestre. 
A alta do segmento foi de 
1% em relação ao final de 
2021, um movimento que 
já era previsto por analis-
tas. “Dentro dos serviços, 
o maior crescimento foi de 
outros serviços, que tiveram 
alta de 2,2% no trimestre e 
comportam muitas ativida-
des dos serviços prestados 
às famílias, como alojamen-
to e alimentação”, disse a 
coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca 
Palis, em referência a ne-
gócios como hotéis, bares e 
restaurantes. “Muitas dessas 
atividades são presenciais e 
tiveram demanda reprimida 
durante a pandemia”, com-
pletou.

Indústria
A indústria, por sua vez, 

registrou relativa estabilida-
de, com pequena variação 
de 0,1%. Já a agropecuária 
recuou 0,9%, prejudicada 
pela seca na região Sul.

“O cenário do primeiro 
trimestre é de uma econo-
mia saindo da pandemia. 
Os serviços tiveram uma 
recuperação mais vigorosa”, 
avaliou o economista-chefe 
da consultoria MB Associa-
dos, Sergio Vale, antes da 
divulgação dos resultados.

O economista Luca Mer-
cadante, da Rio Bravo In-

vestimentos, também já fa-
zia análise na mesma linha. 
“O processo de retomada da 
economia tem gerado efei-
tos mais longos do que se 
esperava inicialmente. Esse 
é o ponto principal”, diz.

Às vésperas da corrida 
eleitoral, o governo federal 
apostou em medidas como 
o Auxílio Brasil, em uma 
tentativa de estimular o 
consumo em um período de 
escalada da inflação, lem-
bram analistas.

A base de comparação 
fragilizada do PIB é mais 
um dos fatores apontados 
para explicar o desempenho 
do indicador no primeiro 
trimestre.

Por fim, o avanço da ocu-
pação no mercado de tra-
balho, mesmo com a renda 
média em queda, também é 
citado como um possível es-
tímulo para a economia na 
largada do ano.

Projeção 
Analistas alertam para 

uma possível desaceleração 
do PIB ao longo de 2022, 
especialmente no segundo 
semestre. Até lá, projeta-se 
efeito maior dos juros altos 
e da inflação persistente so-
bre o consumo, motor do 
crescimento econômico.

Incertezas da corrida 
eleitoral brasileira e do ce-
nário externo, em meio à 
Guerra da Ucrânia e à mu-
dança na política monetária 
dos Estados Unidos, surgem 
como ameaças adicionais.

“Daqui para frente, a ex-

pectativa é um pouco mais 
negativa. O efeito dos ju-
ros altos no Brasil tem uma 
defasagem para aparecer. 
Deve atrapalhar no segun-
do semestre, e as expectati-
vas para inflação pioraram”, 
analisa Mercadante.

O boletim Focus mais re-
cente, de 29 de abril, mos-
trou uma projeção do mer-
cado financeiro de alta de 
0,7% para o PIB no acumu-
lado de 2022, segundo o BC 
(Banco Central), responsá-
vel pela publicação.

Há instituições financei-
ras que preveem um avan-
ço mais forte, próximo ou 
acima de 1%. No começo 
do ano, as estimativas eram 
menores, ao redor de 0,3% 
na mediana. Essas proje-
ções melhoraram com os si-
nais de uma atividade mais 
aquecida ao longo do pri-
meiro trimestre.

Porém, analistas ponde-
ram que a reação do PIB, 
um indicador de produção 
de bens e serviços, nem 
sempre é sentida pela po-
pulação na mesma medida. 
É o caso atual, conforme 
Vale, da consultoria MB As-
sociados. “A população está 
sofrendo com inflação e de-
semprego ainda alto. Assim, 
fica difícil perceber uma 
vida melhor. O desempre-
go caiu, mas segue em dois 
dígitos, assim como a infla-
ção”, afirma. “A recuperação 
mesmo vai ocorrer quando 
tivermos crescimento maior 
do PIB e inflação e desem-
prego menores.”

Petroleiros: Greve contra privatização
As duas federações de petroleiros do 

País se reuniram em manifestações contra a 
privatização da Petrobras, que tem apoio de 
Bolsonaro e ganha corpo no Congresso. As 
manifestações marcam, também, o início da 
campanha de negociações do acordo coletivo 
da categoria, que pede reposição da inflação 
e de perdas salariais em acordos anteriores 
e tenta recuperar benefícios perdidos nos 
últimos anos. O mercado vê, com ceticismo, 
a privatização ainda neste mandato, mas os 
petroleiros temem o grande apoio que o Go-
verno tem no Congresso.

Veículos
Maio registrou o maior 

volume de emplacamentos 
de 2022. Segundo a Fena-
brave, com três dias úteis 
a mais do que em abril, as 
338.440 unidades licen-
ciadas cresceram 25,09% 
sobre o mês anterior, sendo 
superior, também, a maio 
de 2021 (6,03%). Com a 
retração, entre janeiro e 
maio de 2022, caiu para 
4,16%, contra uma queda 
de 7,18% registrada no 1º 
quadrimestre. A entidade 
não irá rever as projeções 
para o ano, o que será feito, 
apenas, no encerramento 
do primeiro semestre.

Veículos II
Sobre veículos híbridos 

e elétricos, o resultado vem 
se consolidando numa cur-
va evolutiva, nos últimos 
meses. No acumulado até 
maio último, foram comer-
cializados 16.393 autos e 
leves eletrificados, contra 
10.393 em igual período 
do ano passado, o que 
aponta aumento de 57,7% 
no volume. Em termos de 
participação de mercado, 
esses veículos represen-
tam 2,4% do total comer-
cializado no segmento, um 
percentual ainda baixo, 
mas que já demonstra uma 
tendência de consumo.

Veículos. O emplacamento de carros no país teve alta de 25,09% em maio, na compa-
ração com abril, aponta levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). Também houve alta de 6,03% em relação a maio de 2021.

Refresco da pandemia faz PIB 
crescer 1% no primeiro trimestre
Com a reabertura da economia, o PIB brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre 
de 2022, frente aos três meses anteriores, apontam dados divulgados pelo IBGE

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão de Licitações tor-
na público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
13.003/2022-PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestar serviço de licença de uso de ERP WEB para atender aos alunos da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, e EJA do Sistema Municipal de Educação da Secretaria de Educação. Datas 
e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 11h do dia 03/06/2022; 2. Fim do recebi-
mento de propostas: às 08h do dia 15/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h 
às 08:59h do dia 15/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 15/06/2022, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, 
s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h ou pelo telefone (88) 99300-1896 e no site:-
www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. FORTALEZA - CE. Rua Dr. José Lourenço 870,1° andar - Aldeota Fone: 
(085) 3052.1900 / Fax: (085) 3052.1911. Ana Teresa Araújo Mello Fiúza – titular. Andrea Mello Fiúza, Margarete 
Moreira Maciel Marcos Klein Antunes, Cláudia Mesquita Rocha, Amanda Modesto Praciano, Maria do Socorro Pinheiro 
Maia – substitutos. EDITAL. Solicitação no 01/149045. Natureza da solicitação: Retificação Imobiliária 
Administrativa. Parte interessada: PAULO CÉSAR DA SILVEIRA BARROS, brasileiro, casado, engenheiro químico, 
Carteira de Identidade no 2016304617-9 SSP/CE, CPF 101.279.333-87, residente e domiciliado na Rua Henrique 
Galeno, no 520, apto 1402, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60.135-420, email : pcsb1953@hotmail.com, 
inventariante do Espólio de José Ponciano Barros e Carmosita Sliveira Barros, conforme Termo de Compromisso de 
inventariante em anexo. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA. O OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 22 ZONA DE FORTALEZA, por sua titular, ANA TERESA 
ARAÚJO MELLO FIÚZA, em cumprimento ao disposto no art. 213, $ 39, da Lei no 6.015/73, faz saber a ALDIRA 
FERREIRA SANTOS, cuja qualificação completa é desconhecida pelo requerente, conforme §2º do art.4o do 
Prov.61/2017 do CNJ, proprietária do imóvel situado nesta capital, na Rua Tenente Benévolo, no 403, Centro, 
CEP 60160-040, na qualidade de confinante Sul (Fundos) do imóvel objeto desta solicitação, através do 
presente edital, que por esta serventia está se processando a retificação imobiliária administrativa requerida por 
PAULO CÉSAR DA SILVEIRA BARROS, inventariante do Espólio de José Ponciano Barros e Carmosita Silveira 
Barros, conforme Termo de Compromisso de inventariante em anexo. O imóvel objeto desta solicitação de retificação 
está situado na Rua Vereador Ademar Arruda (antes Travessa Aracoiaba), no 82, Centro, CEP 60.810 025, nesta 
Capital, com as características constantes no memorial descritivo e na planta de situação, apresentados a esta 
serventia. A impugnação do confrontante, caso se julgue prejudicado, deverá ser apresentada dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, por escrito, perante a oficiala que este subscreve, 
devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a retificação, presumir-se-ão aceitos pelo confrontante como 
verdadeiros os fatos articulados no processo aqui mencionado, entendendo-se, assim, sua anuência pela falta de 
impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível nesta serventia para análise dos confinantes ora 
notificados. Dado e passado nesta cidade e comarca de Fortaleza/CE, aos 31 de Maio de 2022. Eu, Mando los  
MOMARIA DO SOCORRO PINHEIRO MAIA, substituta da oficiala, o fiz digitar e subscrevi. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DAS ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 22.13.05/ARP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.13.05/PE – OBJETO: 
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 02 (dois) caminhões para execução da 
Proposta Nº 045781/2019 com Objetivo de melhorar a gestão dos resíduos no Município de Itapipoca-
CE. ASSINATURA DA ATA: 04/05/2022. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura. 
EMPRESA ADJUDICADA E HOMOLOGADA: CEARÁ DIESEL S/A - CNPJ nº 63.388.441/0001-22, 
vencedora com o VALOR GLOBAL estimado de R$ 890.000,00 (Oitocentos e Noventa Mil Reais). A ata 
com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta no Governo 
Municipal de Itapipoca, setor de Licitações. Itapipoca-CE, 02 de Junho de 2022. José Wanrley 
Albuquerque Braga – Pregoeiro Oficial. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE AQUIRAZ
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AQUIRAZ

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) - Processo nº 0021134-46.2017.8.06.0034
Usucapião Usucapião da L 6.969/1981 Arnaud Assunção

Tavares e outro

FAZ SABER

ARNAUD ASSUNÇÃO TAVARES

Ao Poente, (frente)

Ao
Nascente, (fundos)

Ao Norte, (lado direito)

Ao Sul, (lado esquerdo)

Assim, por este edital ficam citados todos os possíveis interessados, ausentes,
incertos e desconhecidos para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente
ação, sob pena de revelia, caso em que presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados
na inicial pelo(a)(s) autor(a)(s).

Sandra Oliveira Fernandes - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
Terceiro Procuradoria Geral da União

A Dra. SANDRA OLIVEIRA FERNANDES, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível desta
Comarca de Aquiraz, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc. a todos quanto o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e expediente da
Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Aquiraz, uma Ação de Usucapião, processo n° 0021134-
46.2017.8.06.0034, proposta por , requerendo que lhe declare o
domínio do imóvel a seguir descrito: Um terreno rural de forma irregular, na Escala 1: 2.000, com frente
para o lado direito de uma Estrada que liga a Rodovia BR116 a RodoviaCE-040 e esquina para o lado
esquerdo na direção norte de uma Estrada Carroçável, denominado Sitio Maravilha, situado na
Localidade Tomaz Homem Distrito de Justiniano de Serpa Aquiraz Ceará, pertencente a Arnaud
Assunção Tavares, com área total do terreno = 5,8062ha e perímetro = 980,03m. Com as seguintes
medidas e confrontações: , em um (01) segmento: do ponto P0=0 com ângulo
interno = 97º08'41" e coordenadas (UTM) = 556276,8260 / 9555303,4410, ao ponto P1 com ângulo
interno = 82º08'49" e coordenadas (UTM) = 556382,0570 / 9555481,0360 medindo 206,43 metros,
extremando com o lado direito de uma estrada que liga a Rodovia BR-116 a Rodovia CE-040;

, em um (01) segmento: do ponto P2 com ângulo interno = 92º18'33" e
coordenadas (UTM) = 556613,8740 / 9555296,6330 ao ponto P3 com ângulo interno = 88º'23'57" e
coordenadas (UTM) = 556495,0410 / 9555134,2200 medindo 201,24 metros, extremando com o
imóvel pertencente a J. Reis Avícola LTDA; , em um (01) segmento: do ponto
P1 com ângulo interno = 82º08'49" e coordenadas (UTM) = 556382,0570 / 9555481,0360 ao ponto P2
com ângulo interno = 92º18'33" e coordenadas(UTM) = 556613,8740 / 9555296,6330 medindo 296,22
metros, extremando com o lado esquerdo de uma estrada carroçável; e , em
um (01) segmento: do ponto P3 com ângulo interno = 88º23'57" e coordenadas (UTM) = 556495,0410 /
9555134,2200AO PONTO P0=0 com ângulo interno = 97º08'41" e coordenadas (UTM) = 556276,8260
/ 9555303,4410 medindo 276,14 metros, extremando com o imóvel pertencente a Roberto Silva
Tavares.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Aquiraz/CE, em 02 de
fevereiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 030/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS 
E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com 
com início do acolhimento das propostas: 03/06/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento 
das propostas: 15/06/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 15/06/2022, às 
08h05; início de disputa de preços: 15/06/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital 
se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.jaguaretama.ce.gov.br,

Jaguaretama-CE, 02 de Junho de 2022
SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAUJO

Pregoeiro.

FORALDA ÁGUAS ENVASADAS LTDA - CNPJ: 11.717.151/0001-81
RESSALVA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

O Instituto de Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC, por seu Presidente, no uso de suas 
atribuições legais, especificamente fundamentado na Lei Municipal nº 1.647, de 06 de junho de 2005, 
na Lei complementar Municipal nº 096, de 23 de dezembro de 2021, na Resolução COMDEMA Nº 
01 de 13 de janeiro de 2022 e no Parecer Técnico de nº 179/2022/IMAC, expede a Regularização 
de Licença de Operação, nos seguintes termos: Razão Social: Foralda Águas Envasadas Ltda. 
CNPJ: 11.717.151/0001-81. Endereço: Rua Francisco Felipe da Silva, Nº 854, Itapuan, Caucaia/
CE. Processo: 2020006905/IMAC. Onde lia-se: CNPJ: 11.717.515/0001-51. Leia-se: CNPJ: 
11.717.151/0001-81. Caucaia, 03 de maio de 2022. Paula Mescya da Silva Mota - Coordenadora 
de Licenciamento Ambiental - IMAC, Marcos André Arraes de Almeida - Diretor de Controle e 
Licenciamento Ambiental - IMAC, Leandro Alves de Araújo - Presidente do Instituto de Meio Ambiente 
do Município de Caucaia - IMAC.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRATO DE 
REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1805.02/2022, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, através da Secretaria de Urbanismo, Obras e Ser-
viços Urbanos (Órgão Gerenciador) e as empresas:1. J MARIA DE FREITAS,inscrita no CNPJ 
72.310.691/0001-30. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, TOMBADO SOB O Nº 
1805.02/2022, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULARES 10/200 
PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VALORES TOTAIS REGIS-
TRADOS: 1. J MARIA DE FREITAS, inscrita no CNPJ 72.310.691/0001-30. Item 01 pelo valor Global 
de R$ 481.500,00 (Quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos reais).FUNDAMENTO LEGAL: Leis 
Federais nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº123/06, Lei nº 8.666/93 – Lei Geral de Licita-
ções e pelo Decreto n° 7.892/2013. DATA DE ASSINATURA: 03.06.2022. VIGÊNCIA: De 12 (doze) 
meses. SIGNATARIOS: Pela Prefeitura de Santana do Acaraú, Secretaria de Urbanismo, Obras e 
Serviços Urbanos, Sr. PáduaErickson Medeiros Carneiro e pelas Empresas: J MARIA DE FREITAS, 
representada pelo Sr. José Maria de Freitas. Santana do Acaraú/CE, 03 de Junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE 
LICITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0306.01/22 – PE. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE ITENS PARA FORMAR O KIT NATALIDADE PARA ATENDER AS GESTANTES DE FAMILIAS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) 
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados, que do dia 06 de Junho de 2022 a 20 de Junho 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 
20 de Junho de 2022, às 08h30min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 08h30min do dia 21 de Junho de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São 
João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim 
como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura 
Municipal. À comissão de Pregão. Santana do Acaraú/Ce, 03 de Junho de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 30.05.01/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 21 de Junho de 2022 
às 11h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MO-
LHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou 
através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 02 de junho de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JUL-
GAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.02/2022 A 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do 
julgamento das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EIEF ANTÔNIO RAI-
MUNDO PAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MOREIRA I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após a 
análise das propostas de preço e julgamento, constatou-se que foram DESCLASSIFICADAS: 1. C 
R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 2. CMN CONSTRUCOES 
E LOCACOES LTDA; 3. PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 4. A.I.L. CONS-
TRUTORA LTDA; 5. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 6. VENUS SERVICOS E EN-
TRETENIMENTOS LTDA, 7. URBANA LIMPEZA E MANUTENCAO VIARIA EIRELI; 8. MELIUZ 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, 9. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES 
EIRELI,; 10. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 11. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 12. 
IMPAR SERVICOS LTDA; 13. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 14. CONS-
TRUTORA EXITO EIRELI; 15. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES 
EIRELI; 16. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 17. ARAGUAIA 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; 18. REAL SERVICOS EIRELI; 19. SARAIVA EMPREENDIMEN-
TOS E SERVICOS EIRELI; e CLASSIFICADAS: 20. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVI-
COS LTDA; 21. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 22. LARGEM CONS-
TRUCOES LOCACOES E EVENTOS EIRELI; 23. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
24. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 25. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 
26. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 27. N3 CONSTRUTORA LTDA; 28. H B SERVICOS DE 
CONSTRUCAO EIRELI; 29. CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 30. ELE-
TROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 31. IDEAL CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; 32. VAP CONSTRUCOES LTDA; 33. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVI-
COS LTDA; 34. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 35. ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 36. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 37. MATOS & 
ALMEIDA LTDA; 38. PRIME TRANSPORTES LTDA; 39. C V TOME SERVICOS. Em seguida foi 
feito o mapa comparativo do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: C V TOME SER-
VICOS, vencedora com o Valor Global de R$ 406.798,88 (Quatrocentos e seis mil, setecentos 
e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias 
úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 
02 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.



11O ESTADO • Fortaleza, Ceará, Brasil • Sexta-feira, sábado e domingo, 3 de junho de 2022  

Contratação. O Fenerbahçe, da Turquia, anunciou a contratação do técnico português Jorge Jesus, em substitui-
ção a Ismail Kartal, que levou o clube ao segundo lugar no Campeonato Turco nesta temporada, atrás do campeão 
Trabzonspor. Kartal assumiu o cargo em janeiro, após o clube romper com Vítor Pereira, atualmente no Corinthians.ESPORTES

FOTO  MATEUS LOTIF / FORTALEZA EC

Esconderam o mar      
A Beira Mar está mesmo linda. Só faço um reparo que 

a gente, como já disse meu colega de jornal, Flávio Torres, 
só ver o mar se for lá de cima de um edifício muito alto.

Os ricos
A elite é exclusivista, é ambiciosa, insensível e não está 

nem aí para o desemprego e a fome de muitos.

Bringel
Para quem não sabe o vereador Eudes Bringel já foi di-

rigente do futebol junto ao Ceará Sporting Clube. Foi dele 
o projeto de comemoração dos 50 anos do nosso atletis-
mo. Eudes Bringel obteve no pleito passado 5.870 votos.

Torneio
Será realizado no Círculo Militar de Fortaleza o torneio 

de dama 64 casas no dia 5 de junho a partir das 9h com 
inscrição de 20 reais e premiação na faixa Elite.  1 colo-
cado - troféu e 150,00; 2 colocado - 100,00 e 3 colocado 
50,00. Na faixa Ouro 1 colocado 150,00 2colicado 100,00 e 
3 colocado 50,00. Tem como árbitro Ainton Rocha e será 
uma realização da Federação Cearense de Jogos de Dama.

Reunião
A presidente da Fetriece, Fátima Figueiredo e demais 

membros da direção, tiveram uma reunião no dia de 
ontem, juntamente com a Secretária Executiva da Contro-
ladoria Geral do Município (CGM),  Juliana Guimarães  
e equipe. O encontro objetivou tratar da apresentação do 
sistema de gestão de parcerias do município de Fortaleza.

50 anos
Repercutindo entre 

os amantes do esporte a 
homenagem que a câma-
ra municipal prestou aos 
50 anos da Federação de 
Atletismo. Ela é uma das 
mais antigas entidades de 
nosso desporto e seu atual 
presidente Jerry Walter já 
praticou o futsal e o futebol 
e é um apaixonado pelo 
esporte.

Rogério e Osires
Quando ouço elogios 

ao apoio do governo quer 
estadual quer municipal ao 
esporte, fico feliz porque 
demonstra que os secretá-
rios Rogério e Osires estão 
dando conta do recado.

Neídes Nobre
Fiquei feliz ao saber que 

o meu amigo Neídes Nobre 
já está em casa em franca 
fase de recuperação da co-
vid. Trata-se de um ex-ár-
bitro de basquetebol e um 
moço sério e bem intencio-
nado. Bom dia, Neídes.

Totolec
e a Loteria dos Sonhos 

a cada dia mais crescem 
de credibilidade junto ao 
nosso povo.

Aratuba
Soube que o esporte vai 

muito bem na cidade de Ara-
tuba, pois seu prefeito tem 
apoioado as iniciativas deste 
setor de nossa juventude.

Enel

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Nem só de aumentar preço nem de cortar a luz dos que 
não podem pagar, vive a Enel esta poderosa e milionária 
empresa de serviços. Ela está apoiando projeto de incenti-
vo ao atletismo, o que é muito bom para sua imagem.

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

 O Ceará venceu, na noite 
desta quarta-feira (1), o For-
taleza, na Arena Castelão, 
com gol de Cléber, anotado 
nos acréscimos do primeiro 
tempo. O jogo foi marcado 
por confusões, com agressão 
e a expulsão de Felipe, do 
Fortaleza. Válida pela terceira 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro, a partida ainda teve 
outros momentos conturba-
dos, como duas pausas por 
conta do uso de sinalizadores.

Os dois times dividiram o 
domínio na partida, um em 
cada tempo. O Ceará atacou 
mais na primeira etapa e che-
gou ao único gol da partida 
no final do primeiro tempo; 
apesar de ter um jogador a 
menos. O Fortaleza insistiu 
pelo empate especialmente 
na reta final do segundo tem-
po, mas não obteve êxito.

O resultado deixou o Forta-
leza ainda mais preso da zona 
de rebaixamento, com dois 
pontos marcados em oito jo-
gos. O Ceará, por outro lado, 
saiu da 19ª posição para a 15ª, 
com nove pontos. Aos 7 mi-
nutos, o jogo foi interrompido 
porque muitos sinalizadores 
eram acesos pela torcida do 
Fortaleza. Após pouco tempo, 
o árbitro resolveu reiniciar o 
jogo. Mas o juiz Braulio de 
Oliveira Machado fez nova in-
terrupção, aos 12 minutos. No 
estádio, inclusive, foi realizado 
pedido à torcida: “Não preju-
dique o Fortaleza. O uso de si-
nalizadores é proibido”. A par-
tida retomou aos 15 minutos.

Aos 16 minutos, Luis Otá-
vio, do Ceará, sentiu lesão na 
coxa, enquanto o Fortaleza 

deu continuidade ao seu ata-
que. Ao ser marcada uma falta, 
os jogadores do Ceará se revol-
taram e uma confusão come-
çou entre as duas equipes. Ao 
checar possíveis agressões no 
VAR, o árbitro Braulio de Oli-
veira Machado expulsou Fe-
lipe por ter agredido Richard, 
do Ceará. A bola voltou a rolar 
aos 21 minutos.

Aos 23, o Fortaleza subiu 
na velocidade de Moisés, que 
invadiu a grande área e chu-
tou cruzado, de perna direita, 
mas mandou para fora. Uma 
nova confusão surgiu aos 27’, 
após cruzamento de Nino 
Paraíba, do Ceará. A bola 
bateu em Juninho Capixaba, 
e a arbitragem assinalou um 
bloqueio com o braço. O la-
teral esquerdo se irritou e os 
jogadores discutiram; Vina, 
inclusive, caiu no gramado e 
ficou deitado. No rebote da 
falta, a bola sobrou no pé de 
Erick, que finalizou de pri-
meira, mas para fora.

Aos 36 minutos, Richard 
recebeu pelo lado direito da 
grande área e tocou para o 

meio. Vina recebeu a bola e fi-
nalizou para o fundo da rede. 
O bandeirinha marcou impe-
dimento na jogada. Logo de-
pois, Vina fez corta-luz na in-
termediária e Lima chapou de 
primeira, encobrindo o goleiro 
Marcelo Boeck, que foi salvo 
pelo travessão.

Seis minutos depois, Ri-
chard arriscou de longe e a 
bola quicou na frente de Mar-
celo Boeck, que não conseguiu 
segurá-la e defendeu de man-
chete. A defesa afastou a bola. 
Por conta das paralisações, o 
jogo teve 10 minutos de acrés-
cimos no primeiro tempo.

Dominando o jogo, o Ceará 
atacava com mais intensidade 
e tinha a maior posse de bola. 
Vina recebeu a bola de costas 
para a área e emendou um pas-
se de calcanhar para Cléber, 
que estava sozinho. Aos 56’, 
ele chutou no canto esquerdo 
do gol e abriu o placar. Por ter 
tirado a camisa na comemora-
ção, recebeu cartão amarelo.

O Ceará se manteve no 
ataque desde o primeiro lan-
ce. Vina finalizou da entrada 

da área e Marcelo Boeck en-
caixou a bola. O Fortaleza 
quase empatou com Silvio 
Romero, aos 12 minutos. Lu-
cas Lima levou a bola para a 
linha de fundo pelo lado di-
reito e tocou para trás para o 
atacante, que complementou 
de primeira, mas para fora. O 
Fortaleza tentou de novo aos 
15 minutos. Ceballos recebeu 
bom lançamento de Juninho 
Capixaba e tocou para trás. 
Robson chutou cruzado e 
também mandou para fora.

Aos 19 minutos, o goleiro 
João Ricardo, do Ceará, teve 
de trabalhar. Moisés arran-
cou em velocidade pelo meio 
de campo e soltou o pé de 
longe. João Ricardo caiu no 
cantinho esquerdo e espal-
mou a bola, evitando o gol 
de empate. Já um pouco me-
lhor no começo do segundo 
tempo, o Fortaleza continuou 
indo para o ataque, apesar de 
ter um homem a menos. O 
time cresceu em intensida-
de, mas com problemas para 
finalizar no alvo. O goleiro 
João Ricardo sofreu poucas 
ameaças, embora o Ceará es-
tivesse fechado na defesa du-
rante a reta final do segundo 
tempo.

Mas o goleiro apareceu aos 
39 minutos, impedindo um 
gol de Titi dentro da pequena 
área. Após jogada pelo lado 
esquerdo, Robson conseguiu 
tocar na bola, desviando a tra-
jetória na direção do zagueiro. 
Atento, João Ricardo conse-
guiu interromper a trajetória 
da bola. Ele defendeu outra 
bola difícil, aos 47 minutos, em 
cobrança de falta de Pikachu.

SAUDADES Seleção brasileira de futsal, com mais cearen-
ses do que o resto do Brasil.

CEL. GOMES Na sua saudação em nome do parlamento 
municipal o vereador Eudes Bringel ao se referir ao cel Gomes que 
já foi presidente da FCTA teve palavras de elogio a este grande 
desportista que é o cel Gomes hoje no comando do Sumov. E eu 
não sabiua que o cel teve também passagem pelo nosso futebol.

Com o resultado, Ceará subiu para 15º, enquanto o Fortaleza ainda está na lanterna

Ceará vence Fortaleza em 
Clássico-Rei na Arena Castelão
O Alvinegro de Porangabussu conseguiu derrotar o Tricolor do Pici com 
o gol solitário de Cleber pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

BASTOS JUNTAS INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
SEMACE a Regularização de Licença de Operação para 23.05 - Fabricação de 
Autopeças para Veículos localizada no município de Umirim/CE, na BR - 222 KM 
91, s/n, Zona Urbana Bairro do Posto. Foi determinado o cumprimento das exi-
gências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

LAGOA JERI I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SETMA a Licença de 
Instalação para loteamento, localizado no município de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará, 
na Av. Herrera Gimenez, S/N, Localidade Córrego da Forquilha. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SETMA.

LAGOA JERI I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SETMA a Autorização Ambiental 
para Supressão Vegetal para loteamento, localizado no município de Jijoca de Jericoacoara, Estado do 
Ceará, na Av. Herrera Gimenez, S/N, Localidade Córrego da Forquilha. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SETMA.

LAGOA JERI I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SETMA a Licença Pré-
via N° 002/2022 para loteamento, localizado no município de Jijoca de Jericoacoara, Estado 
do Ceará, na Av. Herrera Gimenez, S/N, Localidade Córrego da Forquilha. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento da SETMA.

A WINITY S.A, torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LAC para uma Es-
tação Rádio Base (ERB), no município de Caucaia no endereço da 
Rua A, 290 – CEP 61.695-990 – CAUCAIA – CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
licenciamento do IMAC.

A QUINTAS DO CAMPO INCORPORAÇÕES SPE LTDA - CNPJ: 40.454.411/0001-71, torna 
público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – 
IMAC, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para IMPLANTAÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
– 57 UNIDADES DE CASAS DUPLEX COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 4.549,09 M2, no 
Município de Caucaia, no endereço RUA MARIA ALVES DE LURDES, Nº 70 - ESQUINA COM 
RUA GUARUJÁ - CAUCAIA - ESTADO: CEARÁ – CEP:61.625-025. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

HARAS HOTEL ALTA VISTA LTDA
Torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 
SEMMAM, a Regularização de Licença de Operação, para extração mineral, 
localizada na Vila Córrego do Maceió, nº 87, Bairro Barra, no município 
de Fortim, Ceará, CEP 62.815-000. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

REGIS CLAUDE ROBERT MOLENART
Torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMAM, a 
Licença de Instalação, para a atividade de Hotelaria, localizada no Loteamento Pontal 
de Maceió, Lotes 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47 e 48, Quadra 57, Bairro Pontal do Maceió, 
no município de Fortim, Ceará, CEP 62.815-000. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

RUBI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES UNIPESSOAL LTDA,
CNPJ: 40.052.514/0001-05

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Meio Arribiente - SETMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL CO-
MERCIAL, localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, na Avenida Olavo de Vasconcelos, 
S/N Vila de Jericoacoara com uma área construída total de 1.731,63 m². Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SETMA.

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° 27650 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
RENAN PINTO DE PAULA e GESSYKA RIBEIRO PONTES;
Edital n° 27651 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
THIAGO ALENCAR DE LIMA e REBEKA FERREIRA CARNEIRO.
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, 02 de Junho de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339610 - Marciano Pereira de Sousa e Lindayane Gomes Martins;
339611 - Hassan Fathy Abdelhakim Ahmed e Maria Lucia da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 02 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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° 76101 - LUCAS PINTO LIMA e GIOVANNA KAREN PIRES FEITOSA;
Edital n° 76102 - MIZAEL SILVA PEREIRA e TAINARA SILVA DE LIMA;
Edital n° 76103 - IAN ALVES VIANA e CAROLINE CÂMARA SALES;
Edital n° 76104 - JOEL RODRIGUES DE SOUZA e DALINE DA SILVA VIEIRA;
Edital n° 76105 - RENATO DINIZ COSTA e JESSICA FERREIRA SODRE;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 02/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 03/06/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30769 FRANCISCO WALLISON ALVES FERNANDES E PALOMA ELLEN LIMA DA SILVA
N°30770 LEONARDO PEREIRA DA SILA E MARLUCE MONTEIRO DA COSTA
N°30771 THOMAZ DA COSTA ARAUJO E IVANIZE AMANDA OLIVEIRA JORGE

02 DE JUNHO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31037 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADSOM JORGE EVANGELISTA DE CASTRO e THAINÁ MACIEL ALMEIDA LIMA;
Edital n° 31038 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL SANTOS BARBOSA e THAYNÁ CARVALHO DE SOUZA;
Edital n° 31039 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO FELICIANO e CARLA KARINE LOPES CARDOSO;
Edital n° 31040 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALESSANDRO FELIX DE SOUSA MOURA e RAFAELA LOIOLA DE CARVALHO;
Edital n° 31041 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS AFRANIO HONORATO MORAIS NOGUEIRA e THAYS TORRES DE ANDRADE;
Edital n° 31042 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO LOPES RAMOS NETO e SARA SANTANA PESSÔA;
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

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° 18408 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL LIMA GOMES e LARISSA LENDELL SOUSA ALMEIDA;
Edital n° 18409 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE ANGHINONI FABIANI e REBECA LUNA REBOUÇAS;
Edital n° 18410 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL SILAS RODRIGUES VASCONCELOS e SARA PEREIRA RIBEIRO;
Edital n° 18411 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ AURIR ALVES DA SILVA e JUSCIANE ASSUNÇÃO DA COSTA;
Edital n° 18412 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JORGE DA SILVA FERNANDES e JÉSSICA LOPES SALES;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 02/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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GERAL
Dia Mundial da Bicicleta. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizará 
ação educativa para incentivar o respeito aos ciclistas. A mobilização vai acontecer no 
cruzamento da Av. Bezerra de Menezes x Av. José Jatahy, no bairro Farias Brito, a partir das 8h.

RioMar Kennedy. O colorido e a sincronia da dança das quadrilhas, forró, xote e arrasta-pé, comidas típicas, brincadeiras e as de-
corações únicas marcam este mês das festividades juninas. No shopping RioMar Kennedy esse reencontro com uma das celebrações 
mais esperadas do ano acontece na Vila Junina, a partir desta sexta-feira (3). O acesso é gratuito e com funcionamento de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. O espaço temático, localizado no Piso L2, conta com cidade cenográfica: 
com capelinha, casa do sertanejo, bandeirinhas e decorações instagramáveis. Destaque para as barraquinhas de comidas típicas 
com pratinho, canjica, bolo de milho, pé de moleque e muito mais. Além disso, em todas as sextas-feiras do mês (3, 10, 17 e 24/6) 
animação com muito forró pé de serra com apresentações musicais do sanfoneiro Jair Dantas e Banda, sempre a partir das 18h.

Prefeitura promete aumentar a taxa de
reciclagem da capital cearense para 50%

Durante a conferência Stockholm+50, na Suécia, o prefeito José Sarto
prometeu aumentar a reciclagem em Fortaleza nos próximos 8 anos

O prefeito de Fortaleza, 
José Sarto, participou, da 
Conferência Stockholm+50, 
realizada pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP), na Suécia. 
Ele compôs painel temático 
sobre gestão de resíduos sóli-
dos e assumiu compromisso 
de elevar a taxa de reciclagem 
em Fortaleza para o patamar 
de 50% em oito anos.

Atualmente, o índice é de 
quase 9%. Um número baixo, 
mas, ainda assim, acima da 
média do País, que é de cer-
ca de 4%. “A Prefeitura está 
inteiramente empenhada na 
elaboração de um ousado 
plano, que prevê ações em 
diferentes frentes, incluindo 
social, econômica, ambiental, 
tecnologia e na infraestrutu-
ra. Como foi dito muitas ve-
zes durante o encontro, essa 
não é uma discussão apenas 
sobre lixo. É sobre vidas, 
sobre saúde pública, sobre 
compromisso com o meio 
ambiente”, afirmou o prefeito.

Ao anunciar o compromis-
so durante a conferência in-
ternacional, Sarto alinhou os 
esforços do Município com o 
Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 11 e com 
a Meta de Desenvolvimento 
Sustentável (SGD) 3, que bus-
cam tornar as cidades saudá-
veis, inclusivas, seguras, resi-
lientes e sustentáveis, visando 

reduzir o impacto ambiental 
negativo das cidades, espe-
cialmente no que diz respeito 
à gestão local de resíduos.

Nesse sentido, os Ecopontos 
foram o destaque na apresen-
tação do prefeito como o prin-
cipal plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos da Prefei-
tura, cujos esforços também 
vêm impactando na mudança 
climática, na saúde, na criação 
de empregos e na promoção 
da igualdade social.

Além disso, equipamentos 
têm sido eficazes como solu-
ção para receber materiais de 
construção, podas de árvore, 
móveis antigos e materiais 
recicláveis. Atualmente, For-
taleza conta com 90 Ecopon-
tos e possui uma média men-
sal de coleta de 160 toneladas 

de lixo por meio dessas es-
truturas, espalhadas por toda 
a cidade. Através dessa políti-
ca, a população é estimulada 
a entregar esses resíduos em 
troca de desconto na energia 
elétrica ou no cartão social.

Além disso, para a cole-
ta de materiais recicláveis, 
a Prefeitura está providen-
ciando triciclos elétricos para 
os catadores, um modal que 
pode ser usado pelo grupo de 
trabalhadores que é conside-
rado vulnerável e informal. A 
iniciativa promove inclusão 
social, melhores condições 
de trabalho e os triciclos po-
dem ser usados, também, 
para o transporte de carga.

Cidade Limpa
A a Prefeitura já vinha 

preparando o Programa de 
Manejo de Resíduos Sóli-
dos “Fortaleza Cidade Lim-
pa”, prevendo estratégias 
para conscientização da 
população. Um dos focos 
é atacar pontos irregulares 
de lixo, reduzindo riscos 
para a saúde pública, mi-
nimizando a contaminação 
do solo, a poluição do ar e a 
desordem urbana.

Dessa forma, estabeleceu 
regulações para responsa-
bilizar os grandes geradores 
de lixo por seus dejetos (100 
litros de lixo doméstico diá-
rios, 50 litros de entulhos 
de construção ou qualquer 
quantidade de lixo que envol-
va contaminação ambiental 
ou biológica). Essa regulação 
não somente reduziu os cus-
tos públicos de gerenciamen-
to dos resíduos, mas também 
engajou a população na redu-
ção da geração de lixo.

A longo prazo, outros de-
safios para atingir a política 
de redução para lixo zero. 
Esta deve ser incentivada 
principalmente pela mudan-
ça no comportamento da 
população, induzida pelo au-
mento das políticas de cons-
cientização, por incentivos 
econômicos e novas logísti-
cas para a limpeza da cidade.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

NUMERADAS

Quando se ver o sorriso 
inebriante de Patrícia 
Teixeira faz sentido curtir 
com intensidade a vida

Homenageadas

Aconteceu no Plenário 
13 de maio da Assembleia 
Legislativa sessão solene 
em reconhecimento e em 
homenagem às “Mulheres 
Empreendedoras que 
orgulham o Ceará”.

Requerimento assinado 
pelo deputado estadual 
Audic Mota (Nº: 170 / 2022) 
foi aprovado pelo presidente 
da Casa Legislativa, 
deputado estadual Evandro 
Leitão.

O pleito foi levado ao 
deputado estadual Audic 
Mota pela empreendedora 
e empresária Carol 

Mello, que justificou 
a importância desse 
reconhecimento no 
momento que se faz 
necessário e urgente 
aumentar o quantitativo 
de igualdade de gênero na 
ocupação desses postos.

As homenageadas foram 
divididas em 15 categorias, 
as agraciadas foram: a 
sempre querida Carol Mello, 
que comanda o projeto 
Elos por Elas, Ticiana 
Queiroz Rolim, Gaída Dias, 
Ana Lúcia Mota, Socorro 
França, Viviane Almada, 
Ivana Bezerra, Erika 

Queiroz, Kaline Ferraz, Cris 
Cavalcante, Barbara Rakel 
Palomares, Camila Forte, 
Lídia Oliveira, Joselma 
Oliveira, Mel Silfide e 
Renata Bezerra.

O secretário de 
infraestrutura de Fortaleza 
Samuel Dias celebrou seu 
aniversário no Restaurante 
Parrillero que fica 
localizado no Cambeba, 
reunindo nomes de ‘peso’ 
do cenário político.

Puxando a lista o 
presidenciável Ciro Gomes, 
ao lado de Giselle, linda e 
simpática, Roberto Cláudio 

e Carol, Rodrigo Nogueira 
Diogo - jovem liderança que 
vem se destacando, Queiroz 
Junior, Ferrucio Feitosa, 
Gardel Rolim, Julio Brizzi, 
Julio Santos, Laura Jucá, 
Marcelo Pinheiro e Erick 
Vasconcelos, dentre os que 
destacamos.

Na coluna de ontem 
noticiamos que a almoço 
de aniversário do sempre 
querido Juvenal Duarte 
seria hoje no Ideal Clube, 
mas foi um erro. O almoço 
em que vai se celebrar a 
nova idade dele é amanhã, 
sábado, dia 04, meio dia, 

no Piano Bar do Ideal 
Clube. Estilo adesão.

Em junho, o Espaço 
Mais Infância, que fica 
localizado na Praça Luíza 
Távora e funciona das 14 
às 20 horas,  apresenta 
uma programação variada 
para as crianças, pensada e 
realizada pelo Sesc Ceará. 
Idealizado pelo Governo do 
Estado do Ceará O Esoaço 
Mais Infância conta com 
Brinquedoteca, Cineminha, 
Salas Multimídia e de 
Cinema, Espaço Gourmet 
e Biblioteca Infantil. O 
acesso é gratuito.

Mulheres Empreendedoras que orgulham o Ceará

Sarto no painel sobre gestão de resíduos sólidos, na 
Stockholm+50, do Programa das Nações Unidas

1Meiguice e o sorriso 
incandescente de Na-

yana Bernardo Cavalcan-
te é a tônica diária desta 
sempre jovem represen-
tante farmacêutica.

2Elogios são encaminha-
dos para Jean Carlos 

e Cleudovan Carneiro pelo 
excelente tratamento nos 
nossos aplicativos.

3Movimentadores do 
turismo de Paracuru, 

Fábio Melo e o secretário 
Ângelo Tuzze estão na 
fase final do planejamen-
to do 1° encontro Haley 
Davidson.

4Falta apenas a definição 
da data do líder dos 

motociclistas Ion Marcos. 

5Julho é o mês mais 
provável.

6Hoje o ótico técnico 
Liborio Ximenes Aragão 

faz aniversário. Ele é muito 
elogiado pelo médico oftal-
mologista Hyder Carneiro.

7Recebe as homenagens 
hoje porque aniversaria é a 

elegante Maria Eliete Andrade.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ESTADO DO CEARÁ CARTÓRIO MANOEL CASTRO FILHO TERCEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE FORTALEZA CNPJ/MF nº 06.573.513/0001-78 Solange de Castro Almeida - Oficiala Titular Karla Patrícia de Castro 
Almeida Vieira - Substituta. Solicitação nº 01/110577.  Natureza da Solicitação: Retificação Imobiliária Administrativa. Parte 
Interessada: MARIA NÁDIA DE OLIVEIRA CAMPOS NORONHA, brasileira, viúva não convivente em união estável, filha de Maria 
Ferreira de Oliveira, costureira, portadora do RG n°2008923382-9 – SSP/CE e do CPF/MF n°267.763.753/72, residente e 
domiciliada na Rua São João Jaguaribe, n°30, Centro, Fortaleza-Ce, e-mail: mnadianoronha@gmail.com, na qualidade de 
Inventariante do Espólio de LUIZ FEITOSA NORONHA (Inventário - Proc. N° 0192782-67.2015.8.06.0001).  Objeto da Retificação: 
UM TERRENO COM UMA CASA ENCRAVADA, NA RUA ANTONIO POMPEU, nº 1124, BAIRRO CENTRO - FORTALEZA-CE 
(TRANSCRIÇÃO nº 16.767 - CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTALEZA-CE). EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DE CONFRONTANTES EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA 0 3° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
FORTALEZA, por sua Titular, SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA, Oficiala Privativa, em cumprimento ao disposto no Art. 213, § 3o, da Lei 
N°6.015/1973, com redação dada pelo Art. 59, da Lei n°10.931/2004, FAZ SABER a JOSÉ ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, brasileiro, 
proprietário, estado civil ignorado, CPF ignorado, com endereço à Rua Antonio Pompeu, n°1130, Centro, nesta Capital - CEP 
60.040.000 (Transcrição N° 15.724 – 1* Zona), na qualidade de proprietário de imóvel confinante do imóvel a ser retificado, através do 
presente EDITAL, que por esta Serventia se está processando uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA requerida 
por MARIA NADIA DE OLIVEIRA CAMPOS NORONHA, acima identificada e qualificada, objeto da Solicitação nº 01/110577. O imóvel 
que se pleiteia a retificação, consta na citada TRANSCRIÇÃO nº 16.767, deste Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, 
incompatível com o que se consta no local, relativamente as suas metragens, confrontações e área territorial, razão pela qual foi efetuado um 
levantamento topográfico da área ali existente, verificando-se que referido imóvel têm na realidade a seguinte descrição: “Uma casa 
residencial situada a Rua Antonio Pompeu, nº 1124, no bairro Centro, nesta Capital (Fortaleza-CE), encravada no respectivo 
terreno foreiro, de forma regular, distando 46,50m para Rua 24 de Maio na direção nascente/poente, com as seguintes medidas 
perimetrais, medidas angulares, coordenadas geográficas Utms e extremas existentes: AO SUL (frente) do ponto P1, com ângulo 
interno de 90°, coordenada E-551782,20, N 9587284,76, segue a distancia de 5,57m até o ponto P2 na direção nascente/poente, 
extremando com a Rua Antonio Pompeu; AO POENTE (lado direito), do ponto P2, com ângulo interno de 90°, coordenada 
E-551776,85, N 9587286,36, segue a distancia de 18,00m até o ponto P-3 na direção sul/norte, extremando com a lateral da casa 
nº 1130, da Rua Antonio Pompeu, (transcrição 15.724/1o Ofício), pertencente a José Antonio de Souza Sobrinho, ocupante: 
Carlos Elias Carrá; AO NORTE (fundos), do ponto P3, com ângulo interno de 90°, coordenada E 551782,05, N-9587303,61, segue 
a distancia de 5,57m até o ponto P4 na direção poente/nascente, extremando com parte do prédio nº 1.345 da Rua 24 de Maio 
(matricula 61.691/3° Oficio), pertencente a Imobiliária CPC Ltda, e, AO NASCENTE (lado esquerdo), do ponto P4, com ângulo 
interno de 90°, coordenada E-5511787,40, N-9587302,00, segue a distancia de 18,00m até o ponto P1 na direção norte/sul, 
extremando com a lateral da casa nº 1118 da Rua Antonio Pompeu (matricula 70.685/3° Oficio), pertencente a Gizelda Alves 
Rangel, perfazendo assim, uma área territorial total de 100,26m²”, tudo nos termos e com as características constante do Memorial 
Descritivo e da Planta de Situação, apresentados nesta Serventia de Registro Predial. As impugnações dos confrontantes, caso se julguem 
prejudicados, deverá ser apresentada por escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, perante 
a Oficiala que a este subscreve, devidamente fundamentada. Não havendo impugnação à solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes 
como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se 
disponível nesta serventia para análise dos confinantes ora notificados. Dado e passado nesta Cidade e comarca de Fortaleza-CE, aos vinte e seis 
(26) dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES, Substituto, o fiz digitar e 
subscrevi. TERCEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. Francisco Vagner Queiroz Rodrigues -- Oficial Substitut.

GABRIEL LIMA NUNES CPF: 803.429.143-91
Torna pública que requereu a Secretaria Meio Ambiente Urbanísmo Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, a Licença de Instalação Ambiental 
para construção de residência unifamiliar localizada na Rodovia CE 040 KM12, Bairro Jacunda, no Loteamento Reserva Terra Brasilis - Quadra 16, 
Lote 13, no município de Aquiraz, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias 
para o licenciamento ambiental na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

Carol Mello e Audic Mota Ana Lúcia Mota e Audic Mota Carol Mello em seu discurso

Gaída Dias e Lidia Oliveira
Ivana Bezerra e Rangel e 
Alexandre Rangel

João Marcelo, Zenilo Neto, Tobias Barreto, 
Viviane e Mirian Almada

Célia Leite, Fatima Duarte, Suzane Farias e 
Micheline Pinheiro

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé . CE. - 3º OFICIO JULIO EDUARDO LIMA DE 
ALMEIDA - Tabelião e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA - Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇOES PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. AUTENTICAÇÕES RECONH. DE FIRMAS 
REG. DE PESSOAS JURÍDICAS Travessa Pompílio Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / Fax: 
E-MAIL cartorioalmeida@hotmail.com EDITAL DE CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do procedimento Administrativo de 
Usucapião, PROCESSO nº. 129/2022. Júlio Eduardo Lima de Almeida, Ilmo. Titular do 3°. Ofício, 2o. Zona de Registro Imobiliário 
da Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa Pompílio Cruz, nº. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 62.700-000, na forma da 
Lei. FAZ SABER aos Srs. ANTONIO EVERALDO RODRIGUES DA CRUZ, FRANCISCO MARQUES BEZERRA, NAZARENO ALVES DIAS, 
FRANCISCA AURINEIDE COELHO LINA, ANTONIO SILVANILDO FERNANDES LIRA, FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO SANTOS e ANA 
FELICIO BIANOR, réus certos e concordes com o requerimento de USUCAPIÃO, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos reais, bem como seus cònjuges e/ou sucessores, que o So. SILAS 
MACIEL BIANOR, solicitou a abertura do procedimento administrativo de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel: PRÉDIO COMERCIAL, encravado num terreno urbano com formato irregular, localizado na AVENIDA PRESIDENTE GEISEL 
(RODOVIA CE 257), N° 1732, BAIRRO CANINDEZINHO, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, com uma área de 3.824,40 
metros quadrados (m2), com Área edificada Existente de 1.226,50 metros quadrados (m2) e perimetro de 247,50 metros (m) na 
seguinte descriçåo: inicia-se a descrição deste poligono a partir do ponto I (P1) Coordenadas UTM (E 463911.20m 1 S 
9518799.32m); Deste segue no sentido Leste/Desce, confrontando-se com o largo da Avenida Presidente Geisel (Rodovia CE-257), 
numa extensão de 64,50 metros (mm) até o ponto 2 (P2} Coordenadas UTM (E 463850.03m 1 S 9518819.77m) ; Deste segue no 
sentido Sul/Norte, confrontando-se com terreno da Avenida Presidente Geisel (Rodovia CE-257), de propriedade de Flávio Henrique 
Monteiro Santos, numa extensão de 60,00 metros {m) até o ponto 3 (P3) coordenadas UTM (E 463850.03m / S 9518319.37m); 
Deste segue no sentido Oeste/Leste, confrontandose com Terreno da Travessa Francisca Saraiva Leão, de propriedade de Antonio 
Everaldo Rodrigues da Cruz; com prédion 1729, da Travessa Francisca Saraiva Leão, de propriedade d Antonio Everaldo Rodrigues 
da Cruz; com Prédio n° 1723, da Travessa Francisca Saraiva Leio, de propriedade de Antonio Everaldo Rodrigues da Cruz; com 
Terreno da Travessa Francisca Saraiva Leão, de propriedade de Antonio Everaldo Rodrigues da Cruz; com Terreno da Travessa 
Francisca Saraiva Leão, de propriedade de Francisco Marques Bezerra; com prédio n° 1711, da| Travessa Francisca Saraiva Leão, 
de propriedade de Nazareno Alves Dias; com Terreno da Travessa Francisca Saraiva Leão, de Propriedade de Francisca Aurineide 
Coelho Lima e com prédio 1679, da Travessa Francisca Saraiva Leão, de propriedade de Antonio Silvanildo Fernandes Lira, numa 
extensão de 63,00 metros (m) até o ponto Ø (24) coordenadas UTM (E 463929.88m 1 S 9518856.33m); Deste segue no sentido 
Sul/Norte, confrontando-se com Prédio n° 1679, da Travessa Francisca Saraiva Ledo, de propriedade de Antonio Silvanildo 
Fernandes Lira e como o largo da Travessa Francisca Saraiva Leão, numa extensdo de 63,00 metros (m) até o ponto de origem (ei) 
coordenadas UTM E 463911.20m / S9518799.32m) i perfazendo desta forma uma extensào total de 3.824,40 metros quadrados 
(m2) e um perímetro de 247,50 metros (m). LIMITES E CONFRONTACOES: AO NORTE (fundos): com Terreno da Travessa Francisca 
Saraiva Leão, de propriedade de Antonio Everaldo Rodrigues da Cruz; com Prédio n° 1729, da Travessa Francisca Saraiva Leão, de 
propriedade de Antonio Everaldo Rodrigues da Cruz; com prédio n° 1723, da Travessa Francisca Saraiva Leão, de propriedade de 
Antonio Everaldo Rodrigues da Cruz; com Terreno da Travessa Francisca Saraiva Leio, de propriedade de Antonio Everaldo 
Rodrigues da Cruz; com Terreno da Travessa Francisca Saraiva Ledo, de propriedade de Francisco Marques Bezerra; com Prédio n° 
1711, da Travessa Saraiva Leào, de propriedade de Nazareno Àlves Dias; com Terreno da Travessa Francisca Saraiva Leão, de 
propriedade de Francisca iurineide Coelho Lima e com Prédio .. 1679, da Travessa Francisca Saraiva Leão, de propriedade de 
Antonio Siivanildo Fernandes Lira, numa extensão total de 63,00 metros (m); AO SUL (frente): com o largo da Avenida Presidente 
Geisel (Rodovia CE-257), totalizando uma extensão de 63,00 metros (m) ; AO OESTE (Lateral direita): com terreno da Avenida 
Presidente (Rodovia CE-257), de propriedade de Flávio Henrique Monteiro Santos, numa extensão de 60,00 metras (m); AO LESTE 
(Lateral esquerda): com o prédio n° 1702, da Avenida Presidente Geisel (Rodovia CE-257), de propriedade de Ana Felicio Bianor, 
numa extensão de 60,00 metros (.), com inscrição imobiliária cadastral municipal sob o nº. 8798, alegando posse manga e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos interessados incertos, ausentes e não 
sabidos para, no prazo de 15 quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-se sobre o pedido de abertura do 
procedimento administrativo de usucapião. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Canindé, Ceará, 
02 de junho de 2022. Obalbard Franciao Ques Barros de Sousa -- Escrevente Autorizado

EDITAL DE CONSULTA EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS 
DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ – AFABEC. Os signatários, todos filiados à Associação dos 
Funcionários Aposentados do Banco  do Estado do Ceará - AFABEC, CNPJ 36.004.407/0001-71, 
na forma permitida no Art.  60 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), e no Estatuto Social 
da referida  Associação, convocam os demais membros do Corpo Social a participarem de  Assembleia 
Geral Extraordinária da AFABEC a ser realizada na Fábrica de Negócios, localizada na Av. Monsenhor 
Tabosa, 740, Centro - Fortaleza (CE), CEP 60165-010, no  dia 18/06/2022, em primeira convocação 
às 09h e, em segunda e última convocação,  às 09h30, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Eleger os membros associados para exercerem os cargos de Diretor:  Presidente, Vice-presidente, 
Financeiro e de Patrimônio, Secretário e Social  e de Comunicação e três membros suplentes paras os 
Diretores: Financeiro e de Patrimônio, Secretário e Social e de Comunicação, além de três  membros 
titulares e três membros suplentes para o Conselho Fiscal, para o biênio com início em 01/06/2022 e 
término em 31/05/2024. Esta convocação se dá em razão: a) Do não atendimento à NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL da representante  legal da Associação, Sra. Maria Layze Lima de Menezes, conforme  
notificação registrada em 18/05/2022 no Cartório do Primeiro Registro de  Títulos e Documentos - 
Pergentino Maia, protocolo nº 831.438, quanto ao  atendimento da regra estatutária prevista no Art. 13; 
b) Da não convocação espontânea de consulta ao Corpo Social, na forma  definida no art. 13 do Estatuto 
da Associação, para eleger os membros da  Diretoria e do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, em 
razão do  encerramento do mandato da atual Diretoria da AFABEC em 31/05/2022. Assim, em razão 
da omissão apontada, é que os membros do Corpo Social que a  este subscreve convocam os demais 
membros do Corpo Social a participarem de  Assembleia Geral Extraordinária da AFABEC a ser realizada 
na Fábrica de Negócios, localizada na Av. Monsenhor Tabosa, 740, Centro - Fortaleza (CE), CEP 60165-
010, no dia 18/06/2022, em primeira convocação às 09h e, em  segunda e última convocação, às 
09h30. Fortaleza (CE), 1º de junho de 2022.
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