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A tramitação da “boiadinha”, como vem sendo chamada por ambientalistas e senadores, acontece sem a obstrução ou mesmo com 
a complacência do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em nota, o parlamentar afirmou que a distribuição dos projetos segue o 
regimento. O senador mineiro havia prometido a ex-ministros do Meio Ambiente, artistas e ambientalistas que a tramitação desses 

projetos não seria atropelada e que teria “participação muito ativa das comissões de Agricultura e a de Meio Ambiente”.. ÚLTIMAS8

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

Senado articula afrouxamento 
de regras ambientais

O Senado vem buscando nas últimas semanas acelerar a tramitação de propostas polêmicas 
de interesse da bancada do agronegócio e, para isso, tem driblado o plenário da Casa
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POLÍTICA

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.
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Rio. Com a liberação da vacinação contra a gripe para todas as idades a partir dos 6 meses e o 
Dia D da campanha, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro aplicou mais de 200 mil doses de 
vacinas nos postos da cidade. Foram ao todo usadas 139.369 doses da vacina contra a gripe.NACIONAL

O
PSDB agora insinua uma espécie 
de chantagem para declarar apoio 
à candidatura sem chances de Si-
mone Tebet à presidência da Re-

pública. Nesta sexta (3), o líder tucano no Se-
nado, Izalci Lucas (DF), disse que seu partido 
espera “gestos” do MDB de Tebet nos Estados, 
para viabilizar projetos eleitorais do PSDB. 
Caso do próprio Izalci, que há anos tenta se 
firmar como candidato ao governo do Distri-
to Federal, mas no DF o partido está fechado 
com o favorito, governador Ibaneis Rocha. 

Nem o MDB acredita
O problema na chantagem tucana é que o 

MDB não bota fé nas chances de Tebet, e não 
vê motivos para “gestos” compensadores ao 
PSDB.

Doria era mais forte
É crescente o desânimo no PSDB com Te-

bet e seus 2%. Já se fala até “arrependimento” 
do golpe aplicado em João Doria, que atingia 
os 6%. 

Pendurada na brocha
Se os tucanos batem cabeça, no MDB qua-

se não se fala na candidata do partido, exceto 
seus inspiradores Michel Temer e Baleia Rossi

Cadê a porta de saída?
Pesquisa na bancada federal do MDB mos-

trou que 70% apoiam a reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro e 30% querem Lula. Já Tebet...

Gasto livre
Cada partido tem autonomia para definir 

os gastos de campanha e de cada candidatu-
ra, precisa apenas informar os gastos à Justiça 
Eleitoral.

Apostas para 2022?
Candidaturas presidenciais são as mais ca-

ras. Fernando Haddad (PT) declarou ter gas-
tado quase R$40 milhões, em 2018.

Poucas regras
A lei obriga apenas duas cotas para o fun-

dão, a obrigação de dedicar 30% da verba para 
candidaturas femininas e uma proporção para 
negros

Triste situação
O deputado José Medeiros (Pode-MT) la-

Tucanos querem ‘compensações’ para apoiar Tebet

O PODER SEM PUDOR

Certa vez o deputado Luiz Viana 
Neto começou a discursar na Câmara: 
“Filho e neto de governadores da Bah-
ia...” O adversário Francisco Studart in-
terrompeu: “Não apoiado!” Ele resolveu 
ignorar e recomeçou: “Filho e neto de 
governadores da Bahia...” Studart gri-

tou de novo: “Não apoiado!” Luiz Viana 
Neto tentou ponderar: “Mas, deputado, 
eu sou mesmo filho e neto de governa-
dores...” Studart corrigiu, arrancando 
gargalhadas no plenário: “Perdão, ex-
celência. Entendi mal: ‘filho inepto de 
governadores’...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Inépcia provocadora

Verba de campanha do PT é 
quase o dobro do PL
A campanha de Lula e do PT 
terá quase o dobro da verba 
que o PL do presidente Jair 
Bolsonaro para a campanha 
de 2022. Este ano, o PT rece-
berá o segundo maior valor 
dos fundões Eleitoral e Par-
tidário: cerca de R$600 mi-
lhões, atrás apenas do União 
Brasil, que soma as cotas do 
PSL e do DEM, e vai levar qua-
se R$1 bilhão dos cofres públi-
cos em 2022. O PL deve rece-
ber cerca de R$350 milhões 
dos dois fundos.

mentou a “triste situação” para a qual alguns 
ministros “arrastaram” o Supremo Tribunal 
Federal (STF), fazendo comentários na impren-
sa sobre processos que julgarão.

Bateu, dançou
Aconselhando-se apenas com o obtuso 

dono do PDT, Carlos Lupi, Ciro Gomes paga 
o preço da desinteligência: partidos da 3ª via 
ignoram seus acenos para discutir aliança, 
após hostilizá-los reiteradamente.

Pernas são curtas
A internet não perdoa e Lula ainda não 

percebeu. Após dizer que Alckmin “foi contra 
o impeachment de Dilma”, passou a semana 
ouvindo gravações nas rádios do ex-tucano 
defendendo a cassação da petista.

Mitomania
Gabando-se do hábito de mentir, Lula con-

tou a blogueiros bajuladores que certa vez, em 
Paris, citou número falso sobre menores de 
rua e foi corrigido por Jayme Lerner, ex-pre-
feito de Curitiba, que estava na plateia.

Essas pesquisas...
Em 6 de outubro, véspera da votação em 2018, 

o Ibope apontava vitória de Anastasia (PSDB), 
em Minas: 42% a 25% de Fernando Pimentel 
(PT). Deu Romeu Zema (Novo) terceiro na pes-
quisa, que venceu com 42,7%.

Cenário crítico
Se a alta de 9,8% no preço médio da gaso-

lina desde o início do ano é desesperadora, 
outro combustível impacta mais na inflação. 
Segundo TicketLog, o diesel fechou maio em 
R$7,17, com alta de 29%, este ano.

Dobro do resultado
Então candidato do PSDB a presidente, 

Geraldo Alckmin apareceu com 8% das inten-
ções de votos nas pesquisas Datafolha e Ibope 
da véspera da eleição 2018. Acabou com 4,7%, 
pior resultado do PSDB na História.

Modernização a caminho
Bolsonaro comemorou aprovação da 7ª ro-

dada de concessões de aeroportos brasileiros. 
Serão 15 aeroportos divididos em três blocos 
e investimento de R$ 7,3 bilhões. “Desenvol-
vimento e empregos”, disse.

Pensando bem...
...e o jogo eleitoral ainda nem começou.

A família é a base da sociedade
Presidente Jair Bolsonaro, em programa do PL 

na tevê, em conversa com adolescentes

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.

Brasil tem 3,4 mil pontos de descarte de eletrônicos
Brasil tem 3,4 mil pontos 

de recebimento de produtos 
eletrônicos para reciclagem. 
Esses pontos viabilizam a lo-
gística reversa e a destinação 
ambientalmente correta dos 
equipamentos já sem uso e 
estão presentes em todos os 
estados brasileiros, segundo a 
Associação Brasileira de Re-
ciclagem de Eletroeletrônicos 
e Eletrodomésticos (Abree). 
Também já há 21 centrais de 
logística reversa em capitais, 
com a cobertura para mais de 
1,5 mil municípios.

A regulamentação para 
reciclagem e logística reversa 
do setor de eletroeletrônicos e 
eletrodomésticos foi publica-
da há dois anos, com o Decre-
to 10.240, o que impulsionou 
o processo no Brasil, segundo 

o presidente da Abree, Sergio 
de Carvalho Mauricio.

De acordo com ele, a lo-
gística reversa começa a 
partir da decisão consciente 
do consumidor, cujo produ-
to eletroeletrônico ou ele-
trodoméstico não tem mais 
serventia, de descartar o 
equipamento em um local 
adequado. “É aí que começa 
o processo da logística rever-
sa, com essa atitude do con-
sumidor final de descartar de 
maneira responsável, permi-
tindo que esse produto possa 
seguir o caminho da recicla-
gem”, disse Mauricio.

Cadeia
A Abree se encarrega de 

efetuar a remoção dos equipa-
mentos descartados nos pon-

tos de recebimento, transpor-
tando-os até os recicladores 
ou empresas de manufatura 
reversa. “São aquelas que vão 
pegar o eletroeletrônico, pro-
ceder à sua desmontagem de 
maneira responsável, tanto 
do ponto de vista ambiental 
como trabalhista, e garantin-
do que isso não vai oferecer 
risco para o meio ambiente 
nem para os trabalhadores”, 
explica Mauricio. “Todos os 
materiais (metais, plásticos, 
vidros) que compõem o ele-
troeletrônico acabam sendo 
separados, segregados, pi-
cados e se tornam matéria-
-prima para que possam ser 
reinseridos no processo pro-
dutivo”, completa.

Esse processo, segun-
do o presidente da Abree, 

traz grande benefício para 
a sociedade como um todo. 
“Primeiro, porque a gente 
evita que materiais tenham 
uma destinação que sejam 
lixões, aterros sanitários ou, 
pior ainda, que vão parar nas 
praias, rios, terrenos baldios. 
Outro benefício trazido pela 
reciclagem e logística reversa 
para o meio ambiente é que, 
quando essas matérias-pri-
mas são reaproveitadas em 
uma cadeia produtiva, os fa-
bricantes deixam de comprar 
matérias-primas virgens que, 
muitas vezes, são recursos 
não renováveis e, de certa 
forma, acabam comprome-
tendo, ou podem vir a com-
prometer, o meio ambiente”.

Na avaliação de Mauri-
cio, essa cadeia da logística 

reversa tem outro ponto po-
sitivo que é a movimentação 
de pessoas, desde catado-
res, cooperativas, que fazem 
a coleta desses materiais, 
transportadores e, por fim, as 
pessoas que trabalham nes-
sa logística reversa, gerando 
empregos e renda.

A Abree é uma entidade 
sem fins lucrativos, mantida 
por 54 empresas fabricantes e 
importadoras do setor de ele-
troeletrônicos. Além do esfor-
ço de catadores, cooperativas, 
varejistas e transportadoras, o 
presidente da Abree observou 
que é necessário também que 
haja conscientização do con-
sumidor final sobre a impor-
tância do descarte ambiental-
mente correto.

Em 2021, primeiro ano 

de implantação do sistema 
de logística reversa no setor 
de eletroeletrônicos e ele-
trodomésticos, a Abree co-
letou 1,245 milhão de quilos 
de equipamentos no país. 
“Todos esses produtos são 
destinados de maneira am-
bientalmente correta, com 
certificados de destinação fi-
nal por empresas registradas 
nos órgãos ambientais.”

Para 2022, a intenção é 
aumentar esse número e en-
frentar um outro desafio: o 
trabalho de conscientização 
do cidadão brasileiro. A as-
sociação tem feito pesquisas 
em conjunto com universi-
dades para entender o com-
portamento do consumidor 
em relação à destinação final 
de eletroeletrônicos.



1 -  O ex-governador Camilo Santana (PT) começou 
a receber homenagens em vários municípios, com 
destaque para títulos de cidadania. Brevemente será 
homenageado em Sobral.

***
2 - O ex-deputado Vanderlei Pedrosa, conhecida 
liderança em Nova Russas e Zona Norte do Estado 
confirma a pré-candidatura a reeleição do seu filho, 
atual deputado Bruno Pedrosa(Bruninho).

***
3 - O senador Tasso Jereissati disse ao repórter que está 
torcendo muito pela eleição do seu assessor e amigo Denísio 
Pinheiro ao Legislativo Estadual Cearense pelo PSDB.

em poucas linhas

6

Inscrições. A Prefeitura de Fortaleza prorrogou em 4 dias o prazo para as inscrições do “Edital Pai-
néis Artísticos nas Escolas”’. O processo seletivo deve selecionar 40 obras para serem reproduzidas 
em escolas públicas da capital. Os artistas podem se inscrever até o dia 10 de junho na CLFor.CIDADES

Isso mesmo. O Gover-
no do Ceará anunciou no 
último dia de maio um 
pacote de recuperação 
de estradas, cujo pro-
grama contempla reque-
rimentos da deputada 
Érika Amorim, que ficou 
muito feliz e gratificada 
por suas reivindicações 
na Assembleia Legisla-
tiva. Lançado na manhã 
de terça-feira (31/5) pela 
governadora Izolda Cela, 
o Pacote de Recuperação 

Funcional das Rodovias Estaduais vai reformar e sinalizar 
um total de 1.510 quilômetros em 80 trechos de CEs, no 
prazo de um ano, portanto, começa agora, mas só vai ficar 
concluído na próxima administração. Trata-se de investi-
mento de R$ 477 milhões. O lançamento foi realizado por 
meio de transmissão ao vivo pelas redes sociais. Represen-
tante de Caucaia na Assembleia Legislativa, a deputada Éri-
ka Amorim (Foto), parlamentar ativa e pertencente ao PSD 
apresentou requerimentos que foram contemplados pela 
iniciativa do Governo do Estado.

Governo contempla deputada

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 6 de junho de 2022  O ESTADO                     

Saiba mais
Na apresentação do Pacote de Recuperação Funcio-

nal das Rodovias Estaduais foram citados os seguintes 
trechos, incluídos em requerimentos da deputada Érika 
Amorim: - Recuperação asfáltica da CE-085 até a BR-222 
(nº 8411/2019); - Recuperação asfáltica do trecho da 
rotatória da CE-085 até a Vila do Cumbuco na CE-090 
(nº 1848/2022); - Recuperação asfáltica da CE-090, do 
trecho da Policlínica do Centro de Caucaia até o Icaraí (nº 
2826/2022); - Recuperação asfáltica da CE-531, conhecida 
como Estrada Velha do Icaraí (nº 2416/2022); - Requalifi-
cação asfáltica da CE-156, do trecho que liga a Sede até a 
BR-222 no distrito de Sítios Novos (nº 2417/2022).

Como será
O programa, executado pela Superintendência de 

Obras Públicas (SOP), conta com serviços de reciclagem 
de base com adição de brita; pavimentação com revesti-
mento asfáltico; e sinalização horizontal e vertical, entre 
outras ações técnicas. Desde 2015, foram 2.995 km de 
obras rodoviárias entregues pavimentação, restauração e 
duplicação.

Relatório do TCE
Recebemos do presidente José Valdomiro Távora de 

Castro Júnior, o Relatório de Gestão - Balanço 2020/2021, 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). Em 
setenta (70) páginas a revista mostra desde aspectos da 
eleição dos dirigentes da Corte a todos os procedimentos 
que foram e vêm sendo realizados em favor da correta 
administração no Governo do Estado e dos municípios.

Dirigentes
A composição diretiva do TCE TEM José Valdomi-

ro Távora de Castro Júnior como presidente; Edilberto 
Carlos Pontes Lima como vice-presidente; Patrícia Lúcia 
Mendes Saboya como Corregedora; Ernesto Sabóia de Fi-
gueiredo Júnior como Ouvidor. São também conselheiros: 
Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, 
Soraia Thomaz Dias Victor e Rholden Botelho de Queiroz. 
Os conselheiros substitutos são: Itacir Romero, Paulo 
César de Souza, David Santos Matos, Fernando Antônio 
Costa Lima Uchôa Júnior e Manassés Pedrosa Cavalcante.

Bodas no palácio
A governadora Izolda Cela e seu marido, Veveu Arruda ca-

saram, no civil, o filho Pedro com a arquiteta Andréa Coelho. 
A cerimônia foi na residência oficial em Fortaleza. O casamen-
to religioso está confirmado para o dia onze (11), em Sobral.

Fala de Érika
“Entendemos como de grande importância o 

lançamento do programa pois vemos como a malha 
viária estadual vem sofrendo com as fortes chuvas, 
dificultando a locomoção de moradores e turistas, além 
de agir na prevenção de acidentes. São vias de intenso 
fluxo de circulação diariamente. Ficamos felizes por 
termos requerimentos contemplados no programa”, 
comemorou a terceira secretária da Mesa Diretora da 
Casa, deputada Érika Amorim. 

Projeto revitaliza quatro bibliotecas em 
escolas públicas na cidade de Caucaia

No próximo dia 9 de junho, 
o Projeto Ventos do Saber vai 
inaugurar quatro bibliotecas 
em escolas públicas no municí-
pio de Caucaia. Ao todo, já fo-
ram 12 bibliotecas revitalizadas 
em distritos com médio-alto 
índice de vulnerabilidade so-
cial. As bibliotecas das escolas 
contempladas recebem melho-
rias como uma nova ambien-
tação, móveis, computadores, 
TV, ar-condicionado, livros, 
brinquedos e jogos educativo-
-culturais. Nesse ano, as obras 
aconteceram nas escolas EEIEF 
Helena de Aguiar Dias, no 
Cumbuco; Escola Diferenciada 
Cacique Antonio Ferreira da 
Silva, no Mongubá; EDEIEF 
Tapeba Conrado Teixeira, na 
comunidade Tapeba; e na Esco-
la Indígena Direito de Apren-

der do povo Anacé, na Reserva 
indígena Taba dos Anacé.

De acordo com um dos di-
retores do Ventos do Saber, 
Emídio Sanderson, a bibliote-
ca escolar é uma das principais 
portas de entrada ao mundo 
da leitura, porém, muitas se 
encontram em situação de 
abandono, o que prejudica a 
educação dos estudantes. “Ade-
mais, muitas escolas dão um 
uso equivocado a esses espaços, 
como, por exemplo, utilizá-los 
de destino para os alunos mal 
comportados, como se a ida à 
biblioteca fosse uma punição”, 
relata. Por isso, ele acredita que é 
importante entregar bibliotecas 
bonitas, atraentes e acolhedo-
ras. “Nossas entregas fazem com 
que a biblioteca escolar seja vista 
com um olhar de respeito, que 

desperte o desejo de ler e de ver 
o mundo por uma perspectiva 
mais literária”, pontua.

Sanderson destaca também 
a relevância de levar ações se-
melhantes para as comunida-
des indígenas. “É comum as 
imaginarem enquanto povos 
que vivem na mata sem acesso 
à educação, à cultura, à tecno-
logia e a outros serviços e bens. 
Esse recôndito que tentam co-
locar esses povos está carregado 
de preconceitos.  A poucos qui-
lômetros da capital cearense e 
em áreas urbanas, existem duas 
comunidades indígenas. Preci-
samos estreitar nossas relações 
com elas, as quais merecem vi-
sibilidade e respeito”, afirma.

Para o diretor, o Poder Pú-
blico, a iniciativa privada e a 
sociedade possuem um déficit 

com esses povos que precisa ser 
revertido. “O Ventos do Saber 
tem atuado junto aos Tapeba 
e aos Anacé há algum tempo. 
Vale registrar o quanto essas 
comunidades acolhem bem 
projetos culturais”, orgulha-se.

Além da inauguração, os 
estudantes poderão participar 
de oficinas de leitura e escrita e 
de contações de histórias. En-
quanto isso, os professores re-
ceberão formação e consultoria 
na área de mediação de leitura 
e dinamização de bibliotecas 
escolares. “Nossa expectativa é 
que a diversidade cultural que 
estamos propondo seja aco-
lhida pelas comunidades que 
estamos atuando e, com isso, 
possamos gerar transformação 
social”, afirma Emídio Sanderson.

Por Yasmim Rodrigues

Motivados por uma de-
cisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que indicou 
que as abordagens policiais 
dentro de residências tives-
sem a autorização do mo-
rador filmada, a Ordem dos 
Advogados do Brasil- Ceará 
(OAB-CE) solicitou ao Go-
verno do Estado e à Secre-
taria da Segurança Pública e 
Defesa Social (SSPDS), que 
os policiais militares aderis-
sem ao modelo de monito-
ramento através de câmeras 
de uso individual, a serem 
fixadas na parte frontal do 
fardamento da corporação. 
“Estávamos preocupados 
que essas filmagens fossem 
feitas por meio de apare-
lhos privados. Por isso, nós 
provocamos o Governo do 
Estado, no sentido de que 
instituíssem uma política 
antes de implementar essa 
utilização de câmeras”, conta 
a presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-
-Ceará, Leila Paiva.

De acordo com ela, o 
objetivo principal é ter co-
nhecimento sobre como 
ocorrem as abordagens poli-
ciais e ter provas se eventu-
almente acontecesse algum 
tipo de irregularidade. “Nós 
achamos que essa medida 
deve ser utilizada mais de 
forma preventiva. Para isso, 
entendemos que é necessá-
rio que a política de utili-
zação desses equipamentos 
seja precisada e amplamente 
discutida com a sociedade 
civil”, pontua. Paiva defende 
que é necessário definir, por 
exemplo, quem terá aces-
so às imagens e por quanto 
tempo elas serão guardadas. 
“Isso, inclusive, para atender 
as normas de regularização 
de imagem que são legaliza-
das no Brasil”, declara.

Nesse contexto, a OAB-
-CE emitiu dois ofícios en-
dereçados à governadora 
do Estado do Ceará, Izolda 
Cela. De acordo com o pre-
sidente da Secional Cearen-

se, Erinaldo Dantas, câmeras 
de monitoramento em via-
turas e coletes já são utiliza-
das no Brasil há pelo menos 
seis anos e são mecanismos 
valiosos para o controle ex-
terno da atividade policial 
e para a tutela dos direitos 
humanos. “Contribui para a 
apuração e correto encami-
nhamento de denúncias de 
omissão, violência, corrup-
ção, abuso e letalidade poli-
cial”, opina.

Leila Paiva afirma ainda, 
que esse tipo de medida tem 
sido estimulada por organi-
zações internacionais como 
a  Human Rights Watch. 
“Hoje nós tomamos conhe-
cimento que algumas pes-
quisas apontam que o uso 
desses equipamentos tem 
reduzido os índices de vio-
lência”, relata. Porém, a pre-
sidente da Comissão de Di-
reitos Humanos alerta que 
para uma implementação 
correta é necessário ouvir a 
opinião da população e tam-

bém das forças de segurança.
Em nota, a SSPDS infor-

mou que o Colégio Nacional 
dos Secretários de Seguran-
ça Pública (Consesp) criou 
um grupo de trabalho e rea-
lizou um estudo sobre o uso 
de câmeras por policiais. “O 
levantamento sobre a viabili-
dade do uso dos equipamen-
tos, foi encaminhado para 
que o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP), 
que é responsável pela Polícia 
Federal (PF), Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) e Depar-
tamento Penitenciário Na-
cional (Depen), fizesse suas 
considerações”, detalhou o 
comunicado. No momento, a 
secretaria está aguardando os 
resultados do levantamento, 
que deve conter informações 
sobre os custos de implan-
tação, efetividade da ferra-
menta, entre outros dados. A 
partir disso, será avaliado se 
os equipamentos serão utili-
zados ou não.

Por Yasmim Rodrigues

SEGURANÇA
OAB Ceará solicita uso de 

câmeras individuais por PMs
A Ordem dos Advogados emitiu dois ofícios endereçados ao Governo 

do Ceará e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção torna público o Resultado de Julgamento da Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 
2021.11.10.001-TP-SASC, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa especializa-
da em serviços de Regularização Fundiária Urbana de interesse social (REURB-S) do município. 
CLASSIFICADA a empresa F. W. Rego Saraiva, inscrita no CNPJ sob o nº 14.176.146/0001-05, 
com o valor global de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Desta forma, de acordo 
com critério estabelecido nessa Tomada de Preços, foi declarada VENCEDORA a empresa F. W. 
Rego Saraiva, inscrita no CNPJ sob o nº 14.176.146/0001-05, por ter apresentado a proposta de 
preços mais vantajosa e por cumprir todas as exigências do edital. A partir da publicação desse 
aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe - A Secretária de Educação, Ana Cristina Lopes da Silva. Extrato 
da Ata de Registro de Preços N°. 2022.04.26.005-SRP-DIVE. Objeto: Registro de preços visando 
futuras e eventuais aquisições de água e gás (GLP) para atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município. Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Fe-
deral N°8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global R$ 627.515,80(seiscentos e vinte e 
sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Gestora, 
Projeto/Atividade: 0601.04.122.0002.2.010, 1301.15.122.0002.2.081, 2101.18.122.0002.2.118, 
2801.19.122.0002.2.138, 2001.27.122.0002.2.111, 1501.20.122.0002.2.096, 1401.23.122.0002.2.089, 
2901.22.661.0002.2.142, 2601.04.122.0002.2.134, 1101.10.122.0002.2.044, 1101.10.302.0007.2.049, 
1101.10.301.0007.2.047, 1101.10.305.0008.2054, 1101.10.304.0008.2.053, 0801.12.122.0002.2.014, 
0801.12.122.0006.2.016, 0801.12.367.0005.2.030, 0802.12.365.0003.2.036, 0802.12.361.0003.2.032, 
1201.08.122.0002.2.055, 1201.08.243.0014.2.060, 1202.08.244.0014.2.066, 1202.08.244.0014.2.071, 
1202.08.244.0014.2.070, 1202.08.244.0014.2.065, 1202.08.243.0013.2.062; Elemento de des-
pesa: 3.3.90.30.00; Fontes de recursos: 1501000000, 1704000000, 1500000000, 1500100200, 
1600000000, 1602000000, 1659000000, 1500100100,1569000000, 1550000000, 1705000000, 
1541000000, 1540000000, 1542000000, 1660000000, 1661000000. Vigência: 02/06/2023. Con-
tratantes:  Thiago Oliveira Pinheiro, Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente; Luciana de Lima Nascimento, Secretária de Assistência Social e Cidadania; Ana Cristina 
Lopes da Silva, Secretária de Educação; Francisco Erivelto Lima dos Santos, Secretário de Adminis-
tração; Edson Lima, Secretário de Infraestrutura; Claudia de Queiroz Rocha Guerreiro, Secretária de 
Turismo e Cultura; Yonara Bezerra Batista, Secretária de Saúde; David Meneses de Queiroz, Secretá-
rio de Ciências e Tecnologia; Luís Alexandre Belém de Oliveira, Secretário de Desenvolvimento Rural, 
Aquicultura e Pesca; Eduardo Alves de Carvalho Filho, Secretário de Esporte e Juventude; e Alison 
Freitas Lima, Secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo. Contratadas:   Marcos Vinicius 
de Menezes Barbosa 03680270585, inscrita no CNPJ Nº 40.985.177/0001-09, vencedora do certame 
no lote 01, com o valor global de R$ 199.477,80 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta 
e sete reais e oitenta centavos). Assina pela contratada:  Marcos Vinicius de Menezes Barbosa; e Pin-
dogas Comercial de Gás GLP Ltda, inscrita no CNPJ Nº 20.278.930/0001-19, vencedora do certame 
no lote 02, com o valor global de R$ 428.038,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, trinta e oito reais). 
Assina pela contratada:  Stefânia de Oliveira Holanda Siqueira, em 02/06/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 2022.05.27.009-SR-
P-SME. O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, 
o Edital de Licitação, do tipo Menor Preço, cujo objeto:  Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de material didático para atender as necessidades dos professores 
e alunos do Projeto Educação Física Escolar e EJA - Educação de Jovens e Adultos, junto 
à Secretaria de Educação do município, que do dia 06/06/2022 à 21/06/2022 até às 08h 
(Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação 
referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 21/06/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 21/06/2022 (Horário de Brasília). O edital na 
íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no 
site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, 
no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.05.23-01-PE, do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto: Contratação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio com 
equipamento em regime de comodato, destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de 
saúde, de responsabilidade da Secretaria da Saúde. Datas e Horários: 1. Início de recebimento 
das propostas: das 08h do dia 06/06/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 
22/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 22/06/2022; 4. 
Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 22/06/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, 
das 07:30h às 11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br. José Ivan De Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.05.30.01-
PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais 
contratações de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicio-
nados, geladeiras, freezers, gelágua e ventiladores, incluindo os materiais e equipamentos 
necessários a manutenção, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde. Datas e 
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 06/06/2022; 2. Fim do re-
cebimento de propostas: às 08h do dia 21/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h às 08:59h do dia 21/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do 
dia 21/06/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site: www.
tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 21/06/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 18.05.31.01.22 - PERP, cujo objeto:  Registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e 
manutenção de sinalização viária horizontal, incluindo mão-de-obra, materiais e equipamentos 
necessários para a execução dos serviços, de interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transporte Rodoviário e Urbano de Quixeramobim, tudo conforme especificações contidas no 
Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da 
comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; 
no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal 
de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores Informações, no endereço citado, no horário 
das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Icó - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Patrícia Augusto 
Brasil Barbosa, Ordenadora de Despesas da secretaria. Extrato da Ata de Registro de Preços re-
sultante do Pregão Presencial nº 13.002/2022 - PERP. Objeto: Registro de preço para futuras e 
eventuais aquisições de notebooks. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata 
terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de Re-
gistro de Preços: R$ 1.169.857,00 (um milhão cento e sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e 
sete reais). Contratado: Inforsistem Comercio e Serviços Ltda, através de seu representante legal, 
a Sra. Maria Jose Dias de Almeida. Data da assinatura: 01/06/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação Tomada de Preços Nº SF-TP001/2022 
-  O Presidente da Comissão de Licitação torna público que no próximo dia 22/06/2022 às 09h, na 
sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, 
Senador Pompeu/CE, estará abrindo licitação, cujo objeto: Contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, suporte técnico 
e fornecimento de sistema informatizado de gestão governamental, visando a modernização das 
atividades da Secretaria de Finanças, Administração e Gestão, deste município. O edital poderá 
ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento 
ao público das 08h às 12h ou pelos sites do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, e no site do 
município: https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 07/07/2022, às 09h, 
realizará licitação de Concorrência Pública Nº 2022.06.06.001-SEINFRA(Secretaria de Infraestrutu-
ra), cujo objeto: Contratação de empresa para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica 
e sinalização na estrada que liga as localidades de Gavião á Novo Assis, no Município, conforme 
o MAPP 755, parte integrante deste processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço 
acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou 
pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.
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EUA. Uma década depois do desastre que acordou Nova York para a gravidade da crise climática, 
novas obras começam a testar a tolerância local para medidas de proteção contra inundações. O fu-
racão Sandy, em outubro de 2012, é um marco, o alerta violento para um futuro que já bate à porta.INTERNACIONAL

Refugiados da Guerra da 
Ucrânia já representam 
um Rio de Janeiro

A Guerra da Ucrânia, que 
nesta sexta-feira (3) completa 
cem dias, já forçou ao menos 
6,8 milhões de pessoas a dei-
xarem suas casas em busca de 
segurança em países vizinhos. 
É como se toda a população 
da cidade do Rio de Janeiro 
tivesse fugido.

O número, que representa 
15% da população ucrania-
na de antes do conflito, não 
conta os deslocados internos, 
que se mudaram para outras 
cidades -estes são mais 8 
milhões. As cifras fazem o 
conflito no Leste Europeu 
responder pela maior crise 
migratória desde a Segunda 
Guerra Mundial, com um 
fluxo poucas vezes visto em 
situações semelhantes.

Desde o início da guerra, 
o Acnur, agência de refu-
giados das Nações Unidas, 
faz uma compilação com 
dados fornecidos pelas 
autoridades em pontos nas 
fronteiras. Nesse período, 
estima-se que 2,2 milhões 
de pessoas fizeram o cami-
nho inverso, em direção à 
Ucrânia -parte é composta 
por ex-refugiados que vol-
taram para casa, mas não é 
possível afirmar quantas.

Para dimensionar o 
drama humano por trás dos 
números de refugiados, a 
reportagem comparou esses 
deslocamentos em massa 

com a população de cidades 
brasileiras.

Polônia 
A Polônia foi o país que 

mais recebeu refugiados 
da Ucrânia. Ao todo, 3,63 
milhões de pessoas cruzaram 
a fronteira desde o início do 
conflito buscando se estabe-
lecer no vizinho. Se toda a 
população de Brasília tivesse 
se deslocado, não atingiria 
esse número. Talvez seja 
curioso notar que o segun-
do país com maior fluxo de 
ucranianos em fuga seja a 
potência militar que iniciou o 
conflito. Na Rússia, o número 
de refugiados se aproxima 
de 1 milhão: são 971,4 mil 
pessoas, mais do que o total 
de habitantes de Duque de 
Caxias, cidade vizinha à 
capital fluminense e terceira 
cidade mais populosa do Rio 
de Janeiro. Cruzaram a fron-
teira com a Hungria 682,6 mil 
pessoas vindas da Ucrânia, 
um contingente que supera o 
total de moradores da capital 
sergipana, Aracaju. Os 563,6 
mil refugiados que se deslo-
caram em direção à Romênia 
se aproximam numericamente 
dos 577,5 mil habitantes da 
cidade mineira de Juiz de 
Fora,. (Fontes: United Nations 
Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, IBGE e 
Prefeitura de São Paulo).

O governo de Joe Biden 
tem tentado apaziguar a cres-
cente frustração das autorida-
des palestinas, que esperam 
que o presidente cumpra a 
promessa de reabrir um con-
sulado em Jerusalém. A tarefa 
de agradar os palestinos, po-
rém, esbarra nas expectativas 
de Israel, um país com o qual 
os Estados Unidos vivem hoje 
um momento de excepcional 
afabilidade.

Os americanos tinham um 
consulado em Jerusalém para 
representação junto aos pales-
tinos. Quando, em 2018, o en-
tão presidente Donald Trump 
transferiu a embaixada ame-
ricana em Israel de Tel Aviv 
para Jerusalém, ele fechou o 
escritório. O gesto foi impor-
tante porque sinalizou apoio a 
israelenses na disputa com pa-
lestinos na cidade que os dois 
lados consideram sua capital. 
Foi também um símbolo do 
rebaixamento dos palestinos 
nas prioridades americanas.

Biden venceu as eleições 
em 2020 e, desapontando a 
Autoridade Nacional Palesti-
na, nunca reabriu o consula-
do. Ned Price, porta-voz do 
Departamento de Estado, re-
petiu a promessa na terça (31) 
e negou que tenha sido aban-
donada. No mesmo dia, o pre-
sidente palestino, Mahmoud 
Abbas, reiterou a cobrança em 
telefonema a Antony Blinken, 
responsável pela diplomacia 
-ele já havia pedido a reaber-
tura do escritório em março, 
numa reunião presencial.

Abbas disse esperar que 
Biden transforme palavras 
em ações, segundo a agência 
de notícias estatal palestina 
Wafa. Não há, porém, data 
para a eventual inauguração 
nem indícios de que Biden 
tenha feito algum gesto con-
creto.

Rumores 
Circulam, nesse meio-tem-

po, rumores de que os EUA 
podem tomar medidas tem-
porárias para afagar os pales-
tinos. O jornal Times of Is-
rael, por exemplo, afirmou no 
último dia 29 que Biden deve 
nomear Hady Amr, de origem 
libanesa, como enviado espe-

cial para assuntos palestinos.
A ideia é que a embai-

xada americana em Israel, 
que Trump transferiu para 
Jerusalém, deixe de cuidar 
de temas ligados aos pales-
tinos. Esses seriam tratados 
pela equipe de Amr, com 
base em Washington, incre-
mentando a representação 
diplomática sem reabrir o 
consulado. De acordo com o 
jornal, citando diplomatas, 
o arranjo existe mas não foi 
formalizado. A ideia é fazer 
o anúncio antes da viagem 
de Biden à região, prevista 
para o fim de junho.

“Há uma tremenda frus-
tração entre os palestinos”, 
diz à Folha Ghaith al-Omari, 
analista sênior do Washing-
ton Institute. Ex-conselheiro 
de Abbas para relações com 
os EUA, ele afirma que a no-
meação de Amr é vista como 
meia-medida. O nome do 
servidor circula bem entre 
palestinos e ele é visto como 
justo na mediação das desa-
venças, “mas não tem o mes-
mo peso diplomático que 
reabrir o consulado”.

Liderança 
A liderança palestina tem 

poucas saídas hoje, além de 
continuar a expressar seu des-
gosto. Biden tampouco tem 
muitas opções. Os israelenses 
interpretariam o consulado 

como uma sinalização de que 
os americanos enxergam Je-
rusalém como possível capital 
de um Estado palestino –ideia 
que a eles causa horror.

Os EUA não querem desa-
gradar Israel, em parte porque 
os países vivem hoje um mo-
mento excepcional. “A relação 
entre o governo de Biden e o 
do primeiro-ministro Naftali 
Bennett está fortíssima”, afir-
ma Dov Waxman, professor 
na Universidade da Califórnia 
em Los Angeles. “É impres-
sionante, se você comparar 
com o amargor e as disputas 
vistas entre Barack Obama e 
Binyamin Netanyahu.”

Nesse contexto, afirma 
Waxman, a possível nomea-
ção de Amr como enviado 
especial seria uma maneira 
de “apaziguar a frustração pa-
lestina sem prejudicar as rela-
ções americanas com Israel”.

Há ainda mais um fator no 
cálculo de Washington. A rea-
bertura do consulado poderia 
causar reações tão fortes que 
ameaçariam a frágil coalizão 
que mantém Bennett no po-
der -e Netanyahu fora dele. 
“O governo Biden prefere o 
premiê atual e sabe que, se 

pressionar muito com o tema 
do consulado, essa coalizão 
pode se desintegrar, o que se-
ria uma escolha ruim”, afirma 
Eytan Gilboa, professor de re-
lações internacionais na Uni-
versidade Bar-Ilan, em Israel.

Aliança 
A aliança, que reúne siglas 

da esquerda à ultradireita, 
incluindo parlamentares de 
origem árabe, registrou defec-
ções e sofreu abalos, em meio 
a críticas pela ação das for- 
ças de segurança em confron-
tos recentes com palestinos.

Relações 
Como os demais ouvidos 

pela Folha, Gilboa diz não 
acreditar que os EUA rea-
bram o consulado em Jeru-
salém nos próximos meses. 
Biden deve continuar a prio-
rizar as boas relações com Is-
rael e se debruçar sobre o que 
o professor descreve como as 
questões urgentes da diplo-
macia americana na região: 
o acordo nuclear com o Irã e 
os Acordos de Abraão entre 
Israel e países árabes. “O tema 
dos palestinos é o menos im-
portante, hoje.”

EUA tentam aliviar frustração 
de palestinos sobre consulado
O governo de Joe Biden tem tentado apaziguar a crescente frustração das 
autoridades palestinas, que esperam que o presidente cumpra promessa 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO FINAL – AVISO 
DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001.20/2022 – O Município de Itapipoca, por meio da Secretaria de 
Cultura, torna publica o Resultado Final por ordem de classificação da Chamada Pública para Seleção 
e Concessão de Premiação para agentes culturais, artistas e/ou lideranças comunitárias articuladores 
de grupos, coletivos e/ou quadrilhas juninas, afim de fomentar, fortalecer e salvaguardar as manifesta-
ções populares do ciclo junino de Itapipoca, conforme segue: A - CATEGORIA 1 – QUADRILHAS 
JUNINAS REGIONAIS: PROPONENTE: 1. Martinho Thales Magalhães Domingues; 2. Francisca 
Geliane Teixeira de Lavor; NOME DO PROJETO: 1. Eta Saudoso Nordestino, Eta Saudoso Destino; 2. 
Nessa terra de dinvidade, até quem não acredita, não duvida. O Boi é santo; NOME DA QUADRILHA: 1. 
Quadrilha Fogo Jovem; 2. Quadrilha Festa na Roça; PONTOS: 1. 34 pontos; 2. 32 pontos; STATUS: 1. 
Classificado; 2. Classificado. B - CATEGORIA 2 – QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAL: 
PROPONENTE: 1. José Edilson Santiago Moura, 2. Ricardo José de Sousa Nascimento, 3. Francisco 
Elder do Nascimento Araújo, 4. Maiara Késsia da Silva Lima; NOME DO PROJETO: 1. Festa de Santo 
Antônio, para colorir o arraiá; 2. Quadrilha Renascer Junina; 3. Lumiar vai dançar xote, xaxado e baião; 
4. Lua de Prata; NOME DA QUADRILHA: 1. Quadrilha Xodó Junino; 2. Quadrilha Renascer Junina; 3. 
Quadrilha Lumiar do Sertão; 4. Quadrilha Lua de Prata; PONTOS: 1. 24 pontos , 2. 22 pontos, 3. 20 
pontos, 4. 18 pontos; STATUS: 1. Classificado; 2. Classificado; 3. Classificado; 4. Classificado. O 
resultado ficará disponível também nos sítios eletrônicos da Prefeitura: www.itapipoca.ce.gov.br e do 
TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Itapipoca-CE, 03 de Junho de 2022. José Viana Lavor Júnior 
– Ordenador de Despesas da Secretaria de Cultura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – INSTITUTO DO MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – IMMI – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 22.13.09/PE – OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para animais do Instituto 
de Meio Ambiente do Município de Itapipoca – IMMI. O Instituto de Meio Ambiente do Município de 
Itapipoca-IMMI, torna pública para conhecimento dos interessados que realizará Pregão, na forma 
Eletrônica sob o Nº 22.13.09/PE, conforme informações a seguir: Acolhimento de Propostas e Habilita-
ção: às 08h, do dia 20 de Junho de 2022; Abertura de Propostas: às 08h30min, do dia 20 de Junho 
de 2022; Sessão de Disputa de Preços: às 09h, do dia 20 de Junho de 2022, na plataforma Pregão 
Eletrônico do Banco do Brasil, no Sítio Eletrônico: www.licitaacoes-e.com.br. O Edital poderá ser 
retirado nos Sítios: www.tce.ce.gov.br. Itapipoca-CE, 02 de Junho de 2022. Francisco Alan Diniz 
Alencar – Ordenador de Despesas do Instituto de Meio Ambiente do Município de Itapipoca-
IMMI.

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.

OFÍCIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAUCAIA. EDITAL. 
Procedimento administrativo – Prenotação nº 118.460. RUBÊNIA MARIA MOURA FERNANDES, na 
qualidade de Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ PUBLICAR 
o presente edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei nº 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 
da Lei 10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, um pedido de 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL requerido por CLÓVIS FIRMINO DE MOURA, CPF nº 
042.358.433-20, representador por seu procurador Rogério Nobre Façanha, CPF nº 203.990.903-
63, referente a um terreno situado no lugar Urucutuba, Distrito de Jurema, lado ímpar da Rua Luiz 
Firmino de Souza, s/n, fazendo esquina com a Rua Urucutuba, com área total de 26.196,00m2, neste 
Município de Caucaia-CE, objeto da Matrícula nº 18.154, deste Ofício Imobiliário, o qual após a 
retificação passará a ser constituído por uma área de 27.722,15m², e NOTIFICAR do inteiro teor do 
processo de retificação de área extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: LUIZ 
AUGUSTO ALMEIDA SOUZA E LUCILEIDE ALMEIDA LIMA, bem como TERCEIROS INTERESSADOS, 
ficando Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADO (S) do inteiro teor do procedimento de retificação de área 
extrajudicial, para, se houver interesse, apresentar impugnações fundamentadas, pessoalmente ou 
através de seu(s) representante(s) legal(is) devidamente constituído(s), no prazo de 15 (quinze) dias, 
quando ao fim deste, caso não venha a manifestar-se presumir-se-á a sua anuência nos termos do Art. 
213, II § 4º da Lei 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, considerando-se assim 
verdadeiros os dados informados no pedido inicial. Tudo conforme memorial descritivo e planta, 
assinados por José Murilo dos Santos Calda, engenheiro civil, CREA/CE 47076 – RNP 0609330802, que 
fazem parte do presente processo de retificação de área - prenotação nº 118.460, estando os mesmos 
arquivados nesta Serventia. O presente edital deverá ser publicado por duas vezes em jornal 
local de grande circulação, nos termos do Art. 213, § 3º da Lei 6.015/73. Cumpra-se o determinado 
na legislação em vigor. Caucaia, 26 de maio de 2022. A Oficiala Interina, Rubênia Maria Moura Fernandes.

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0268056-61.2020.8.06.0001. Requerente: 
Moisés Emilton Dias da Cruz. Requerido: Lima & Cassin Importação e Exportação Ltda. (atual 
denominação de Ômega Lustres Importação Ltda) e outro. Valor da Causa: R$ 19.559,25. O 
Dr. Zanilton Batista de Medeiros, Juiz de Direito da 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca 
de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por parte de MOISÉS EMILTON DIAS DA CRUZ, brasileiro, casado, 
engenheiro, CPF n° 355.673.844 91, residente e domiciliado na Rua Mariana Furtado Leite, nº 1250, Apto. 
101, Torre 02, Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação Declaratória de Inexistência de 
Débito Cumulado com Indenização por Danos Morais, em face de Banco Cooperativo Sicredi e Lima & 
Cassin Importação e Exportação Ltda. (atual denominação de Ômega Lustres Importação Ltda), a qual 
se encontra em lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica 
CITADA LIMA & CASSIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ÔMEGA 
LUSTRES IMPORTAÇÃO LTDA), CNPJ nº 25421427000194, com último endereço conhecido como sendo 
Avenida Bady Bassitt, nº 4500, Boa Vista, CEP 15025-000, Sao Jose do Rio Preto-SP, por seu representante 
legal, acerca da presente ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
por força do despacho a seguir transcrito: “Cite-se a parte promovida por edital, com prazo de 30(trinta) 
dias, para oferecer contestação, no prazo de 15(quinze) dias, devendo alegar, toda a matéria de defesa, 
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que 
pretende produzir (artigo 336 do CPC), devendo o edital observar os requisitos do artigo 257 do CPC.”, com 
a advertência de que, não havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora na petição inicial, assim como será nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE, em 23 
de maio de 2022. Zanilton Batista de Medeiros. Juiz de Direito

AUDRAN SAMPAIO MOURA
Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente do Município de Trairi, a Licença de Instalação para Construção de uma Resi-
dência Unifamiliar contemplando uma área de 425,91 m² na Rua Paulo Cazuza s/n, Flecheiras no Município de Trairi/CE. Foi determina-
do o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da Autarquia do Meio Ambiente de Trairi - AMAT.

AUDRAN SAMPAIO MOURA
Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente do Município de Trairi, a Licença Prévia para Construção de uma Residência 
Unifamiliar contemplando uma área de 425,91 m² na Rua Paulo Cazuza s/n, Flecheiras no Município de Trairi/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da Autarquia do Meio Ambiente de Trairi - AMAT.

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° 18413 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS LEVY CONCEIÇÃO DA SILVA e JUSSARA MARX BAMBERG;
Edital n° 18414 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL GOMES MAIA e DÉBORA KARINE DE LIMA GOMES BARROSO;
Edital n° 18415 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA e MONIQUE MORAIS FROTA;
Edital n° 18416 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GILBERTO LUIZ PESSOA BARROS e SINARA SILVA ANDRADE;
Edital n° 18417 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO MARTINS LIMA e NATALIA COLARES PASSOS;
Edital n° 18418 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEANISON ARAUJO GERMANO e ANTONIA GERLANE BEZERRA DE OLIVEIRA;
Edital n° 18419 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS LEMUEL MARQUES DA SILVA e SHUELEM DA SILVA LIMA;
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, 04/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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° 76106 - EDIMAR BARBOSA DA SILVA e ALEXANDRA BATISTA DO
CARMO; Edital n° 76107 - EZEQUIEL DIAS DOS SANTOS e ANA CAROLINE DA-
MASCENO ALCANTARA; Edital n° 76108 - JUAN WILLIAM ALBUQUERQUE MAS-
SIMINO e LORENA KERCYA GOMES ANDRADE; Edital n° 76109 - JOÃO PAULO 
DA SILVA CAMILO e MARIA ANA CLAUDIA DE SOUSA NASCIMENTO; Edital n° 
76110 - ROBSON MELO DE MEDEIROS e LEILA MARIA SOARES DE SOUZA; Edi-
tal n° 76111 - JOSÉ WILKSON MOREIRA DO NASCIMENTO e KARLIANE FER-
REIRA LIMA; Edital n° 76112 - EDEVILSON ALVES LIMA e AMANDA MACIEL 
RODRIGUES; Edital n° 76113 - WESLEY DOS SANTOS ALMEIDA e ANGELICA 
SILVANO DOS SANTOS; Edital n° 76114 - WERTSON JORGE GOMES e SAMARA 
PINTO DE OLIVEIRA; Edital n° 76115 - FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA 
JUNIOR e CARLA THAIS DE SOUSA; Edital n° 76116 - MAX ESMITE CARNEIRO 
CRUZ e BRENDA KESSYA DE ALMEIDA GOMES; Edital n° 76117 - DIEGO BON-
FADA e ANA CARINE ARRUDA ROLIM; Edital n° 76118 - HELTON JAIRO VIEIRA 
EUFRASIO e ALANA KAMILLY DE SOUSA; Edital n° 76119 - ANTONIO CARLOS 
LUCINDO MOURA e MARIA IRISMAR SILVEIRA DA COSTA; Edital n° 76120 - 
PEDRO HENRIQUE SAMPAIO FERRAZ e JAYNE MAGALHÃES DE AZEVEDO MO-
REIRA; Edital n° 76121 - ROSIVALDO DO NASCIMENTO FERREIRA e MARIA 
ALEXANDRA DE SOUSA;
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, 04/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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 
condicionantes da Licença.







      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 6 de junho de 2022  O ESTADO                     10

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A PEC em avaliação no Governo para combater a alta 
dos combustíveis deve prever repasse de cerca de R$ 20 
bilhões da União aos estados em troca de eles zerarem as 
alíquotas do ICMS sobre diesel e gás de cozinha, dizem 
fontes do Governo. A proposta é uma das opções que es-
tão na mesa para ser acionada na tentativa de baixar os 
preços nas bombas no ano em que Bolsonaro busca a 
reeleição. e passou a ser estudada em meio à pressão de 
aliados por uma alternativa para conter os valores. Tam-
bém é uma alternativa ao decreto de calamidade pública, 
medida mais drástica e que enfrenta maior resistência de 
técnicos por poder abrir a porteira para gastos irrestritos. 
A desoneração do tributo estadual valeria até o fim deste 
ano. Falta saber quando será modificada a política de rea-
justes da Petrobras, raiz de todos os males. 

Enquanto isso, a equipe do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, reservou até R$ 25 bilhões para bancar um subsí-
dio ao óleo diesel e reduzir o preço do produto nas bombas 
nas vésperas das eleições presidenciais e até o fim do ano. 
De acordo com fontes do governo, é possível usar esse di-
nheiro tendo como fonte os dividendos da Petrobras pagos 
à União. A petroleira deve pagar neste ano pelo menos R$ 
24,6 bilhões em dividendos ao Tesouro Nacional.  O uso 
dos dividendos alimenta o discurso de Bolsonaro e de polí-
ticos do Congresso de que irá reverter os lucros da empresa 
(criticados pelo próprio presidente) em benefício da popu-
lação. Esperteza e criatividade em ano eleitoral não faltam.

Manobra para maquiar preços

Imposto de Renda. O Imposto de Renda não deve incidir sobre valores recebidos como pensão alimen-
tícia, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Dias Toffoli, defendeu que a pensão 
alimentícia não se trata de uma nova renda, já que são utilizados rendimentos anteriormente tributados.

A PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) em 
avaliação no governo Jair 
Bolsonaro (PL) para com-
bater a alta no preço dos 
combustíveis deve prever 
um repasse de cerca de R$ 
20 bilhões da União para os 
estados em troca de eles ze-
rarem as alíquotas do ICMS 
sobre diesel e gás de cozinha.

A proposta é uma das op-
ções que estão na mesa para 
ser acionada na tentativa de 
baixar os preços nas bombas 
no ano em que Bolsonaro 
busca a reeleição, e passou 
a ser estudada em meio à 
pressão de aliados por uma 
alternativa para conter os 
valores. Também é uma al-
ternativa ao decreto de ca-
lamidade pública, medida 
mais drástica e que enfrenta 
maior resistência de técnicos 
por poder abrir a porteira 
para gastos irrestritos.

A desoneração do tributo 
estadual valeria até o fim des-
te ano, assim como já ocorreu 
no caso de PIS e Cofins -que 
são contribuições federais. 
A transferência de recursos 
para os estados se daria fora 
do teto de gastos, regra que 
impede o crescimento das 

despesas acima da inflação.
Para financiar o repasse 

aos estados, a estratégia do 
governo é usar os dividen-
dos pagos pela Petrobras à 
União -o que alimentaria o 
discurso político do presi-
dente de que os recursos da 
companhia estão sendo de-
volvidos à população.

Os lucros recordes no ano 
passado e no primeiro trimes-
tre de 2022 já asseguram cerca 
de R$ 25 bilhões em dividen-
dos ao Tesouro em 2022, e o 
valor pode ficar ainda maior 
com mais recursos chegando 
nos próximos meses.

A desoneração do ICMS -o 
que inclui a PEC em estudo e 
o projeto já aprovado na Câ-
mara com um teto de 17% a 
18% para o imposto estadual 
sobre itens como combustí-
veis e energia- é definida por 
integrantes do governo como 
um “tiro de canhão”. A medida 
permitiria um alívio no preço 
do diesel e do gás de cozinha 
no momento em que Bolso-
naro segue em segundo lugar 
nas pesquisas de intenção de 
voto, atrás do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Uma ideia preliminar do 
que pode ser o impacto na 

bomba decorrente das alíquo-
tas cortadas a zero é o próprio 
cálculo feito pelos estados 
quando houve a regulamen-
tação da lei que determinou 
a mudança na cobrança do 
tributo estadual. Usando essa 
estimativa, a redução poderia 
ficar entre R$ 0,50 e R$ 1 no 
litro do diesel, a depender do 
estado. Em São Paulo, a redu-
ção seria próxima a R$ 0,66.

Por outro lado, há também 
o reconhecimento de que o 
efeito imediato da redução de 
preços pode ser depois anu-
lado por eventuais reajustes 
anunciados pela Petrobras.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), apoia a 
ideia de uso de dividendos da 
Petrobras para financiar algu-
ma medida que resulte na re-
dução dos preços.

O governo, por sua vez, 
vê em Lira o apoio necessá-
rio para seguir adiante com a 
PEC, apesar de o calendário 
apertado jogar contra as chan-
ces de aprovação. Esse tipo de 
proposta tem tramitação mais 
demorada e requer apoio de 
308 dos 513 deputados e 49 
dos 81 senadores.

Por isso, as discussões ain-
da estão em andamento e não 

há decisão final sobre qual 
medida será adotada de fato. 
O pagamento de um vale aos 
caminhoneiros também segue 
no cardápio de opções.

Na ala econômica, há re-
sistências à PEC, mas a ava-
liação é que, diante da pres-
são crescente, o ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
pode acabar adotando o 
pragmatismo e abraçar a pro-
posta, dado que ela é consi-
derada a “menos pior” entre 
as que estão sendo cogitadas. 
Ao contrário da calamidade, 
a PEC pode estipular em seu 
texto um limite para o gasto 
extra teto, dando alguma pre-
visibilidade.

Além disso, uma mudança 
na Constituição é conside-
rada a via mais segura para 
assegurar a transferência fora 
do teto de gastos sem abrir 
margem a questionamentos 
e sem esbarrar em restrições 
da lei eleitoral. Apesar disso, 
a questão jurídica ainda está 
em análise pelo governo. Os 
cálculos do repasse aos estados 
ainda estão sendo fechados 
pela equipe econômica, mas 
o valor pode ficar entre R$ 20 
bilhões e R$ 22 bilhões para 
zerar a alíquota. (Folha Press)

Nos ares
De acordo com levanta-

mento da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac)O 
preço das passagens aéreas 
aumentou 29,5% de feve-
reiro para março deste ano. 
Na comparação com março 
do ano anterior, o salto foi 
de 68,6%. O impacto do 
conflito no Leste Europeu 
sobre os preços dos com-
bustíveis e da volta às ruas 
do brasileiro no início do 
ano com a retomada de 
atividades presenciais são 
os motivos apontados para 
o aumento, que pode frear 
a retomada do setor aéreo.

Renegociação
O Sebrae lançou 

campanha para apoiar os 
pequenos negócios que 
tenham empréstimos com 
parcelas em atraso. Podem 
aderir, também, aquelas 
que estiverem com garan-
tia do Fundo de Aval do 
Sebrae. O objetivo é oferecer 
melhores condições a micro 
e pequenos negócios para 
renegociar dívidas e voltar à 
normalidade dos fluxos de 
pagamento. Devem se benefi-
ciar cerca de 14 mil empresas 
entre microempreendedores 
individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte.

Anatel no calço
Em mais uma cartada 

contra o telemarketing 
abusivo, a Anatel baixou 
uma medida cautelar na 
última sexta-feira (3) para 
barrar a prática abusiva 
de chamadas automá-
ticas. Conhecidas como 
robocalls, elas são feitas 
automaticamente por robôs 
que disparam mais de 100 
mil ligações por dia de 
um mesmo número (em 
geral não fornecido pelas 
operadoras) e que duram 
mais de três segundos. Em 
dez dias, as teles terão de 
enviar à agência a lista 
de empresas que hoje se 
enquadram nessa situação. 

IR e pensão
O IR não deve incidir 

sobre valores recebidos 
como pensão alimentícia, 
segundo decisão do STF. O 
entendimento é de que a 
pensão alimentícia não se 
trata de uma nova renda 
ou aumento patrimonial, 
já que são utilizados 
rendimentos anteriormente 
tributados por seu recebi-
mento. A Advocacia-Geral 
da União (AGU) declara que 
a decisão levará a uma 
redução de cerca de R$ 
1,05 bilhão na arrecadação 
anual. Agora, quem recebe 
pensão alimentícia não 
precisará mais pagar o 
Carnê Leão mensalmente.

E-commerce prevê R$ 6,7 bi com Namorados  
O e-commerce deve faturar R$ 6,7 bilhões com o 
Dia dos Namorados em 2022, alta de 2% sobre o 
ano passado, devendo alcançar 14,2 milhões de 
pedidos, alta de 1% sobre 2021. A projeção foi re-
alizada pela Neotrust, empresa de inteligência que 
monitora o e-commerce brasileiro. O tíquete médio 
para o período deve ser de R$ 469,00 em 2022, alta 
de 1%, acompanhando a tendência de desacelera-
ção nas vendas do comércio eletrônico. O período 
da projeção é de 28 de maio a 11 de junho.

INSS: Prorrogado prazo para atendimento remoto  
O INSS prorrogou 
as perícias médicas 
por meio de telea-
valiações até 30 de 
junho deste ano. A 
experiência piloto 
é realizada desde 
janeiro em entidades 
parceiras para cum-
prir uma decisão do 

TCU. O atendimento a distância é aplicado como uma 
tentativa de diminuir a fila de espera pelos benefícios. 
A perícia médica é obrigatória para a concessão ou a 
prorrogação de benefícios como auxílio-acidente, auxílio-
-doença, BPC e aposentadoria por invalidez.

Governo estuda usar R$ 20 bi para 
estados zerarem ICMS de diesel e gás
A PEC em avaliação no governo para combater a alta no preço de 
combustíveis prevê repasse de R$ 20 bilhões da União para os estados

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0206.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Ba-
turité/CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto 
para cadastramento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação 
na modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 0206.01/2022, critério de 
julgamento menor preço por lote, que será realizado no dia 23 de junho de 2022, às 9h, 
no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, com o seguinte objeto: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS EXTRAS DA ATENÇÃO BÁSICA/SECUNDÁRIA E SAÚDE MENTAL, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 
08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contratos - 
O município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanismo 
e dos Serviços Públicos, torna público os Extratos de Contratos da Tomada de Preços 
n.º 0022203.2022, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIOS 
FIOS NOS DISTRITOS E NA SEDE E PAVIMENTAÇÃO COM BUEIROS NA RUAS MARIA 
MARTINS ALMADA, ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-
CE. Contratadas: CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 02.110.202/0001-
11, contrato: 0022203.2022-01, R$: 807.791,14, Vigência do contrato: 03/06/2022 A 
30/03/2023. LB CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.454.732/0001-76, contrato nº 
0022203.2022-02, R$: 269.998,06, vigência do contrato 03/06/2022 a 31/10/2022.Dotação: 
1515.15.451.0133.1.047.Elemento de gasto dos contratos: 4.4.90.51.00. Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. Roberto de Souza Alencar - Ordenador de Despesas do 
Fundo Municipal de Obras Públicas.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Julgamento 
de Resultado de Habilitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, 
torna público o resultado de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0023103.2022. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Empresas HABILITADAS:  LOTE 01- PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS: R 7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(22.791.178/0001-30), WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (10.932.123/0001-
14), CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI (12.314.392/0001-42), SAVIRES 
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI (22.346.772/0001-12), ABRAV CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI (12.044.788/0001-17), C. M SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA (01.110.202/0001-11). LOTE 02- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: C. M SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA (01.110.202/0001-11) R 7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(22.791.178/0001-30), CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI (12.314.392/0001-42). 
Empresas INABILITADAS:  LANDY BOTO PORTELA (23.347.561/0001-67), D. SOUSA 
RIOS (35.752.089/0001-27), LB CONSTRUÇÕES EIRELI (40.454.732/0001-76).  Em 
conformidade com o disposto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso para as empresas 
que desejarem interpor recurso. Inexistindo interposição de recurso a CPL procederá com a 
continuidade aos atos administrativos com a abertura dos envelopes “Propostas de Preços” 
das empresas habilitadas em sessão pública a ser realizada às 8:00h do dia 14 de junho de 
2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Julgamento 
de Resultado de Habilitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna 
público o resultado de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0012604.2022. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI DONA CLARICE, 
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEI DONA CLARICE E CRAS ANA GARCEZ 
ROCHA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Empresas HABILITADAS:  LOTE 01-REFORMA DA 
QUADRA POLIESPORTIVA DO CEI DONA CLARICE: LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA 
EMPREEDIMENTOS EIRELI; ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES 
EIRELI (12.044.788/0001-17). LOTE 02- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI DONA CLARICE: 
MASTER SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI (26.991.913/0001-00),ELLUS SERVIÇOS LTDA 
(26.723.179/0001-07), VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (13.752.986/0001-
06), ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: (25.011.736/0001-96), WU 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ( 10.932.123/0001-14), DELMAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI (17.803.489/0001-32), VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA (01.992.393/0001-
20), COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (17.411.277/0001-00), CNT 
CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI (12.314.392/0001-42), SAVIRES ILUMINAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES EIRELI (22.346.772/0001-12), JC DE AGUIAR ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES (17.336.292/0001-30), ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, EVENTOS E 
LOCAÇÕES EIRELI (12.044.788/0001-17), CONSTRUTORA VIPON EIRELI (34.631.462/0001-
29).LOTE 03- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS ANA GARCEZ ROCHA: R 7 SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI ( 22.791.178/0001-30), VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E 
EVENTOS LTDA (13.752.986/0001-06), ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
(25.011.736/0001-96), LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI 
(07.191.777/0001-20), WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (10.932.123/0001-14), 
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA ( 01.992.393/0001-20), CNT CONSTRUTORA NOVA 
TERRA EIRELI ( 12.314.392/0001-42), SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(22.346.772/0001-12), JC DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (17.336.292/0001-30), 
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI (12.044.788/0001-17), 
CONSTRUTORA VIPON EIRELI (34.631.462/0001-29), MASTER SERVIÇOS CONSTRUÇÕES 
EIRELI (26.991.913/0001-00). Empresas INABILITADAS: GOOD EMPREEENDIMENTOS 
E SERVIÇOS LTDA (24.989.784/0001-90) L. ELIAS DE LIMA- (34.017.407/0001-43), AJ. 
CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI (74.022.229/0001-63), N LANDY BOTO PORTELA 
- CNPJ: 23.347.561/0001-67, (FM CRUZ DE SOUSA LTDA (30.192.023/0001-06; RM 
MESQUITA (44.647.616/0001-24). EMPRESAS HABILITADAS COM RESSALVA: CLEZINALDO 
S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES (22.575.652/0001-97), LB CONSTRUÇÕES EIRELI 
(40.454.732/0001-76). A íntegra ata poderá ser verificada através do site: www.tce.ce.gov.br. 
Encontra-se aberto prazo recursal previsto no artigo 109. Inciso 1, alínea “a” da Lei n° 8.666/93. 
Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO- PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 0206.02/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/
CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadas-
tramento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: 
PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 0206.02/2022, critério de julgamento menor preço 
por item, que será realizado no dia 27 de junho de 2022, às 10h, no portal: http://www.bbm-
netlicitacoes.com.br, com o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS 
E MATERIAIS ESPORTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE, CUL-
TURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/
CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0206.03/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de 
Baturité/CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto 
para cadastramento de propostas de preços e documentos de habilitação da licita-
ção na modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 0206.03/2022, critério 
de julgamento menor preço por item, que será realizado no dia 28 de junho de 2022, às 
9h30min, no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, com o seguinte objeto: AQUI-
SIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJE-
TO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - ITAÚ SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE 
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Lici-
tação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 
12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara 
Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 0206.04/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE 
torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastra-
mento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: 
PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 0206.04/2022, critério de julgamento menor preço 
por lote, que será realizado no dia 29 de junho de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br, com o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 
DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - 
ITAÚ SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/
CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DO JULGA-
MENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o 
resultado do julgamento das Propostas de Preços da TP Nº 2022.04.07.001E – objeto: Contratação 
da execução das obras de reforma da E. E. M. F – Dona Emília Ferreira de Oliveira, localizada na 
Sede do Município de Tarrafas - CE, conforme Orçamento Básico, sob a responsabilidade da Secre-
taria Municipal de Educação. Propostas Desclassificadas: G7 Construções Serviços e Transporte 
EIRELI – EPP, CNPJ nº 10.572.609/0001-99, Deixou de Atender ao Item 4.1.4; Real Serviços EIRE-
LI - ME, CNPJ nº 37.452.665/0001-46, Deixou de Atender ao Item 4.1.4; Sertão Construções Ser-
viços e Locações LTDA, CNPJ nº 21.181.254/0001-23; Deixou de Atender ao Item 4.1.4. Empresa 
Vencedora: FAG Construções Eventos e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 10.786.555/0001-64, Valor 
Proposto de R$ 215.507,90 (duzentos e quinze mil quinhentos e sete reais e noventa centavos). 
Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93. 
Maiores informações através do telefone (0XX88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 02 de junho de 2022. 
Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA – RESULTADO DE CREDENCIA-
MENTO. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para conhecimento dos interes-
sados o resultado do julgamento do CREDENCIAMENTO Nº 2022011301-CP, cujo objeto é CREDEN-
CIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, PARA PROCEDER LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS CONSIDERADOS OBSOLETOS, SUCATEADOS, IRRECUPERÁVEIS, INSERVÍVEIS, OCIO-
SOS, DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JAGUARBARA. Foram CREDENCIADOS: 1. DANIELA DE SOUZA CASTELO inscrito no CPF: 
017.781.153-65; 2. FERNANDO MONTENEGRO CASTELO inscrito no CPF: 098.455.773-34; 3. GEOR-
GIA DE SOUZA CASTELO inscrito no CPF: 930.526.853-68; 4. FRANCISCA GRANÇAS DE OLIVEIRA 
MEDEIROS inscrito no CPF: 192.595.733-00; 5. JOÃO PAULO FERREIRA inscrito no CPF: 915.417.603-
44 e 6. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR inscrito no CPF: 314.798.473-72. A Sra. Presi-
dente comunica a todos que será publicado no próximo dia útil resultado de credenciamento apresentado 
nos mesmos meios de comunicação usados para publicação da presente e no site: https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas a nova data para continuação do processo e sorteio com a presença 
dos licitantes para definir contratado e, em seguida, dar continuidade no procedimento licitatório, com todos 
os licitantes concorrendo em igualdade de condições, conforme art. 45, parágrafo 2º, da Lei de Licitações, 
sendo que a partir desta publicação se iniciará então o prazo recusal de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 
109, I alínea “a” da Lei 8.666/93 para as empresas participantes que desejarem manifestarem recurso contra 
o resultado de análise do credenciamento, não havendo manifestação ficará a nova data para realização do 
sorteio para o dia 14 de Junho de 2022 às 08h00min. Mais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Comissão na Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara/CE, no horário de 08:00hs às 13:00hs. 
Jaguaribara – CE, 03 de junho de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interessados 
que no dia 07 de junho de 2022, às 15:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de 
PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.01/2022 cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA AMPLIAÇÃO DO CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IRACÍLIA DE SÁ 
PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. .Maiores informações poderão 
ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: 
licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, Jaguaribe – CE, 03 de Junho de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28.04.01/2022. A Pre-
sidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do jul-
gamento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ESCOLA MARIA 
MIRANDA MAIA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: INABILITADAS: 1. ITAPAJE 
CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 2. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 
3. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 4. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 
5. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 6. BARBOSA CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; 7. R M CLEMENTE CANDIDO; 8. TEOTONIO CONSTRUCOES 
COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA; 9. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIREL; 10. CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 11. EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI; 12. 
JOSE URIAS FILHO EIRELI; 13. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES 
EIRELI; 14. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 15. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 16. M MINERVINO 
NETO EMPREENDIMENTOS e HABILITADAS: 17. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTA-
DORA DE SERVICOS LTDA; 18. ARAUJO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 19. S & T 
CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA; 20. LEXON SERVICOS & CONS-
TRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 21. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 22. 
IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 23. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRE-
LI; 24. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 25. CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 26. REAL SERVICOS EIRELI; 27. WU CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; 28. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 29. ROMA CONSTRU-
TORA EIRELI; 30. ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 31. CONTECNICA CARI-
RI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 32. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
33. N3 CONSTRUTORA LTDA; 34. APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRU-
COES EIRELI; 35. CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA; 36. CLEZINALDO S 
DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 37. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 38. CMN CONSTRUCOES 
E LOCACOES LTDA; 39. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 40. REMC CONSTRUTORA & 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 41. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI; 42. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 43. G7 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 44. JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; 45. J DE 
FONTE RANGEL EIRELI; 46. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 
47. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA; 48. ECOS 
EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 49. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 50. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA. Fica, a partir da 
data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de 
Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo 
telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 03 de Junho 
de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
n° 2022.06.03.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
cujo objeto é aquisição de ambulância tipo A simples remoção, 0km, tipo furgoneta para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE, com utilização de recursos 
provenientes do Convênio nº 35/2022, celebrado com o Estado do Ceará através da Secretaria 
da Saúde. Abertura: 21 de Junho de 2022, às 09:00 horas. Início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir do dia 07 de junho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e 
entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-
1612. Barro/CE, 03 de junho de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.004/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: Samyra Show Gravações, Edições Musicais e Eventos LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 22.917.407/0001-10. Fundamentação LEGAL: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 
8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade 
de Licitação Nº. I-05.24.3/2022-SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e 
Elemento de Despesa: (3.3.90.39.99). Data da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 
30/09/2022. Signatários: Francisco David dos Santos Júnior e Fabio Roberto Silva Oliveira, 
respectivamente contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de 
Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.011/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: Jonas Esticado Gravações & Edições Musicais LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
21.939.747/0001-80. Fundamentação Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação 
Nº. I-05.26.1/2022-SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e 
Elemento de Despesa: (3.3.90.39.99). Data Da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 
30/09/2022. Signatários: Francisco David dos Santos Júnior e Yury Bruno Alencar Araujo, 
respectivamente contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de 
Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
“Regularização” da “Licença de Instalação” para (residência unifamiliar), na (Rua D, 
Loteamento Pontal de Maceió, Lotes, 27, 28 e 29 da quadra 18, Bairro de Pontal de Maceió 
no Município de Fortim/CE). Foi determinado o Cumprimento das Exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

CASAMAN BRASIL INCORPORAÇOES LTDA  
CNPJ: 20.902.580/0001-10

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº 06.009/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados que dia 06 de junho de 2022, estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 06.009/2022, tipo menor preço global, tendo como objeto o Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de material didático de Educação Física destinado aos alunos e 
professores do ensino fundamental do Município de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico 
www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 21 de junho de 2022, às 13h. 
(Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 14h do dia 21 
de junho de 2022 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima 
mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Quaisquer informações 
serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Eusébio, 03 de junho de 2022. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira do Município de Eusébio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços Nº 07.011/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, 
localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados que dia 07 de junho de 2022, estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 07.011/2022, tipo menor 
preço global por item, tendo como objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Dr. Amadeu Sá, CAPS geral e 
CAPS AD da Rede Municipal de Saúde de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A 
abertura das propostas acontecerá no dia 22 de junho de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o 
início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 22 de junho de 2022 (Horário 
de Brasília). O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal 
do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços Nº 01.007/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados que dia 06 de junho de 2022, estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 01.007/2022, tipo menor preço global, tendo como objeto é o Registro de Preços 
visando futuras e eventuais prestações de serviços de cotação, reserva, marcação e 
remarcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens terrestres e aéreas e demais serviços 
correlatos, para atender as diversas secretarias do Município de Eusébio/CE, no Endereço 
Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 21 de junho de 2022 às 
09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do 
dia 21 de junho de 2022 (Horário de Brasília). O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico 
acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Quaisquer 
informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Eusébio, 03 de 
junho de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira do Município de Eusébio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 20 de 
Junho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
Menor Preço, N° 036/22-PE-DIV, o Edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: aquisição de vestuários e materiais diversos 
para uso dos Agentes de Endemias, Comunitários de Saúde e Garis, junto as Secretarias de 
Saúde e Meio Ambiente do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 
3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 03 de Junho 2022. 
Ipueiras/CE. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.09.001 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 
dia 22 de junho de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 
Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação 
de empresa para Reforma e Urbanização da Praça do Carapió de interesse da Secretaria de 
Meio Ambiente, no Município de Itaitinga/CE. O Edital e seus anexos já se encontram 
disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 03 de junho de 2022. 
Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.09.002 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 
dia 23 de junho de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 
Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação 
de empresa para Implantação e Urbanização da Praça do Idoso de Interesse da Secretaria de 
Meio Ambiente, no Município de Itaitinga/Ce. O Edital e seus anexos já se encontram 
disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 03 de junho de 2022. 
Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Tomada de Preços Nº 2022.15.003 TP. Objeto contratação de serviços de 
consultoria e assessoria em investimentos, além de fornecimento de software online para controle 
e monitoramento dos investimentos do Regime Próprio de Previdência, conforme Projeto Básico e 
demais Anexos do Edital. Empresa Vencedora: Matias e Leitão Consultores Associados LTDA, 
inscrita no CNPJ Nº 14.813.501/0001-00, com o valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil, 
reais), conforme mapa de preços anexado aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da 
Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada – Pedro Júnior Nunes da Silva – Ord. de Despesas do 
Fundo de Previdência. Itaitinga - Ceará, em 03 de Junho de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro 
– Presidente da Comissão de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Extrato de Contrato - Contrato Nº 
001-2022.03.10.14-TP-ADM - Tomada de Preços N° 2022.03.10.14-TP-ADM. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Pentecoste Contratada: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI. Data de 
Assinatura do Contrato: 01 de junho de 2022. Validade do Contrato: 04 (quatro) meses. Valor 
Global: R$ 499.064,41 (quatrocentos e noventa e nove mil sessenta e quatro reais e quarenta e 
um centavos). Procedimento: Tomada de Preços. Objeto: contratação de serviços de 
engenharia para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Bairro: 
Renascer no Município de Pentecoste. Prazo de Execução: 04 (quatro) meses. Origem dos 
Recursos: Estadual. Dotação: 06.01 -26.782.0363.1.004, elemento de despesa: 4.4.90.51.00 
Assina pela Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI, 
Francisco Jerberson Timbó Magalhães – Proprietário. Pentecoste (CE) 02 de junho de 2022 
Miguel Gomes Martins Neto -  Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público que no próximo dia 20 de junho de 2022, às 9h00min, (horário de Brasília), no 
endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 035/2022.02, cujo objeto é 
o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para atender 
as unidades administrativas do município de Tururu – Ce. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico h ttps://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria 
Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 03 de junho de 2022. 
Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento Final. O Presidente 
da CPL da Prefeitura Municipal de Umari/CE, torna público, que fora concluído o julgamento 
referente à fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Concorrência n° 
2022.03.21.2 sendo o seguinte: Empresa vencedora - Ambiental Solucoes e Serviços 
EIRELIMe, Itens 1 e 2. Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de agosto, 200, 
Centro, Umari/CE, ou pelo telefone (88)3578-1161, no horário das 8h às 12h. Umari/CE, 02 de 
junho de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 
Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o Julgamento Final 
do Pregão Eletrônico nº 2022.05.18.1, Sendo o seguinte: Empresa Vencedora – CM Lima 
Moura Variedades – ME vencedora junto ao lote 1, por apresentar melhor preço na fase de 
disputa, estando em conformidade com os praticados no mercado, sendo ainda, declarada 
habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores 
informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Alaíde Feitosa, n° 140, Bairro Jardim São 
Francisco – Barro/CE ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com.br. 
Barro/CE, 02 de junho de 2022. Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.001/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: Francisco Ivanilson Tavares Moreira, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.653.505/0001-
62. Fundamentação Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação Nº. I-05.23.1.2022-
SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento de Despesa: 
(3.3.90.39.99). Data da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. Signatários: 
Francisco David dos Santos Júnior e Francisco Ivanilson Tavares Moreira, respectivamente 
contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e 
Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.002/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: AP Gravações e Edições Musicais EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 
31.892.956/0001-79. Fundamentação Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação 
Nº. I-05.24.1/2022-SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e 
Elemento de Despesa: (3.3.90.39.99). Data da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 
30/09/2022. Signatários: Francisco David dos Santos Júnior e Firmo Luiz Gomes, 
respectivamente contratante e contratado. Francisco David Dos Santos Júnior - Secretário de 
Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.003/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: Farias Eventos e Produções EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.721.242/0001-
00. Fundamentação Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação Nº. I-
05.24.2/2022-SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento de Despesa: 
(3.3.90.39.99). Data da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. Signatários: 
Francisco David dos Santos Júnior e Antonio Carlos da Silva Santos, respectivamente 
contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e 
Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.005/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: JG Shows LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.099.846/0001-33. Fundamentação 
Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação Nº. I-05.25.1/2022-SECULTE. Objeto: 
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. Valor Global Contratado: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). da 
Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e E lemento de Despesa: (3.3.90.39.99). Data 
da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. Signatários: Francisco David dos 
Santos Júnior e Alberto Salomão Cavalcanti Simões, respectivamente contratante e 
contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do 
Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal 
de Cariús torna público o Pregão Presencial Nº 2022.06.01.01, para aquisição de material 
permanente, destinados a suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Promoção Social do 
Município de Cariús, conforme edital e anexos, com data de abertura para o dia 21 de junho de 
2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. 
O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no 
horário das 07:30 às 11:30 horas. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 03 de junho 
de 2022. Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pacajus - Extrato de Julgamento - Tomada de 
Preços Nº 2022.05.16.1-TP. A Comissão de Licitação torna público o julgamento relativo a fase 
de habilitação onde foram declaradas inabilitadas as empresas: Antonio Sarmento Menezes e 
Troia Assessoria e Servicos Tecnicos LTDA, tendo em vista que descumpriram as normas 
editalícias e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, estando todas as razões, 
motivos e fundamentações legais, registrados na ata da sessão de julgamento realizada no dia 
03/06/2022, a disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos: www.tce.ce.gov.br e 
https://www.camarapacajus.ce.gov.br/. Fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o 
artigo 109, inciso I, letra “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas demais alterações, a partir da data 
desta publicação.  Informações: Rua Raimundo Costa, nº 553, Centro, Pacajus/CE ou tel. (85) 
3348-0205 de 08h00min às 14h00min. Léo Queiroz de Lima – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Aviso de 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 1005.01/2022, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra tosca em 
diversas Ruas de acordo com o MAPP Nº 5414, no Município de São Luís do Curu – CE. Foram 
Inabilitadas as empresas: 01. FG Projetos e Construções Projetos LTDA, CNPJ Nº 
45.766.527/0001-60, por não cumprir com os itens: 4.2.4., 4.2.4.9., 4.2.5. e 4.2.5.4. 02. L3 
Comércio e Serviços em Geral CNPJ Nº 40.411.856/0001-74, por não cumprir com os itens: 
4.2.4.9., 4.2.5., 4.2.5.4., 4.2.6.1., 4.2.6.2. e 4.2.6.3. 03. A R Construções, Locadora e Serviços 
EIRELI CNPJ Nº 31.759.110/0001-65, por não cumprir com o item: 4.2.5.1. 04. JMAR 
Construções, Comércio e Serviços EIRELI CNPJ Nº 23.668.534/0001-96, por não cumprir com 
os itens: 4.2.4.9.2. e 4.2.5.2. 05. CSA Engenharia LTDA CNPJ Nº 39.629.277/0001-13, por não 
cumprir com os itens: 4.2.5.3.  e 4.2.5.4. 06. L & F Comercio e Assessorias EIRELI CNPJ Nº 
28.174.793/0001-84, por não cumprir com os itens: 4.2.1., 4.2.3.1.a)., 4.2.3.1.b)., 4.2.3.1.d)., 
4.2.3.1.e)., 4.2.4.1., 4.2.4.(ausência da qualificação técnica), 4.2.4.9.  (ausência da declaração 
de visita), 4.2.5.3., 4.2.5.4., 4.2.6.1., 4.2.6.2. e 4.2.6.3. 07. F. J. de Matos Neto CNPJ Nº 
20.160.697/0001-75, por não cumprir com o item: 4.2.5.4.  08. R E Sousa Construções e 
Serviços LTDA CNPJ Nº 40.560.312/0001-74, por não cumprir com o item: 4.2.5.4. 09. Constrol 
Engenharia LTDA CNPJ Nº 18.534.617/0001-52, por não cumprir com o item: 4.2.4.9. 10. WU 
Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ Nº 10.932.123/0001-14, por não cumprir com o item: 
4.2.4.9.2. 11. VK Construções Empreendimentos LTDA CNPJ Nº 09.042.893/0001-02, por não 
cumprir com o item: 4.2.4.9.2. 12. P. Melo Construções e Empreendimentos LTDA CNPJ Nº 
12.898.969/0001-00, por não cumprir com o item: 4.2.5.4. 13. Ellus Serviços LTDA CNPJ Nº 
26.723.179/0001-07, 4.2.4.9.2. 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. E2 Construtora 
Construções E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 41.313.966/0001-66, 05, 08. F. Airton Victor – ME 
CNPJ Nº 97.533.390/0001-69, 09. Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI – 
EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17, 10. Construtora Vipon EIRELI CNPJ Nº 34.631.462/0001-
29, 11. Tomaz Construções EIRELI ME CNPJ Nº 32.236.949/0001-81, 12. Engercon 
Construtora e Serviços LTDA CNPJ Nº 44.997.219/0001-82, 13. MK Serviços em Construção e 
Transporte Escolar EIRELI CNPJ Nº 35.864.328/0001-30, 14. Pro Limpeza Serviços e 
Construções EIRELI CNPJ Nº 11.012.912/0001-08, 15. Nordeste Construcoes e Infraestrutura 
LTDA CNPJ Nº 22.975.820/0001-31, 16. N3 Empreendimentos e Participações CNPJ Nº 
37.408.191/0001-35, 17. Talismã Construção & Locação CNPJ Nº 29.793.820/0001-60, 18. LS 
Serviços Construções EIRELI ME CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, 19. Vega Locação e 
Construção EIRELI – CNPJ Nº 34.763.259/0001-06 e habilitada parcialmente a empresa 20. 
FRB Construções Engenharia e Projetos CNPJ Nº 21.496.394/0001-90, por não cumprir com o 
item: 4.2.3.1.d), como a empresa desfruta dos benefícios de ME/EPP, fica assegurada, em 
conformidade com o item 4.1.4. do Edital e a Lei Complementar 123, Art. 43, parágrafo 1º: 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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, 06 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.006/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: VF Shows Produções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.269.483/0001-60. 
Fundamentação Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação Nº. I-05.25.2/2022-
SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento de Despesa: 
(3.3.90.39.99). Data Da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. Signatários: 
Francisco David dos Santos Júnior e Alberto Salomão Cavalcanti Simões, respectivamente 
contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e 
Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.007/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: GR Shows LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.612.258/0001-84. Fundamentação 
Legal: Art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação Nº. I-05.25.3/2022-SECULTE. Objeto: 
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. Valor Global Contratado: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Da Dotação e 
Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento de Despesa: (3.3.90.39.99). Data da 
Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. Signatários: Francisco David dos Santos 
Júnior e Alessandra Tayrine Moraes Sousa, respectivamente contratante e contratado. 
Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de 
Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.008/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: PL Shows LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.447.958/0001-09. Fundamentação 
Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação Nº. I-05.25.4/2022-SECULTE. Objeto: 
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. Valor Global Contratado: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento de Despesa: (3.3.90.39.99). 
Data da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. Signatários: Francisco David dos 
Santos Júnior e Alberto Salomão Cavalcanti Simões, respectivamente contratante e contratado. 
Francisco David Dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e Eventos do Município de 
Brejo Santo -CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.009/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: Edilson de Sousa Aquino 06218645363, inscrita no CNPJ sob o nº. 
42.380.310/0001-29. Fundamentação Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação 
Nº. I-05.25.5/2022-SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento de 
Despesa: (3.3.90.39.99). Data da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. 
Signatários: Francisco David dos Santos Júnior e Edilson de Sousa Aquino, respectivamente 
contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e 
Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
27.05.010/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: Francisco Vildemar Santiago da Costa, inscrita no CNPJ sob o nº. 
15.484.236/0001-18. Fundamentação Legal: Art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação 
Nº. I-05.25.6/2022-SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento de 
Despesa: (3.3.90.39.99). Data da Assinatura: 27/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. 
Signatários: Francisco David dos Santos Júnior e Francisco Vildemar Santiago da Costa, 
respectivamente contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de 
Cultura, Turismo e Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
30.05.001/2022-SECULTE. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: Roberval Medeiros Pena Produções Artísticas, inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.884.753/0001-07. Fundamentação Legal: art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo Administrativo: Inexigibilidade de Licitação 
Nº. I-05.26.2/2022-SECULTE. Objeto: 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. Valor Global Contratado: R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). Da Dotação e Recursos: (1001.13.392.0030.2.049) e Elemento 
de Despesa: (3.3.90.39.99). Data da Assinatura: 30/05/2022. Da Vigência: até 30/09/2022. 
Signatários: Francisco David dos Santos Júnior e Roberval de Medeiros Pena, respectivamente 
contratante e contratado. Francisco David dos Santos Júnior - Secretário de Cultura, Turismo e 
Eventos do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-06.03.1/2022-Diversas. Objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, de agente de apoio técnico, patrimonial, zelador e agente de 
conservação e reparo, para atender as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos 
(Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme Termo de Referência. Tipo: 
Menor Preço Global. Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica 
aos interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m. (horário de Brasília) do dia 17 
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 – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria Municipal de Saúde - 
Aviso de Licitação -Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-06.03.2/2022-SMS. Objeto: 
contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de PSF – 
(Posto de Saúde da Família), localizado na Rodovia vicinal Transversal a Estrada que liga a 
BR-116 ao Sítio Dois Riachos, Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, referente ao 
(MAPP–4492), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE e o Governo do 
Estado do Ceará, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. Tipo: Menor Preço Global. Regime de Execução: Indireta. A Comissão Permanente 
de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 21 de junho de 2022, a 
partir das 14h:00m. (horário local), na rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, 
Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, 
das 08h:00m. Às 12h:00m. E/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Resultado das Propostas de 
Preços – Concorrência Pública Nº 2022.02.08.01-CP. A Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana/CE, por meio da Comissão de Licitação, torna público o Resultado da Análise das 
Propostas de Preços da Concorrência Pública Nº 2022.02.08.01-CP . Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de 
resíduos sólidos no Município de Jaguaruana/CE. Licitantes Classificados: 1º Lugar: TFA 
Empreendimentos EIRELI – ME; 2º Lugar: Mark – Terceirização, Coleta e Locação EIRELI; 3º 
Lugar: BS Const. e Serviços LTDA; Ilumicon Const. e Serv. EIRELI; R.A. Construtora EIRELI – 
EPP; Construtora Nova Hidrolândia EIRELI; Loriso Construções e Serviços LTDA; GT 
Locações de Veículos e Serviços EIRELI Construtora SMART EIRELI; Alliance Locação de 
Veículos EIRELI; Construtora Suassuna e Martins LTDA; Brazil Transporte e Locação EIRELI – 
ME; Polytec Eng. LTDA; Nova Const., Incorporações e Locações EIRELI – ME; Meta Locações 
de Veículos LTDA; PMG Construção e Locação LTDA; J P Serv. e Locações EIRELI; Impar 
Serv. LTDA; VK Serviços e Construções EIRELI; Meta Empreendimentos e Serviços de 
Locação de Mão-De-Obra EIRELI-ME; Urbana Limpeza e Manutenção Viária EIRELI; Platinus 
Engenharia e Construção EIRELI – ME; Construtora AG EIRELI; PWR Soluções em 
Transportes e CONST. LTDA – ME; Solid Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos LTDA. 
Licitantes Desclassificados: RPC Locações e Const. - EIRELI; PX3 Const. e Locações EIRELI 
– ME; WF Projetos, Cálculos e Const. LTDA; M K Serviços em Const. e Transporte Escolar 
EIRELI; GR Máquinas Empreendimentos; SX Locação de Máquinas e Equipamentos Para 
Const. EIRELI; LIMPAX Construções e Serviços LTDA; Solut Soluções e Serviços de Limpeza 
Conservação e Transporte EIRELI: Todas pelo descumprimento dos itens: 5.12. a) e 5.11. do 
edital. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, nos termos do 
Art. 109, I, b), da Lei Federal nº 8.666/93. Jaguaruana/CE, 03 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira 
da Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 27 de junho de 2022 até às 
08:30h. (horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão 
Eletrônico nº 2022.05.25.01-PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o "Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de derivados do petróleo 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 27 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 27 de junho de 
2022 (horário de Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. 
Jaguaruana, 03 de junho de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de 
Novo Oriente, torna público que no próximo dia 21 de junho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.017/2022, cujo objeto versa sobre recuperação 
de estradas vicinais em diversas localidades da Zona Rural do Município de Novo Oriente - Ceará, 
conforme Convênio Nº 185/2022 - Processo Nº 03967921/2022 - MAPP Nº 1863 SOP. O Edital 
completo poderá ser adquirido na sala de Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no 
horário de atendimento ao público das 07:30 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 
<https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 06 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a 
Licença Ambiental Única - LAU para Construção Civil (Residência Unifamiliar com área 
total de 143,61m²), localizada no Município de Guaramiranga, no Sítio Agostinho, s/n, 
Gleba 23. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

THIAGO RÉGIS BARROSO MACHADO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu. A Comissão Permanente de Licitações 
comunica que fica convocada a empresa Horlan Brito Bertoldo – ME, inscrita no CNPJ n° 
04.011.796/0001-39 para apresentação de documentos relativos à Regularidade Fiscal, 
conforme LC nº 123/2006, para fins de adjudicação, referente ao Pregão Presencial nº 
024/2022.02 até o dia 14 de junho de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília). Decorrido o prazo, 
nesta mesma data e hora, fica os demais interessados convocados a comparecer a esta 
Comissão para sessão de continuidade do pregão supracitado. Maiores informações no e-mail: 
licitacaotururu21@gmail.com ou na sede da CPL, sito à Rua Mª. Glória da Conceição, s/n – 
Centro. (horário comercial). Tururu, 3 de junho de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.



Sol CE Caatinga SPE S.A.
CNPJ/MF nº 40.285.301/0001-23

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais)
1. Contexto Operacional – A companhia tem a denominação de Sol CE Caa-
tinga SPE S.A.(“Companhia”) e é uma sociedade por ações de capital fechado, 
com propósito específico, que será regida pelo estatuto social (“Estatuto Social”) 
pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em 
tempos (“Lei das Sociedades por Ações”)e pelas demaisdisposições legais que 
lhe forem aplicáveis. A Companhia tem sua sede na Cidade de Beberibe,Estado 
de Ceará, na Rodovia CE-040, km 63, Choro, na Cidade Beberibe, no Estado 
do Ceará – CEP 62840-000, podendo abrir e fechar filiais, sucursais ou esta-
belecimentos de qualquer natureza, no País ou exterior, mediante autorização 
da Assembleia Geral. A Companhia por ações de capital fechado de propósito 
específico tem por objeto tem por objeto as seguintes atividades: a) aluguel de 
outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 
anteriormente; b) outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente; c) sublocação de imóveis de tercei-
ros; d) manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral 
não especificados anteriormente; e e) comércio atacadista de outras máquinas 
e equipamentos não especificados anteriormente. A Companhia terá duração 
por prazo indeterminado. A emissão dessas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Administração em 24 de maio de 2022. 1.1. Efeitos da pandemia 
do Coronavirus (COVID-19) Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) anunciou o coronavírus (COVID-19) como uma emergência de 
saúde global e em 11 de março de 2020, o surto foi declarado pela OMS como 
pandemia uma vez que o vírus se disseminou em todos os continentes. Desde o 
mês de março de 2020, até o final do mesmo ano, o cenário global foi marcado 
pelos desdobramentos da pandemia causada pela COVID-19, e neste sentido 
a Companhia sempre esteve atenta e manteve monitoramento contínuo dos 
possíveis riscos que poderiam afetar suas operações e a segurança de seus 
colaboradores. A Companhia adotou medidas de segurança sanitária como o 
trabalho home-office rotativo para os departamentos administrativos enquanto 
que nos setores produtivos foram adotadas medidas de distanciamento e 
higiene. Outras medidas de segurança sanitária adotadas pela Companhia 
foram: aquisição de álcool em gel posicionados em pontos estratégicos da 
Companhia, entrega de kits individuais com máscaras de proteção e álcool em 
gel à todos os colaboradores, instalações de divisórias de acrílico nas mesas 
de trabalho e refeitório, auferição de temperatura de todos os colaboradores 
para entrada nas dependências da Companhia, apoio de equipe médica para 
monitoramento de profissionais contaminados, entre outros. A Companhia 
também avaliou possíveis cenários da crise nos negócios, e as projeções 
e desempenho no período não apresentam riscos para a continuidade dos 
negócios, tampouco houveram efeitos significativos decorrente da pandemia 
nas demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2021. 
A Administração mantém o acompanhamento da evolução de todo o contexto 
econômico no Brasil e global da crise, visando adequar às operações de acordo 
com o andamento dos negócios. 
2. Base de preparação – a. Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
Companhias (Pronunciamento técnico CPC PME (R1) emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis), em especial ao NBTG 1000 do Conselho 
Federal de Contabilidade que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC PME. 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. 
3. Moeda funcional e moeda de apresentação – As demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todos os saldos apresentados em Reais nestas demonstrações financeiras 
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. 
4. Uso de estimativas e julgamentos – A preparação das demonstrações 
financeiras, de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis para pequenas e médias Companhias – CPC PME (R1) requer 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das 
estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre as 
incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 
2021 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos 
saldos contábeis de ativos e passivos no próximo exercício financeiro estão 
incluídas na seguinte nota explicativa: • Nota explicativa 12 – imposto de renda 
e contribuição social diferidos: reconhecimento mediante disponibilidade de 
lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e preju-
ízos fiscais possam ser utilizados. • Nota explicativa 16 – reconhecimento e 
mensuração das provisões para processos judiciais: principais premissas sobre 
a probabilidade e magnitude da saída de recursos. 
5. Base de mensuração – As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histórico. 
6. Principais políticas contábeis – A Companhia aplicou as políticas contábeis 
descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário. a. Transações 
em moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas 
para a respectiva moeda funcionai da Companhia pelas taxas de câmbio nas 
datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados 
em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio naquela data. O ganho ou perda cambial em 
itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional 
no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o 
período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final 
do período de apresentação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes 
da conversão são reconhecidas no resultado do exercício. b. Instrumentos 
financeiros: (i) Instrumentos financeiros básicos: A Companhia contabiliza 
os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos, 
de acordo com a Seção 11 do CPC PME (R1): • Caixa e equivalentes; • Contas 
a receber de clientes e outros ativos; • Fornecedores; e • Mútuo a pagar. Ativos 
financeiros básicos: Ativos financeiros básicos são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. 
Tais ativos são reconhecidos ao custo amortizado utilizando do método dos 
juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 
A Companhia reconhece os instrumentos financeiros básicos inicialmente na 
data em que foram originados ou na data da negociação na qual a Companhia 
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Compa-
nhia desconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 

retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. Os ativos ou passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores 
e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. Os ativos financeiros básicos abrangem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outros ativos. 
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa compreendem 
saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três 
meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um 
risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela Compa-
nhia na gestão das obrigações de curto prazo. Passivos financeiros básicos: 
A Companhia reconhece inicialmente os passivos financeiros na data em que 
são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente na data de negociação, que é a data na qual a Companhia se torna 
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece 
um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada 
ou expirada. Os passivos financeiros não derivativos são mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os 
seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, e mútuo a pagar 
– partes relacionadas. A Companhia não opera com instrumentos financeiros 
derivativos. c. Ativo imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens 
do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas 
de redução ao valor recuperável (impairment), e quando necessário custo 
inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo. O software 
comprado que é parte integrante da funcionalidade de um equipamento é 
capitalizado com parte daquele equipamento. Quando partes de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens indivi-
duais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação 
de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos 
advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e têm seu valor 
líquido registrado no resultado como outras receitas ou despesas. (ii) Custos 
subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é 
provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão 
auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. (iii) Depreciação: Itens do ativo 
imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para 
uso, ou no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a 
construção é finalizada e o ativo está disponível para uso. A Companhia utiliza 
para fins de depreciação as taxas fiscais vigentes para o exercício corrente e 
comparativo. Terrenos não são depreciados. 

Taxa depreciação em anos
Imóveis 25
Máquinas e equipamentos 10
Instalação industrial 10
Ferramentas 10
Móveis e utensílios 10
Veículos 5
Equipamentos de informática 5
Benfeitorias em propriedades de terceiros 5
d. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e 
o valor realizável líquido. O custo dos estoques é valorizado pelo custo médio 
e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e 
transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações 
e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos 
em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação 
baseado na capacidade operacional normal. e. Redução ao valor recuperável 
(impairment) (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) Uma redução do 
valor recuperável com relação a um ativo financeiro mensurado pelo custo 
amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros 
efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas 
em uma conta de provisão contra recebíveis. Quando um evento subsequente 
indica a reversão da perda do valor, a diminuição na perda do valor é revertida 
e registrada no resultado. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia, que não são os estoques são revistos 
a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
determinado. Uma perda redução ao valor recuperável é reconhecida caso 
o valor contábil de um ativo exceda seu valor recuperável. Perdas de valor 
recuperável são reconhecidas no resultado. Em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, a Companhia não identificou riscos relacionados a recuperabilidade de 
seus ativos não financeiros. f. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A 
provisão para processos judiciais é constituída pela Administração no momento 
em que a Companhia, com o auxílio de seus assessores jurídicos, classifica 
como provável a expectativa de perda desses processos. g. Receita opera-
cional: A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades 
é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, líquida 
de devoluções, descontos comerciais e bonificações. A receita operacional é 
reconhecida quando (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes a 
propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, (ii) for provável 
que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Companhia, (iii) os 
custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser esti-
mados de maneira confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens 
vendidos, (v) o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira 
confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como 
uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 
O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo 
das condições individuais de cada contrato de venda. A transferência normal-
mente ocorre quando o produto é entregue no estabelecimento do cliente ou 
quando é retirado pelo cliente nas dependências da Companhia. h. Receitas 
e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente 
variação cambial ativa e descontos obtidos. As despesas financeiras abrangem 
basicamente, variação cambial passiva e juros sobre mútuos. i. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com 

Balanço Patrimonial – Em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 7 5.151 –
Contas a receber partes relacionadas 8 23 –
Impostos a recuperar 9 584 –
Outros ativos 1 –

Total do ativo circulante 5.759 –
Imobilizado 10 8.958 –
Intangível 11 1.606 –

Total do ativo não circulante 10.564 –

Total do ativo 16.323 –

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
Fornecedores 13 5.567 –
Fornecedores partes relacionadas 13/14 74 –
Mútuo a pagar – partes relacionadas 14 134
Tributos a recolher 11 –
Dividendos a pagar 18 –
Total do passivo circulante 5.804 –
Total do passivo 5.804 –
Patrimônio líquido 15
Capital social 10.462 –
Reservas 57 –
Total do patrimônio líquido 10.519 –
Total do patrimônio líquido 16.323 –

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Lucro Bruto – –
Despesas administrativas 16 (28) –
Resultado antes das receitas (despesas) financei-
ras líquidas e impostos Lucro operacional (28) –

Receitas financeiras 17 127 –
Resultado antes dos impostosLucro antes do 
imposto de renda e contribuição social 99 –

Imposto de renda e contribuição social – correntes 12 (24) –
Lucro líquido do exercício 75 –

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 75 –
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 75 –

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações no Patrimônio Liquido – Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Capital Social Lucros (Prejuízos) acumulados Reservas Total do patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2020 – – – –
Aumento de Capital 10.462 – – 10.462
Lucro líquido do exercício – 75 – 75
Constituição de reserva de lucros – (53) 53 –
Constituição de reserva legal – (4) 4 –
Dividendos distribuidos – (18) – (18)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 10.462 – 57 10.519

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 99 –
Ajustes de:
Imposto de renda e contribuição social corrente (24) –

75 –
Variações em:
Contas a receber (23) –
Outros ativos (1) –
Impostos a recuperar (584) –
Fornecedores 5.641 –
Tributos a recolher 11 –
Dividendos a pagar 18
Caixa gerado pelas atividades operacionais 5.137 –
Imposto de renda e contribuição social pagos (19) –
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) 
atividades operacionais 5.118 –

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (10.563) –
Aumento de capital 10.462
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades 
de investimento (101) –

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de mútuo com partes relacionadas – principal 842 –
Pagamento de mútuo com partes relacionadas – principal (708) –
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades 
de financiamento 134 –

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 5.151 –
No início do exercício – –
No final do exercício 5.151 –
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 5.151 –

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. (i) Despesas de imposto de renda 
e contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto 
a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor 
esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas 
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas 
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais 
correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (ii) 
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido: O imposto 
diferido é reconhecido com relação as diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores 
usados para fins de tributação, além do prejuízo fiscal acumulado. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido em relação aos 
prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão 
quem que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra 
os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social 
diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão 
que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado 
pelas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas 
forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas ou subs-
tantivamente decretadas até a data do balanço. 
7. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020
Caixa e bancos 58 –
Aplicações financeiras 5.093 –

5.151 –
A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos alta 
liquidez e prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, sujeitos 
a um insignificante risco de mudança de valor e que visa atender compromis-
sos de curto prazo. As aplicações financeiras referem-se substancialmente 
a aplicações em renda fixa, junto a instituições financeiras nacionais e são 
remuneradas por 99% da CDI (99% da CDI em 31 de dezembro de 2020). 
8. Contas a receber Partes relacionadas

2021 2020
Helexia Consultoria Ltda 23 –

23 –
9. Impostos a recuperar

2021 2020
IRRF s/ Aplicação financeira 11 –
Pis e Cofins a compensar 573 –

584 –
Circulante 584 –
Não circulante – –
10. Imobilizado em andamento – a. Composição dos saldos

2021 2020

Custo
Depreciação 

acumulada Líquido Líquido
Edifícios, construções e benfeitorias 116 – 116 –
Adiantamento a fornecedores 
nacionais 1.768 – 1.768 –

Adiantamento a fornecedores 
estrangeiros 1.450 – 1.450 –

Máquinas e equipamentos 5.624 – 5.624 –
8.958 – 8.958 –

(i) Movimentação do custo
Movimentação

2020
Adi-

ções Baixas
Trans-

ferência 2021
Edifícios, construções e benfeitorias – 116 – – 116
Adiantamento a fornecedores 
nacionais – 1.768 – – 1.768

Adiantamento a fornecedores 
estrangeiros – 1.450 – – 1.450

Máquinas e equipamentos – 5.624 – – 5.624
– 8.958 – – 8.958

11. Intángivel em desenvolvimento – a. Composição dos saldos
2021 2020

Custo
Depreciação 

acumulada Líquido Líquido
Desenvolvimento de projeto 1.597 – 1.597 –
Máquinas e equipamentos 9 – 9 –

1.606 – 1.606 –
(i) Movimentação do custo

Movimentação

2020
Adi-

ções Baixas
Trans-

ferência 2021
Desenvolvimento de projeto – 1.597 – – 1.597
Máquinas e equipamentos – 9 – – 9

– 1.606 – – 1.606
12. Imposto de renda e contribuição social – a. Reconciliação da alíquota 
efetiva: A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social 
calculada pela aplicação das alíquotas fiscais nominais combinadas com a 
despesa registrada no resultado está demonstrada abaixo: 

2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição 
social 99 –

Imposto de renda e contribuição social – alíquota nominal 
combinada (34%) (34) -

Efeitos líquido decorrentes de (adições) exclusões perma-
nentes – –

Compensações do prejuízo fiscal acumulado e base nega-
tiva de contribuição social – –

99 –
Imposto de renda e contribuição social corrente (24) –

75 –
Alíquota efetiva (24%) –
13. Fornecedores

2021 2020
Fornecedores – nacional 5.567 –
Fornecedores – partes relacionadas (nota 14) 74 –

5.641 –
14. Partes relacionadas – Os principais saldos de ativos e passivos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020, assim como as transações que influenciaram o 
resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem 
de transações da Companhia e suas coligadas e controladora. a. Composição 
dos saldos a pagar
Fornecedores 2021 2020
Helexia Consultoria Ltda 74 –

74 –

Mútuos a pagar 2021 2020
Voltalia Energia do Brasil Ltda 134 –

134 –
Circulante 134 –
Não circulante – –
O saldo a pagar de mútuo com aVoltalia Energia do Brasil Ltda. tem vencimento 
de 5 anos após a liberação do recurso. A taxa de juros é de 1% a.a.+ CDI. b. 
Controladora e parte controladora final: Em 31 de dezembro de 2021, a 
controladora direta da Companhia é a Helexia TLFN Holding S.A. 
15. Patrimônio Líquido – a. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021 o 
capital social está representado por 10.461.725 cotas com valor nominal de 
R$ 1 (um real), com a seguinte participação: 

Quantidade de cotas R$
Helexia TLFN Holding S.A. 10.461.725 10.462

10.461.725 10.462
16. Despesas administrativas e gerais

2021 2020
Despesas gerais administrativas 1 –
Despesas com serviços profissionais 26 –
Impostos, taxas e contribuições 1 –

28 –
17. Resultado financeiro líquido

2021 2020
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação 127 –

127 –
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido 127 –
18. Instrumentos financeiros – A Companhia mantém operações com 
instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuda por 
meio de estratégias operacionais e de controles internos visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não efetua aplicações em 
caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos e risco. As 
operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de risco descritos na nota 
explicativa nº 19. Classificação dos instrumentos financeiros: Os instrumen-
tos financeiros não derivativos são classificados como ativos e passivos pelo 
custo amortizado, conforme descrito a seguir. Não existem outros instrumentos 
financeiros classificados em outras categorias. 

2021 2020
Ativos financeiros avaliados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes 5.151 –
Contas a receber – partes relacionadas 23 –
Outros ativos 1 –

5.175 -
Passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado
Fornecedores 5.567 –
Fornecedores – partes relacionadas 74
Mútuo a pagar – partes relacionadas 134 –

5.775 –
19. Gerenciamento de riscos – A Companhia apresenta exposição aos seguin-
tes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: • Risco de crédito • Risco 
de liquidez • Risco de mercado • Risco operacional: As políticas de gerencia-
mento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar os 
riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e controles de riscos 
apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e os 
sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir 
mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. (i) Risco 
de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia 
caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir 
com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis 
de clientes. Para mitigar esses riscos, a Companhia adotou como prática a 
análise das situações financeira e patrimonial, assim como acompanhamento 
permanente das posições em aberto. Este risco é avaliado como baixo, tendo 
em vista que a Companhia efetua uma rigorosa análise de crédito de seus 
clientes. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima 
do crédito, na data da demonstração financeiras. 

2021 2020
Caixa e caixa equivalentes (nota 7) 5.151 –
Contas a receber de clientes (nota 8) 23 –
Outros ativos 1 –

5.175 –
(ii) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da 
Companhia. Risco de mercado: O objetivo do gerenciamento de risco de 
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de 
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo, otimizar o retorno. Risco cambial: 
A Companhia está exposta ao risco cambial decorrente de diferenças entre as 
moedas nas quais os contas a pagar à fornecedores são denominados, e as 
respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia. A moeda funcional 
da Companhia é o Real (R$). (iii) Risco operacional: Risco operacional é o 
risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas 
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e 
de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles 
decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente acei-
tos de comportamento Companhiarial. Riscos operacionais surgem de todas 
as operações da Companhia. O objetivo da Companhia é administrar o risco 
operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à repu-
tação da Companhia e buscar eficácia de custos e para evitar procedimentos 
de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.

Aurelien Patrick Maudonnet – Diretor
Hans Maria Bart Vander Velpen – Secretário

Youssef Lopes Mahmud – Contador CRC 127.548/O–RJ
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Prata. O Brasil conquistou neste sábado (4) mais duas medalhas no Grand Slam de Judô em Tbilisi 
(Geórgia), ambas na categoria até 63 quilos. Medalhista olímpica na Olimpíada de Pequim (2008), a 
brasiliense Ketleyn Quadros faturou a prata após ser superada na final pela israelense Imbal Shemesh.ESPORTES

FOTO DIVULGAÇÃO/CRUZEIRO 

Jean Welton

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

A TV Assembleia mostrou ao vivo na quarta-feira 
que passou uma entrevista muito interessante abor-
dando a valorização da educação física em todo o país. 
Várias lideranças deste importante atividade estiveram 
presentes e eu destaco o pronunciamento do presidente 
do sindicato da classe Jean Vidal. Equilibrado e sere-
no ele mostrou o que é a educação física neste estado. 
A ideia de trazer ao plenário da casa foi do deputado 
Acrisio Sena, muito aplaudido no ensejo.

DOS MEUS ARQUIVOS Cid Gomes e Ernani Pires 
ferreira em tempos de boas corridas no nosso jockei clube.

ESME-
RINO 
ARRUDA 
Sempre o 
apreciei. Foi 
um democrata 
e é justo que 
seu centenário 
tenha uma 
lembrança 
vida do que 
ele foi nesta 
terra. Minha 
homenagem 
a este grande 
brasileiro. Bom 
dia, Gony Arru-
da, seu filho.

MORADA NOVA Esta cidade é uma das poucas a ter uma 
secretaria para cuidar só de esporte e isto se deve ao amor pelo 
desporto de seu prefeito atual. E toda vez que falo ou escrevo 
esta palavra que é Morada Nova me vem à mente a figura queri-
da de Gláucio de Castro. Que saudades.

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

O Operário deu muito 
trabalho, mas o Cruzeiro 
aproveitou bem as poucas 
oportunidades que teve e 
venceu o time paranaense 
por 2 a 1, no estádio Ger-
mano Krüger, em Ponta 
Grossa, pela décima rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. Resultado que 
deixa a Raposa com 25 pon-
tos conquistados, 11 a mais 
do que o Grêmio, que neste 
momento é primeiro time 
fora da zona do acesso.

A vitória sobre o Operá-
rio foi a sétima seguida do 
Cruzeiro na competição, e 
oito contando o duelo com o 
Remo, pela Copa do Brasil. 
O bom momento faz o time 
celeste disparar na lideran-
ça, enquanto os rivais pati-
nam e acumulam tropeços. 
Passado pouco mais de 25% 
da competição, o Cruzeiro já 
tem uma grande vantagem 
sobre o vice-líder, que neste 
momento é o Sport, com 18 
pontos. Na próxima quarta-
-feira, o time mineiro rece-
be o CRB, certamente num 
Mineirão lotado para curtir 

a grande fase da equipe trei-
nada por Paulo Pezzolano.

O Cruzeiro já teve atua-
ções melhores nesta Série B, 
mas o importante foi con-
quistar mais uma vitória e 
abrir larga vantagem sobre 
os concorrentes. Geralmen-
te, o time mineiro é dono 
das ações no jogo, mas não 
foi o que aconteceu nesta 
noite no estádio Germano 

Krüger, em Ponta Grossa. O 
Operário teve maior posse 
de bola e finalizou mais, po-
rém, o Cruzeiro errou me-
nos e isso foi determinante 
para o resultado final.

Com um incômodo na 
coxa direita desde a semana 
passada, o atacante Edu fi-
cou para o segundo tempo. 
O atacante jogou apenas 45 
minutos contra o Criciúma 

e não treinou no começo da 
semana. O camisa 99 entrou 
após o intervalo e teve uma 
atuação discreta.

Suspenso na rodada an-
terior, o zagueiro Zé Ivaldo 
retornou ao Cruzeiro dian-
te do Operário. Durante as 
entrevistas da semana, o de-
fensor cruzeirense prometeu 
mais atenção para evitar os 
cartões amarelos. Não deu 
certo, tanto que aos 39 se-
gundos de jogo Zé Ivaldo foi 
amarelado. Desde o empate 
em 1 a 1 com o Tombense, 
pela terceira rodada da Série 
B, que o Cruzeiro não sofria 
um gol. Foram seis partidas 
pela Segunda Divisão e uma 
pela Copa do Brasil sem 
ser vazado. Mas a sequên-
cia chegou ao fim diante do 
Operário, aos nove minutos 
do segundo tempo.

Substituído aos 28 mi-
nutos do segundo tempo, 
o meia Marcelo não ficou 
satisfeito e reclamou com o 
técnico Claudinei Oliveira. 
O treinador não aceitou e 
deu uma bronca no capitão 
da equipe paranaense.

O resultado deixou a raposa em ótima situação com 25 pontos na tabela

Eduardo Girão
Seus pronunciamentos no Senado fazem com que a 

gente mais o admire.

Uma honra para os pais
Roberto Pessoa, José Maria Couto e Moésio Loiola 

pode se orgulhar de seus filhos. A deputada Fernanda 
Pessoa, o vereador Léo Couto e o radialista Igor Loiola 
brilham intensamente em diferentes setores de nossa 
sociedade.

Sabadinho
Muito interessante e boa de se ver na TV a propa-

ganda do 7 de Setembro afirmando que suas matrículas 
estão abertas.

Jerry Weltor
Este jovem "sportman" tem tido à frente do atletismo 

cearense uma gestão inovadora.

Augusta e Fernanda
Na coluna de quinta-feira passada o certo é Augusta e 

não Augusto. O certo é Fernanda Pessoa e não Fernando.

Sonhos
Acredite neles. Seu dia chegará. Loteria dos Sonhos 

tem o respaldo da Loteria Estadual.

Com campo encharcado, Juventude vence o Flu
Com forte chuva em Caxias 

do Sul (RS) e gramado pesa-
do, o Juventude conquistou 
sua primeira vitória em casa, 
no Estádio Alfredo Jaconi. Na 
manhã deste domingo, supe-
rou o Fluminense, por 1 a 0, 
pela nona rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O único 
gol da partida foi marcado por 
Luccas Claro, contra, ao tentar 
tirar a bola em cima da linha.

Antes dessa vitória, o Ju-
ventude tinha dois empates e 
duas derrotas como mandante. 
O resultado leva o time a dez 

pontos, momentaneamente 
fora da zona de rebaixamento 
(Z-4), em 16º lugar. O Flumi-
nense conhece sua quarta der-
rota e segue com 11 pontos, 
em 11º lugar, mas pode perder 
posições até o fim da rodada.

Com chuva antes e durante 
o jogo, o gramado atrapalhou 
muito a qualidade do primeiro 
tempo. Com isso, os times ti-
veram muita dificuldade para 
trocar passes, já que a bola di-
versas vezes travava em cam-
po. Isso os forçou a optarem 
por lançamentos e chutes de 

fora da área. O Juventude foi 
o que melhor soube entender 
essa condição e arriscou com 
chute de Jean e cabeçada de 
Willian Matheus. 

Até que aos 31 minutos, o 
placar foi inaugurado. Vitor 
Gabriel chutou de fora da área, 
a bola desviou e ficou com Pit-
ta, dentro da área. Após divi-
dida com o goleiro Fábio, ele 
finalizou. Luccas Claro, em 
cima da linha, não tirou bem e 
fez gol contra.

Apesar de a chuva parar na 
volta para o segundo tempo, 

o gramado do Alfredo Jaconi 
não melhorou quase nada e a 
partida seguiu com o mesmo 
cenário. O Fluminense teve 
boa chance em bola aérea, em 
que Manoel cabeceou e exigiu 
grande defesa do goleiro César.

O Juventude também assus-
tou do mesmo jeito, com cabe-
ça de Vitor Gabriel, mas Fábio 
defendeu. O jogador ainda 
teve chance no final, saindo 
na cara do gol, mas chutou em 
cima de Fábio. Apesar da insis-
tência dos dois times, o placar 
não se alterou mais.

Cruzeiro derrota Operário e 
alcança sete vitórias seguidas
Em partida disputada pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o clube 
mineiro venceu a equipe paranaense por 2 a 1 no estádio Germano Krüger

EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LP, LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Lotea-
mento Alphaville Ceará 3, Quadra H5, Lote 17, Alameda Áustria, Bairro Cidade Alpha, 
Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte integrante.

VILA CAUCAIA LOTEADORA SPE LTDA torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N. 
77/22 para implantação de empreendimento do tipo PARCELAMENTO DO SOLO/LOTEA-
MENTO, em um terreno situado no lugar Jandaiguaba com área total de 18.429ha no 
município de Caucaia-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

C A R T Ó R I O C A V A L C A N T I F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41762 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CIPRIANO RODRIGUES DE LIMA e IVANCLEA DE SALES MACIEL;
Edital n° 41763 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RANIEL FERREIRA DE SOUSA e EULIANA RODRIGUES DE QUEIROZ;
Edital n° 41764 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA e SILVANA PEREIRA DA SILVA;
Edital n° 41766 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RAFAEL MOREIRA DA SILVA e ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA;
Edital n° 41767 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO NUNES DOS SANTOS e ROCHELY DE LIMA MENDES;
Edital n° 41770 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO MACHADO DE HOLANDA e LORENA OLIVEIRA MACIEL SILVA;
Edital n° 41772 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO MARQUES NOTTINGHAM e VIVIAN CAVALCANTI COSTA LIMA;
Edital n° 41765 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDJAFRE VIEIRA SALES e CARLA MARIA SALES OLIVEIRA;
Edital n° 41768 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADILBERTO CUNHA BARBOSA e FABÍOLA SOUZA PINHEIRO;
Edital n° 41769 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDILBERTO CÂNDIDO BERNARDO JÚNIOR e KAMILA DE PAIVA NUNES;
Edital n° 41771 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAULO SAMUEL LIMA DE SOUSA e LEIDIANE LARISSA PEREIRA MOTA;
Edital n° 41760 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAYKON ANDRE PEREIRA PAIXAO e ANA LUCIA MARIA DE SOUZA;
Edital n° 41761 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE DIEGO BATISTA DE MELO e IRACEMA ALEXANDRE 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-CE, 03/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339612 - Valber Aguiar de Sousa Silva e Maria Alessandra Lima Mesquita;
339613 - Antonio Flavio Bezerra da Silva e Maria Naiane Bezerra Ferreira; 
339614 - Francisco Wilson Viana Filho e Talita Maria Matias Sousa;
339615 - Wilky Silveira Ximenes e Nivea Arrais de Oliveira;
339616 - Carlos André Vieira Coelho e Ana Walesca Nunes do Nascimento;
339617 - José Igor Rodrigues Pessoa e Andrea Ribeiro da Silva; 
339618 - Francisco Romário Dias Pereira e Inedila de Sousa Rodrigues;
339619 - Francisco Sergio Alves dos Santos e Nayane  Pereira de Matos;
339620 - Jordan Lima Soares e Ingrid Belém Moreira de Oliveira; 
339621 - Raimundo Eliseu Filho e Ticiana Cunha Henrique Oliveira;            
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, 03 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66804-MANOEL MESSIAS SILVA E RONERTA CORTES CABRAL FAGUNDES
66805-ANDRÉ CESARIO DA COSTA E THAIS DA SILVA SOUZA
66806-GEAN DE LIMA OLIVEIRA E MARCIA MARIA ARAÚJO
66807-FRANCISCO RAFAEL MOURA SOARES E TALITA ARAUJO DA SILVA
66808-RODRIGO VIANA CASTELO BRANCO E CAMILLA KEILHANY DE SOUSA CAETANO
66809-JONAS RABELO SERRA E MARGARIDA MARIA ARAÚJO DUQUE
66810-JARBAS ANDERSON NASCIMENTO SILVA E MARIA APARECIDA GOMES
66811-GEONARDO MATHEUS DOS SANTOS CRUZ E FERNANDA DA SILVA FEITOSA
66812-LUCAS BERTULEZA DE OLIVEIRA E FRANCISCA IRISVÂNIA PEREIRA DA SILVA

Fortaleza, 03 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 27652 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL DE OLIVEIRA ABATH e JEANE DA SILVA XAVIER;
Edital n° 27653 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CICERO GERMANO DE ASSIS e ANALICY DE CASTRO REIS;
Edital n° 27654 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TALES CHAVES GURGEL e GIOVANA ALMEIDA PINHEIRO;
Edital n° 27655 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEANDRO MOREIRA LOPES e DAYSE DAYANE FONSÊCA DA SILVA;
Edital n° 27656 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO BRANDÃO CARDOSO e THAYSSA PEREIRA BENTO.
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, 03 de Junho de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31057 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANILO AMÂNCIO CAMPOS e EMANUELLE FARIAS ROCHA;
Edital n° 31047 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAYFESON SOUSA DA SILVA e CRISTINE DE OLIVEIRA GONÇALVES;
Edital n° 31045 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCON CLEITON FERREIRA COELHO e NADIA LARISSA MOURA SILVA;
Edital n° 31043 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ DE BRITO VIEIRA NETO e VITÓRIA TELES ALMEIDA;
Edital n° 31044 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR RICARDO DE SOUSA BRAGA JÚNIOR e NADYEGIDA BARBOSA DO RÊGO;
Edital n° 31046 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL LUZ DA SILVA e PALOMA ESTÉFANNE BARBOSA DOS SANTOS;
Edital n° 31048 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO OLIVEIRA SILVA e FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DOS SANTOS;
Edital n° 31055 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS VINÍCIOS LEITE LUCENA e MARIANA OLINDA DE ARAUJO;
Edital n° 31049 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO LEUCHTENBERG PEREIRA e CAMILLA BEZERRA CUNHA;
Edital n° 31050 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANY DA SILVA PIMENTA e TAYANNE DE SOUSA SOARES;
Edital n° 31051 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL SANTOS MAGNO e DAYANE DA SILVA;
Edital n° 31052 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO ROBERTO DE LIMA OLIVEIRA e ROBERCIA PEREIRA DO MONTE;
Edital n° 31053 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA e DIANA MENDONÇA TABOSA SERAFIM;
Edital n° 31056 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR RÔMULO FURTADO DOS SANTOS e JESSICA JOANA DA SILVA OLIVEIRA;
Edital n° 31054 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONAS DE OLIVEIRA MENESCAL e ANA BEATRIZ BARRETO MESQUITA.

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, 03 de junho de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe



As festas juninas estão 
chegando e é uma das come-
morações mais aguardadas 
pelos cearenses. O mês de ju-
nho no Ceará é marcado pela 
festa de São João, São Pedro 
e Santo Antônio. Há bastan-
te tempo essas festas são co-
memoradas chegando a ser 
tradição no estado.  Além das 
belas danças de quadrilhas, 
podemos contar também 
com uma gastronomia dife-
renciada. O vatapá, creme de 
galinha, mungunzá, canjica 
e pé de moleque não podem 
faltar na mesa dos festejantes. 

A festa junina teve início 
ainda na época colonial e era 
comemorada pela realeza eu-
ropeia. No Brasil, a quadrilha 
chegou no ano de 1820 e as-
sim como no seu país de ori-
gem, era muito comum entre 
a classe social mais rica da 
sociedade brasileira na épo-
ca. Inicialmente era chamada 
de “joanina” devido ao “São 
João”, tempos depois, recebeu 
o nome de junina o que cha-
mamos até hoje. As quadri-
lhas juninas, normalmente, 
fazem mais sucesso na região 
nordeste, no entanto, o movi-
mento tem uma forte presen-
ça na região Sudeste e Centro-
-Oeste. Uma das quadrilhas 
mais antigas do país foi idea-
lizada no Rio de Janeiro, cha-
mada Quadrilha Sampaio. 

No Ceará, na década de 80 

e 90, o evento se tornou ain-
da mais popular. “No ano de 
1990, a primeira instituição 
do estado e uma das primei-
ras no Brasil a organizar o 
movimento junino foi a Fe-
deração das Quadrilhas Ju-
ninas do Ceará (Fequajuce), 
criada pela “cumade” Ma-
ria dos Prazeres, na área do 
grande Pirambu”, afirma An-
derson Assunção, atual presi-
dente da Fequajuce em entre-
vista ao Jornal O Estado. 

Mas afinal, o que a quadri-
lha representa para o cearen-
se? Para o terapeuta capilar, 
Ronny Nobre, 25, a quadri-
lha é sinônimo de amor em 
sua vida, apesar de não se 
apresentar mais nas festas 
juninas, relata um pouco 
mais sobre sua relação com 
os festejos. “O mês de Junho 
é a época mais esperada do 
ano para mim. Participo das 
quadrilhas desde a época do 
colegial e anos depois tive 
a oportunidade de realizar 
um sonho que era fazer par-
te de uma quadrilha junina 
profissional o que foi  muito 
gratificante poder participar. 
Acompanho esses eventos 
desde 2010. Falar de qua-
drilha para mim, é falar de 
amor. Já fazem alguns anos 
que não estou participando 
diretamente, mas estou sem-
pre indo aos festivais assis-
tir e depois dessa pandemia 

onde passamos dois anos 
sem os eventos juninos, não 
só para mim, mas para toda 
nação quadrilheira, a ansie-
dade e animação é grande 
para esse retorno.”, afirma o 
terapeuta. 

Em 2022, a Secretária de 
Cultura do Estado do Ceará 
(Secult), abriu edital de ins-
crição para as quadrilhas ju-
ninas. Cerca de 138 quadri-
lhas serão beneficiadas por 
meio do Termo de Execução 
Cultural e serão inseridas nas 
políticas de Patrimônio Cul-
tural para o fomento de bens, 
produtos e serviços vincula-
dos às manifestações popula-
res do Ciclo Junino nas várias 
regiões do Estado do Ceará. 
Além disso, a Secult apoia a 

preservação de vários grupos 
e expressões da cultura tradi-
cional popular, contribuindo 
de maneira efetiva na trans-
missão de saberes e fazeres 
entre gerações, estabelecendo 
sociabilidades entre mestres 
e aprendizes e na formação 
de novos brincantes, além 
de ampliar e democratizar o 
acesso a bens e serviços cul-
turais para o conjunto da po-
pulação em geral.

De acordo com informa-
ções da Secult, a vigésima 
segunda Edição do Cea-
rá Junino disponibilizará o 
aporte financeiro no valor 
total R$ 3.373.920,00 , sen-
do R$ 2.100.000,00, para 
pagamento dos projetos se-
lecionados na categoria Qua-

drilhas Juninas Adultas, R$ 
280.000,00, para pagamento 
dos projetos selecionados na 
categoria Quadrilhas Juni-
nas Infantis, R$ 196.000,00, 
para pagamento dos proje-
tos selecionados na catego-
ria Quadrilhas. Juninas da 
Diversidade, R$ 180.000,00, 
para pagamento dos proje-
tos selecionados na categoria 
Quadrilhas Juninas Culturas 
Camponesas e R$ 31.920,00 
para pagamento das despesas 
com a Comissão de Avalia-
ção e Seleção.

Taylane Freitas, mais co-
nhecida no mundo junino 
como Barbie do São João, co-
meçou a dançar ainda criança 
e hoje é grande referência no 
mundo artístico. Já ganhou 

vários títulos como rainha 
em todo Brasil e relata um 
pouco mais como é a adapta-
ção a essa grande festa. “Além 
dessas quadrilhas, possuo 
outro trabalho e os ensaios 
sempre ocorrem nos finais de 
semana ou na semana duran-
te a noite. Hoje, quem parti-
cipa desse movimento, posso 
dizer com toda certeza que 
é só para quem realmente 
gosta. Não há muito retorno 
lucrativo e o investimento é 
alto, além do cansaço e dos 
esforços para fazer acontecer. 
Mas digo sem dúvidas que 
absolutamente nada é com-
parado a sensação de estar ali 
dentro, sentindo o calor do 
público, ouvindo as músicas 
e as pessoas vibrando com 
você e por você. A energia é 
algo surreal, é inexplicável 
o amor que temos por tudo 
isso. em 2014, participei 
representando o Ceará no 
Concurso Nacional de Ra-
inhas que aconteceu em Boa 
Vista em Roraima, e tive a 
honra de ganhar o título de 
Rainha Nacional. Em 2015, 
mudei para um outro grupo 
junino, onde pude me aper-
feiçoar. Em 2018, considero o 
meu melhor ano, pois ganhei 
vários títulos como Rainha 
que até hoje considero os 
mais importantes.”, afirma.

Por Ismael Azevedo
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Parque Rio Branco  A prefeitura anunciou uma reforma no Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora.O parque possui cerca de 78 mil m² e pertence à Zona 
de Preservação Ambiental, com flora predominante dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, e diferentes espécies de animais. O projeto prevê a reforma de 
anfiteatro, academias, playground, estacionamento e prédio da Urbfor, com restauração dos pilares já existentes, resguardando a memória afetiva do lugar.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Em agenda organizada pelo Comitê Comunicação, representantes do Grupo Mulheres do Brasil de Fortaleza visitaram 
a exposição de artes “Macedônia”, no Espaço Cultural Unifor. Na ocasião, estiveram presentes Annette Reeves, líder do 
grupo, além de Carol Barroso e Marcela, do Comitê Comunicação, e as voluntárias Adriana Athayde, Cristiane Cerquei-
ra e Geysa Rodrigues. O artista plástico Wilson Neto, um dos idealizadores da mostra, foi responsável pela recepção e 
guia do grupo. A exposição “Macedônia” segue aberta ao público de terças às sextas-feiras, de 9h às 19h, e aos sá-
bados e domingos, das 10h às 18 horas. Com apoio da Fundação Edson Queiroz e do Ministério do Turismo, a mostra 
evidencia a pluralidade cultural da Macedônia do Norte, através de fotografias, telas de pintura e textos literários.

Quadrilhas juninas: entenda toda a tradição dos
festejos e a sua importância para os cearenses

Quadrilhas Juninas alegram as noites do mês de Junho com grandes apresentações

FOTO THIAGO MATINE

As quadrilhas são um sucesso na região Nordeste, no entanto, o movimento tem uma forte presença na região Sudeste e Centro-Oeste

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

Para comandar a nova 
área, a Pague Menos traz um 
profissional que, entre suas 
principais expertises, tem co-
nhecimentos sólidos em mar-
keting, branding, retenção e 
fidelização de clientes. Dire-
cionando esta transforma-
ção, estará Renato Camargo, 
executivo com 20 anos de 
experiência e passagem por 
diversas empresas varejistas 
e startups. Formado em Co-
municação Social com ênfase 
em Propaganda e Marketing 
pela Escola Superior de 
Propaganda e Marketing 
(ESPM) e pós-graduação e 
MBA pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Camargo terá 
quatro diretorias sob sua ges-
tão: Serviços Farmacêuticos, 
Digital, CRM e Marketing.

Com o tema Cultura e 
Natureza para o Desenvolvi-
mento Regional, será reali-
zado pela (Secult), amanhã, 
o Seminário “Chapada do 
Araripe Patrimônio da Huma-

nidade”. A atividade ocorrerá 
no Centro de Convenções do 
Cariri, em Crato, e contará 
com a presença do secretário 
da Cultura do estado, Fabiano 
Piúba, do reitor da Univer-
sidade Regional do Cariri 
(Urca), Lima Júnior, de prefei-
tos e secretários da região do 
Cariri, além de representantes 
de instituições parceiras.

Na ocasião, será realiza-
da a assinatura da Carta 
Chapada do Araripe como 
Patrimônio da Humanidade: 
um projeto para o desenvol-
vimento econômico e susten-
tável da região e o papel dos 
municípios e das instituições 
sociais, a fim de que seja 
repactuada a Campanha da 
Chapada do Araripe como 
patrimônio da humanidade. 
Este evento é resultado da 
parceria com a Fundação 
Casa Grande, GeoPark Arari-
pe, Universidade Regional do 
Cariri (URCA), Fecomércio 
Ceará, Instituto Dragão do 

Mar e Instituto Mirante, além 
das secretarias estaduais de 
Meio Ambiente e de Turismo.

A cantora e compositora 
cearense Lia Veras celebra 
Joyce Moreno neste show 
especialmente preparado 
para o projeto Jazz em Cena, 
recriando no palco do BNB 
Clube. O disco “Banda Malu-
ca”, gravado em 2003, em São 
Paulo, lançado primeiro na 
Europa e no Japão sob o título 
“Just A Little Bit Crazy”, che-
gou ao Brasil no ano seguinte, 
atraindo muitos elogios.

O álbum é um dos sem-
pre-favoritos de Lia Veras, 
que estreará no projeto Jazz 
em Cena o espetáculo em 
que mergulha na íntegra 
do disco, ao lado de outros 
grandes músicos e musi-
cistas da cena cearense: 
Moacir Bedê (guitarras e 
flauta), Tâmara Lacerda 
(violão), Fábio Amaral 
(contrabaixo) e Bruno Vas-
concelos (bateria).

Talizye e Talinye Mihaliuc promoveram no Pipo Restau-
rante, o projeto Tallis Voices, que recebeu a influencer e em-
presária Carol Bassi para um bate-papo com os convidados 
sobre mulheres, empreendedorismo e lifestyle.

Na ocasião foi lançada a nova coleção da Tallis Joias, 
intitulada Flower Pilssê que buscou inspiração na força e no 
amor próprios das mulheres protagonistas.

Na última quinta-feira, dia 02, a Orquestra Sinfônica da 
Universidade Estadual do Ceará (OSUECE) voltou ao palco 
do Cineteatro São Luiz momento em que realizaram  um 
concerto sinfônico.

Esta foi a segunda apresentação da Temporada 2022, 
iniciada no final de abril, com plateia lotada. Para o mês de 
junho, a OSUECE apresentou um concerto especial relacio-
nado com a Semana de Arte Moderna de 1922. O repertório, 
ao mesmo tempo em que remete àquela semana, mostra um 
conjunto de obras de compositores de diferentes países, com-
postas no período que envolve o último quarto do século XIX 
e o primeiro quarto do Séc. XX.

Este período ficou conhecido como “Belle Époque”, um 
movimento cultural francês que implementou um conjunto 
considerável de mudanças em diferentes áreas de conheci-
mento em diversos países, incluindo o Brasil e a Semana de 
Arte Moderna de 1922.

A Pague Menos vem acelerando o desenvolvimento de 
soluções inovadoras interligadas e focadas no cliente. Mas 
a companhia quer ir além. Em um movimento estratégico, 
associado à execução do plano de crescimento e colocando 
o cliente ainda mais no centro do negócio, a rede de farmá-
cias criou a Vice-Presidência de Customer Experience que 
irá catalisar todas as iniciativas para transformar a jornada 
dos consumidores em um processo cada vez mais intuitivo e 
diferenciado, priorizando a experiência.

A entrada para o 
show de sexta-feira 
(17), a partir das 20 
horas, é gratuita, como 
em todos os shows do 
Jazz em Cena e em 
todas as atividades 
realizadas pelo Centro 
Cultural Banco do 
Nordeste. O público 
é convidado a levar 
1kg de alimento, para 
contribuição simbólica 
e solidária a quem mais 
precisa. Há exigência 
de apresentação 
do comprovante de 
vacinação. O BNB Clube 
conta com serviço de 
bar e restaurante.

Dr. Paulo Rodrigues 
especializou-se em cirurgia 
maxilo facial e atende no 
hospital Antônio Prudente 
e na Santa Casa de 
Misericórdia. Muito bom 
profissional.

Magazine Duarte, que 
adquiriu as lojas Rabelo, 
manteve na gerência 
da avenida Francisco 
Sá o  competente José 
Barnabé.

É visível a movimentação 
diária no consultório 
dentário da doutora Karine 
Aquino Caetano Paulo.

Esperada para férias 
com seus pais, Marina 
Feitosa, radicada em 
Santa Catarina.

Neste final de semana 
cumpriram aniversários 
0lympio Soares Neto (Caixa) 
e Joana D’Arc Rodrigues, o 
pulmão da Claro.

E mais...

Eveline Teixeira, Maria Vasconcelos, Ângela Cunha, Ana Maria 
Pessoa, Dulce Muratore e Silvia Braga na turma que foi abraçar 
Stella Rolim em seu almoço de parabéns no Caravaggio Cucina

Cerimonialista Alódia Guimarães foi muito aplaudida com a sua 
participação no “casting’ do Dragão Fashion

Ao mudar de idade no dia primei-
ro de junho, a designer de interio-
res, ceramista e artista plástica 
Emilia Porto ganhou muitos para-
béns de amigos e admiradores de 
seu apreciado trabalho


