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Supermercados pedem 
isenção sobre cesta básica

Associação Brasileira de Supermercados propôs ao governo do presidente Bolsonaro a 
isenção de impostos dos produtos da cesta básica e a desoneração da folha de pagamentos

Parlamentares cearenses lamentam 
volta do Brasil ao mapa da fome

POLÍTICA3

O caso se refere a um homem de 41 anos, residente na cidade de 
São Paulo, com histórico de viagem para Portugal e Espanha. Ele está 
internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde a última se-
gunda-feira (6) e se encontra em bom estado clínico. NACIONAL5

CONFIRMADO 1ª CASO DE VARÍOLA DOS MACACOS NO BRASIL
As secretarias informam que todos os contatos desse paciente também estão sendo monitorados

EM SÃO PAULO FLAMENGO ACERTA 
COM DORIVAL, QUE 
DEIXA O ALVINEGRO
Paulo Sousa não é mais técnico do Flamengo. 
Após semanas de pressão, a diretoria rubro-negra 
anuncia a saída do treinador. ESPORTES11

CIDADES6 ON-LINE www.oestadoce.com.br
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DA TV O ESTADO

PÉ NA CARREIRA 
RETORNA EM 2022

ÚLTIMAS8
VESTÍGIO DE SANGUE 
É ENCONTRADO

NACIONAL5
RIO: CASOS DE 
COVID-19 CRESCEM

ECONOMIA9
FORTALEZA REGISTRA 
MAIOR INFLAÇÃO

ESPORTES11
CR7 ENTRA NA 
SELEÇÃO DO INGLÊS

Guerra: Rússia amplia 
controle sobre áreas 
ocupadas na Ucrânia

INTERNACIONAL7

“Trump é passado”, 
afirma Bolsonaro 
nos Estados Unidos

ÚLTIMAS8

Inflação desacelera 
para 0,47% em maio, 
abaixo das projeções

ECONOMIA10

A representante de mais de 50 varejistas do país diz que irá a repassar ao consumidor qualquer redução que houver na cadeia 
produtiva. A manifestação veio em resposta ao pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro da Economia, Paulo 

Guedes, para supermercados reduzirem o lucro sobre a cesta básica como forme de conter a alta dos preços. ECONOMIA9

A inflação dos alimentos continua a subir, mesmo com o IPCA apresentando ligeira desaceleração em maio, pressionando o bolso do consumidor

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

Edital de convocação para a Assembleia Extraordinária – O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, 
Bares, Restaurantes e Similares, Turismo e Hospitalidade da Região do Cariri-CE.

Com registro de concessão sindical nº 46010,004387/97, estabelecido na Rua do Seminário,n°48 –Bairro centro –Juazeiro do 
norte –CE, através de sua presidente Antonia Neuma Rodrigues de Lima,no uso de suas atribuições legais que lhe confere o esta-
tuto social a lei vigente, convoca todos os trabalhadores das empresas restaurantes, bares, botequins, barracas de praia, buffets, 
cafés, cafeterias, cantinas, casas de chá,  casas de diversão, casas de show, casas de jogos, casas noturnas, cervejarias, confei-
tarias, churrascarias, clubes, clubes recreativos, drives-in, fast food, indústria de alimentação preparada, lanchonetes, leiterias, 
pastelarias, pizzarias, quiosques, refeições coletivas, restaurantes self-service, salsicharias, sorveterias, temakerias, tendinhas, 
trailers, equipamentos ambulantes de comercialização de alimentação preparada e demais estabelecimentos de transformação 
de alimentos de caráter não residencial das cidades de  Abaiara/CE, Altaneira/CE, Araripe/CE, Aurora/CE, Barbalha/CE, Barro/CE, 
Brejo Santo/CE, Campos Sales/CE, Caririaçu/CE, Crato/CE, Farias Brito/CE, Granjeiro/CE, Jardim/CE, Jati/CE, Juazeiro do Norte/
CE, Mauriti/CE, Milagres/CE, Missão Velha/CE, Nova Olinda/CE, Penaforte/CE, Porteiras/CE, Potengi/CE, Salitre/CE, Santana do 
Cariri/CE e Tarrafas/CE, para fazerem presente a uma assembleia geral convocada extraordinária na sede do sindicato a ser rea-
lizada no dia 27 de junho de 2022  às 15:30 horas, em primeira convocação às 16:00 horas com qualquer número presente para 
deliberar conforme o Art.612 e seguinte CLT, sobre a seguinte ordem do dia   a) Abrir as negociação coletivas de trabalho do ano 
2022 - 2023; b)Estabelecer que a presente assembleia tem caráter permanente até a resolução das negociação coletivas;  c)Apro-
var as pautas a serem encaminhadas ao sindicato Patronal; d)Dar poderes à diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 
no Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares, Turismo e Hospitalidade da Região do Cariri-CE para negociar, transigir, 
impetrar dissídio coletivo de trabalho de natureza econômica  ou jurídica e estabelecer estado de greve; e) Autorizar o desconto da 
taxa negocial e custeio do sistema confederativo e a forma e período de oposição a estas; f)dar poderes para negociar livremente.

Juazeiro do Norte (CE) 10 de Junho de 2022
Antonia Neuma Rodrigues de Lima

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
A Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO, 
BARES, RESTAURANTES E SIMILARES, TURISMO E HOSPITALIDADE DA REGIÃO 
DO CARIRI-CE, com base territorial nos municípios de Juazeiro do Norte, Abaia-
ra, Altaneira, Araripe, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, 
Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Mauriti, Milagres, Missão 
Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri e 
Tarrafas, através de suas atribuições legais e estatutárias CONVOCA todos os 
trabalhadores associados com seis meses ou mais no quadro social do sindica-
to, que estejam de posse da sua carteira de filiação devidamente atualizada, 
conforme Estatuto Social da Entidade no que diz o Artigo 6º, I, II e parágrafos 
1º e 2º, para participarem de Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 
27 de Junho de 2022, às 17:00 horas em primeira convocação ou 30 minutos 
depois em segunda convocação, Na sede deste sindicato na Rua do Seminário, 
48, Centro de Juazeiro do norte  com a seguinte ordem do dia: a) Apreciar e 
Julgar as contas do Sindicato dos exercícios de 2021; b) Autorizar a Previsão 
Orçamentária para o ano de 2022. Juazeiro do Norte (CE), 10 de Junho de 2022. 
Antonia Neuma Rodrigues de Lima Presidente do Sindicato.

BIOAGRO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E INDÚSTRIA LTDA.
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano – AMMA a Licença de Operação - LO Nº. 066. 2022/
AMMA com validade até 31/05/2026 para Comércio atacadista de alimentos para animais localizada na Rua Carmelita Reboucas nº 307 - Ta-
matanduba, no município de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - 1º 
PUBLICAÇÃO. Na qualidade de oficial do 4º Oficio de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as 
atribuições conferidas pelo art. 26 da Leinº 9.514/97, bem como pelo credor fiduciário Banco Inter S/A, 
CNPJ 00.416.968/0001-01, garantido pelo contrato n.o 201910550 de 29/03/2019, objeto de registro 
sob o R-5 da Matrículanº 17.655 deste cartório, referente ao Apartamento n.° 1300, do Edificio Lisandro 
Carvalho, na Rua Tiburcio Cavalcante,nº 440, Aldeota, Fortaleza/CE, INTIMO, GEORGE LUIZ LUCAS DE 
LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 009.765.064-16, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas às parcelas vencidas em 15/07/2021 à 15/04/2022, bem como as que se vencerem 
até a data do pagamento, informiando que o valor destes encargos, posicionados em 22 de abril de 2022, 
corresponde à R$ 94.743,11, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo 
pagamento e as despesas de cobrança e intimação, conforme o art. 822-H do Provimento 08/2014 da 
CGJ/CE. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V. Sa. para se dirija a este Oficio de Registro de Imóveis, 
situado na Rua Silva Paulet, n.°1180, Aldeota, nesta capital, de segunda à sexta-feira, no horário de 8hrs 
às 17hrs ou através de boleto bancário que poderá ser obtido junto ao credor fiduciário para efetuar a 
purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
data da última publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica V. Sa. cientificada que o não cumprimento 
da referida obrigação, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor 
fiduciário Banco Inter S/A, nos termos do art. 26, §7º, da Lei 9.514/97 c/c art. 822-R do Provimento 
08/2014 da CGJ/CE. Fortaleza, 01 de junho de 2022. Atenciosamente, Bel. Cláudio Narcélio Miranda 
Bezerra -- Oficial 



As secretarias Estadual e 
Municipal da Saúde de São 
Paulo confirmaram ontem 
(9) o primeiro caso de varío-
la dos macacos (Monkeypox) 
no Brasil. O caso se refere a 
um homem de 41 anos, resi-
dente na cidade de São Pau-
lo, com histórico de viagem 
para Portugal e Espanha. Ele 
está internado no Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas, 
na capital paulista, desde a 
última segunda-feira (6) e se 
encontra em bom estado clí-
nico. As secretarias informam 
que todos os contatos desse 
paciente também estão sendo 
monitorados.

A confirmação do caso só 
ocorreu na tarde de ontem, 
após a realização de exames 
feitos pelo Instituto Adolfo 
Lutz. As secretarias estadual 
e municipal da Saúde de São 
Paulo investigam e monito-
ram ainda o caso de uma mu-
lher de 26 anos que também 
vive na cidade de São Paulo. 
A paciente está internada em 
um hospital público da cida-
de é mantida em isolamento e 
seu quadro de saúde é estável. 
Esse caso foi notificado no 
dia 4 de junho. Na quarta-fei-
ra (8), o Ministério da Saúde 
informou que estava monito-
rando oito casos suspeitos de 
varíola dos macacos no Brasil.

Doença
A varíola dos macacos é 

uma doença causada por ví-
rus e transmitida pelo conta-
to próximo/íntimo com uma 
pessoa infectada e com lesões 
de pele. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, este con-
tato pode se dar por meio de 
um abraço, beijo, massagens, 
relações sexuais ou secreções 
respiratórias. A transmissão 
também ocorre por contato 
com objetos, tecidos (roupas, 

roupas de cama ou toalhas) e 
superfícies que foram utiliza-
das pelo doente.

Não há tratamento especí-
fico, mas, de forma geral, os 
quadros clínicos são leves e 
requerem cuidado e observa-
ção das lesões. O maior risco 
de agravamento acontece, em 
geral, para pessoas imunos-
suprimidas com HIV/AIDS, 
leucemia, linfoma, metástase, 
transplantados, pessoas com 
doenças autoimunes, gestan-
tes, lactantes e crianças com 
menos de 8 anos de idade.

“O Monkeypox causa uma 
doença mais branda que a va-
ríola (Smallpox), mas em al-
guns pacientes de risco, como 
imunossuprimidos e crian-
ças, ela pode se desenvolver 
de forma mais grave”, afirma 
a diretora do Laboratório de 
Virologia do Instituto Butan-
tan, Viviane Botosso, em co-
municado no site do instituto.

De acordo com a secre-
taria, os primeiros sintomas 
associados à doença são febre, 

dor de cabeça, dores muscu-
lares e nas costas, linfonodos 
inchados, calafrios ou cansa-
ço. De 1 a 3 dias após o início 
desses sintomas, as pessoas 
desenvolvem lesões de pele 
que podem estar localizadas 
em mãos, boca, pés, peito, 
rosto e ou regiões genitais.

O Instituto Butantan in-
formou que essas lesões na 
pele evoluem em cinco está-
gios: mácula, pápulas, vesí-
culas, pústulas e finalmente 
crostas, estágio final, quando 
as feridas caem. A transmis-
são do vírus ocorre, princi-
palmente, quando há contato 
com essas lesões.

Para prevenir a doença, a 
secretaria destaca que é im-
portante evitar contato pró-
ximo ou íntimo com a pes-
soa doente até que todas as 
feridas tenham cicatrizado; 
evitar o contato com quais-
quer materiais que tenham 
sido utilizados pela pes-
soa doente; e higienizar as 
mãos, lavando-as frequen-

temente com água e sabão 
ou álcool gel.

Vacina
A vacina aplicada contra a 

varíola humana (Smallpox) 
mantinha alguma proteção 
contra a varíola dos macacos 
(Monkeypox). Mas, segun-
do o Instituto Butantan, esse 
imunizante deixou de ser 
aplicado há muito tempo, já 
que a varíola humana foi er-
radicada no início da década 
de 80. Com isso, pessoas com 
idade inferior a 40 anos nunca 
foram imunizadas no Brasil.

O Butantan informa que, 
atualmente, há uma vacina 
contra a varíola humana, indi-
cada também contra a varíola 
dos macacos, produzida pela 
farmacêutica dinamarquesa 
Bavária Northean. No entan-
to, essa vacina não é produzida 
em larga escala, ou seja, não há 
um número de doses suficien-
te para distribuição em escala 
mundial. (Todas as matérias 
são da Agência Brasil)
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Frio. Depois de uma frente fria que se espalhou por todo o país em meados de maio e tirou mui-
tos casacos e cobertores dos armários, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a 
chegada de uma nova onda de frio nos próximos dias. As temperaturas caem a partir de hoje.NACIONAL

Mais de duas centenas de militares foram mobi-
lizados

Presidente Jair Bolsonaro sobre buscas pelo indigenis-
ta brasileiro e jornalista britânico

O presidente Jair Bolsonaro se mo-
vimentou bem na sala vip onde 
se encontravam os chefes de go-
verno que foram à Cúpula das 

Américas, nos Estados Unidos. Ele teve a 
iniciativa de se dirigir ao presidente argen-
tino Alberto Fernández, com quem sempre 
teve relações difíceis, e os dois conversaram 
amistosamente por cerca de 30 minutos, 
dez deles a sós. A reunião foi celebrada pelo 
ministro das Relações Exteriores, embai-
xador Carlos França, também presente ao 
evento internacional.

Somando esforços
Bolsonaro e Fernández falaram em somar 

esforços no agro, para ter voz mais firme no 
mercado global, e de integração energética 
(gás natural).

Bem à vontade
O presidente brasileiro conversou também 

com Iván Duque (Colômbia), Mario Adbo 
(Paraguai), Guillermo Lasso (Equador) e Ali 
Irfhan (Guiana).

Reuniões bilaterais
Se nesta quinta-feira o papo foi informal, 

nesta sexta, o brasileiro se reunirá formal-
mente com seus colegas da Colômbia e do 
Equador.

Sem ‘isolamento’
A desenvoltura de Bolsonaro entre os de-

mais chefes de governo e de estado não lem-
brava o “isolamento” a que se referem seus 
opositores.

Recursos próprios
A solução encontrada pelo PL será a uti-

lização de recursos próprios para pagar os 
serviços da empresa de auditoria, e não do 
Fundo Eleitoral.

Prioridade do PL
No PL, a maior parte dos recursos do Fun-

do Partidário será destinada às campanhas 
dos candidatos ao parlamento.

Ele não precisa
Em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro 

custou R$ 2,5 milhões, “menos que um 

Papo de Bolsonaro e Fernández encerra mal-estar

O PODER SEM PUDOR

Benedito Valadares, interventor de Minas, 
conversava com o amigo Ciro dos Anjos 
quando, de repente, levou a mão à boca, num 
longo bocejo: “Vou dormir, Ciro, entregar-me 

aos braços de Orfeu!” O amigo corrigiu, obse-
quioso: “Faltou um M, doutor Benedito...” O 
interventor decretou: “Orfeom é instrumento 
musical, Ciro. Eu estou é com sono mesmo!...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Morfeu, deus do sono

PL já escolheu empresa que fis-
calizará eleições
Esta semana, o ex-deputado 
Valdemar Costa Neto, presidente 
nacional do PL, informou ao pre-
sidente Jair Bolsonaro a empre-
sa que vai fazer o acompanha-
mento e auditoria do processo 
eleitoral, a que cada partido tem 
direito, segundo a lei. A empresa 
escolhida é a Voto Legal. Val-
demar encontrou um caminho 
para fazer isso sem dor de cabe-
ça, antes que o TSE adote no-
vas fantasias antibolsonaristas, 
questionando o uso de dinheiro 
público contratando consultoria 
para fiscalizar o próprio tribunal.

pequeno apartamento no Rio de Janeiro”, 
espantou-se o cantor Zezé di Camargo.

Nunca antes na História
Bolsonaro deu números ao esforço na 

busca pelo jornalista e indigenista sumi-
dos na Amazônia: quase 300 homens e 
dois aviões na operação de resgate, além 
de um número não contabilizado de em-
barcações.

O guia do brejo
Em um dia decisivo do impressionante 

declínio do PSDB, o presidente e coveiro do 
partido, Bruno Araújo, fez discurso cheio de 
obviedades, famélico, ao anunciar apoio a 
candidata de 1% Simone Tebet (MDB). 

No Nordeste
Levantamento Paraná Pesquisa em Alagoas 

mostrou Lula perdendo eleitores, mas ainda 
lidera com 50,7%. De outro lado, Bolsonaro 
subiu e chegou a 29,5%. A diferença entre os 
dois caiu 2,4% em um mês.

Se fosse crítica à urna...
O TSE devolveu o mandato de um verea-

dor cujo partido, Republicanos, foi condena-
do em Santa Catarina por candidaturas femi-
ninas falsas. Três das cinco candidatas não 
eram filiadas, mas o TSE não acha isso fraude.

Tamos aí
O ex-governador João Doria (PSDB) saiu 

de cena, só que não. Ele voltou a usar as redes 
sociais para divulgar posts de conotação polí-
tico-eleitoral e nesta segunda (13) fará café da 
manhã com jornalistas. Tem coisa aí.

Embolou
Rui Pimenta, presidente do PCO, censu-

rado pelo STF, registrou: “a esquerda quer 
estrangular completamente o meio de comu-
nicação mais democrático que existe, que é a 
internet, e quem se opõe é a direita”.

10 de junho português
Neste 10 de junho, comemora-se o Dia da 

Língua Portuguesa. Em Portugal é comemo-
rado o Dia de Portugal, de Luís de Camões, 
que nasceu em 10 de junho de 1580, e o Dia 
das Comunidades Portuguesas.

Brasil brasileiro
O disciplinador Paulo Sousa começou a 

cair no Flamengo ao avisar, à chegada, que se-
ria servido jantar após jogos noturnos e não 
aceitaria jogador na balada. A turma ficou 
possessa e iniciou a sabotagem.

Pensando bem...
...há 1% de motivos para os tucanos volta-

rem para cima do muro.

FOTO REUTERS

Caso se refere a um homem de 41 anos, residente na cidade de São Paulo, com histórico de viagem para Portugal e Espanha

Casos de covid-19 
aumentam no Rio 
de Janeiro

O município do Rio de 
Janeiro tem, nesta quinta-
-feira (9), 122 pessoas 
internadas com covid-19; 
na quarta-feira (8), eram 
80. Além disso, 12 pes-
soas aguardam vaga para 
hospitalização. Os dados 
da Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio (SMS-
-Rio) foram atualizados às 
14h15 de hoje. Segundo 
o Painel Rio Covid-19, a 
taxa de ocupação dos leitos 
disponíveis chegou a 50% 
e 1,8% dos pacientes estão 
internados com covid-19.

Já o Painel Coronavírus 
Covid-19 da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio 
(SES), informa que, na 
Semana 23, que começou 
no dia 5 e termina neste 
sábado (11), estão interna-
das por causa da doença, 52 
pessoas. A Semana 22, en-
tre 29 de maio e 4 de junho, 
teve 159 internações. Os 
dados de ontem do painel 
mostram que havia 16 pes-
soas na fila de espera por 
um leito e 20 solicitações 
por enfermaria e oito de 
UTI, ambas para adultos.

De acordo com a SMS-
-Rio, hoje os leitos para 
tratamento da covid-19 
estão concentrados no 
Instituto Nacional de 
Infectologia, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 
no Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, da Univer-
sidade do Estado do Rio de 
Janeiro, que são atualmen-
te referência para casos 
graves da doença, que 
necessitem de internação.

Leitos
A secretaria informou 

também que todos os leitos 
municipais que atendiam 
pacientes covid-19 foram 
convertidos para o trata-
mento de outras especia-
lidades. “Nenhum leito foi 
fechado, foram todos desti-

nados às demais demandas 
de saúde da população.” 
Ainda conforme a secre-
taria, a situação epidemio-
lógica na cidade continua 
sendo monitorada em 
termos de número de casos 
e internações e óbitos, e 
evolução da vacinação com 
a dose de reforço. Segundo 
a SMS-Rio, se for preciso, 
os leitos poderão ser no-
vamente convertidos para 
tratamento de covid-19.

A SMS-Rio informou 
que enviou ofício ao 
Ministério da Saúde e à 
SES, no dia 1° de junho, 
solicitando a abertura de 
leitos bloqueados para 
tratamento de pacientes 
com covid-19 nas unidades 
federais e estaduais do Rio.

A secretaria estadual 
também acompanha dia-
riamente indicadores pre-
coces da covid-19, como 
o número de solicitações 
de leitos e de atendimen-
tos nas emergências e nas 
unidades de pronto atendi-
mento (UPAs) do estado. A 
SES atua com um plano de 
contingência que é aciona-
do conforme o avanço dos 
cenários epidemiológicos. 
“Com base nesse plano, 
em cada nível de ativação, 
são definidas as medidas 
de enfrentamento que 
serão tomadas. Havendo 
necessidade de amplia-
ção de leitos, a secretaria 
conta com um cronograma 
escalonado para reversão 
dos leitos de covid-19, que, 
com a redução na trans-
missão da doença, foram 
revertidos para atender 
casos clínicos.”

Segundo a SES, no 
último sábado (4), 30 leitos 
de enfermaria do Hospi-
tal Estadual Dr. Ricardo 
Cruz foram revertidos para 
atendimento de casos de 
covid-19 e na segunda-fei-
ra (6), dez leitos de UTI.

São Paulo confirma 1o caso 
de varíola dos macacos
As secretarias Estadual e Municipal da Saúde de São Paulo confirmaram 
ontem o primeiro caso de varíola dos macacos (Monkeypox) no Brasil
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Hospital. A Prefeitura de Fortaleza apresentou ontem a estrutura do novo Hospital Distrital Gonzaga 
Mota do José Walter. O hospital está sendo equipado para dar início ao atendimento. Ao todo, são 6 mil 
m² de área com infraestrutura hospitalar, possibilitando a ampliação de leitos de 54 para 154 unidades.CIDADES

Dia 01 de julho, acontecerá o lançamento da obra "Da 
Ilha de Thule à Baixinha - A saga da família Gondim", 
do escritor pindoretamense, Raimundo Evaristo da Costa 
Neto. O município de Pindoretama nesse dia será agracia-
do com mais uma obra que resgata sua história. Um dos 
aspectos interessantes da obra é que traz à luz informa-
ções de uma época bem mais remota, desconhecida pela 
maioria de nossos munícipes. O lançamento conta com a 
organização da ACLAP e o apoio da Secretaria da Cultura 
/ Prefeitura Municipal de Pindoretama.

Livro destaca Pindoretama

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

Guilherme Landim
Publicado há cerca de 70 dias em setores da imprensa cearense, 

o artigo do médico-deputado Guilherme Landim sobre "Desen-
volvimento, Democracia e Transposição" era ontem elogiado por 
um grupo de jornalistas e radialistas, por sua clareza e verdade.

História
Revelou Algo Guilherme Landim, que: "O filósofo italiano 

Norberto Bobbio disse sobre a democracia - que para este tipo 
de regime, o estar em transformação é um estado natural. Em 
contraponto, o despotismo é estático e sempre igual a si mesmo". 
Conforme Landim " Déspotas não cabem mais na nossa história. 
E para isso as instituições, com força da lei atuam: para levar ao lei-
to natural tida e qualquer tentativa de deturpação da democracia".

Lembrando o pai
"Por falar em leito, esse artigo tem a intenção de levar à popu-

lação uma atualização da luta pela transposição do São Francisco 
que já veio, do meu Pai, o deputado Wellington Landim, e segue 
em função das complexidades dessa grande obra. As águas estão 
transpostas, o que já é um grande feito, porém não basta, uma vez 
que política pública precisa chegar ao cidadão, à cidadã".

A realidade
Conforme Guilherme Landim "A realidade é que no 

interior, cearenses veem a água passar diante dos olhos, mas 
não podem usá-la. Há problemas de precificação e Dr aces-
so propriamente dito à água. Também de perenização de 
alguns riachos e incertezas dos pequenos, médios e grandes 
proprietários rurais". Algo ainda a ser revisto é o diálogo 
entre entes federativos de forma apartidária, institucional. 
O Ministério do Desenvolvimento Regional, que deveria 
fazer a articulação, não dialoga com as instâncias, logo, não 
se vislumbram soluções rápidas para o aqui exposto.

Estado
Disse o representante caririense que se o Ceará não tivesse o 

Castanhão, além do primeiro trecho do Cinturão das Águas 
para dar vazão à água com destino à Fortaleza, à transposição 
não serviria para absolutamente ninguém. "No meu Cariri, 
por exemplo, à água é apenas uma paisagem a ser contempla-
da. Há um momento determinado para a eleição, que é o Dia 
2 de Outubro. Mas o momento da luta pela vida, esse é todo 
dia, todo instante. Essa é a democracia pela qual lutamos", 
enfatizou Guilherme Landim.

Importante
O evento acontecerá no Centro Cultural de Pindore-

tama, situado na Avenida Capitão Nogueira, N° 1184, 
no Centro - Pindoretama - Ceará. Dia 01 de julho, 
acontecerá o lançamento da obra "Da Ilha de Thule 
à Baixinha - A saga da família Gondim", do escritor 
pindoretamense, Raimundo Evaristo da Costa Neto.

A corrida deve 
acontecer nos 
dias 30 e 31 de 

julho, com expec-
tativa de quatro 
mil participantes

Comunidade Portuguesa no Ceará entrega 
prêmio para celebrar o Dia de Portugal

Com o intuito de celebrar 
o Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portu-
guesas, data que ocorre anu-
almente no dia 10 de junho, a 
Comunidade Portuguesa no 
Ceará realizará a entrega do 
Troféu Martim Soares More-
no nesta sexta-feira, às 19h, 
na na sede da Sociedade Be-
neficente Portuguesa.

O evento também marca a 
comemoração dos 150 anos 
da Sociedade Beneficente 
Portuguesa Dous de Feverei-
ro, que será, inclusive, home-
nageada pela Assembleia Le-
gislativa do Ceará. A entrega 
do troféu ocorre desde 2009 
e, neste ano, vai homenagear 
o advogado Rômulo Alexan-
dre Soares, atual vice-presi-
dente da Federação Brasileira 

de Câmaras de Comércio Ex-
terior e a assistente técnica do 
Vice-Consulado de Portugal 
em Fortaleza, Sannara Lopes.

De acordo com o advo-
gado, que também já foi 
presidente da Federação 
das Câmaras Portuguesas 
de Comércio no Brasil; da 
Câmara Setorial de Comér-
cio Exterior e Investimento 
Estrangeiro da Agência de 
Desenvolvimento do Cea-
rá (Adece) e do Conselho 
de Relações Internacionais 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC), 
a importância de celebrar o 
Dia de Portugal se deve ao 
reconhecimento de que as 
comunidades portuguesas 
que estão em outros luga-
res do mundo continuam 

sendo relevantes para o país 
europeu. “Existe um número 
de deputados na assembleia 
que são escolhidos para re-
presentar os interesses dessas 
comunidades. Celebrar o Dia 
de Portugal é textualmente 
celebrar o dia das comuni-
dades e estamos falando de 
todos os portugueses que se 
congregam em vários lugares 
do mundo, como é o caso de 
Fortaleza”, pontua.

Para Rômulo Alexandre, 
ser homenageado pela co-
munidade portuguesa é uma 
grande honra. “Nos últimos 
20 e poucos anos, eu tenho 
tido a oportunidade de cola-
borar com a presença e com 
a interação portuguesa no 
Ceará, tanto na área de ne-
gócios, quanto também na 

área cultural. Acho que hoje 
a comunidade portuguesa 
tem uma expressão de intera-
ção bastante fortalecida com 
o Ceará e com Fortaleza em 
especial”, opina.

O advogado destaca que 
Sannara Lopes também tem 
uma contribuição enor-
me para o serviço consular. 
“Nos últimos anos, o Ceará 
foi um dos estados do Brasil 
em que mais pessoas recebe-
ram a cidadania portuguesa. 
A Sannara testemunhou nos 
últimos 20 anos o cresci-
mento dessa faceta da rela-
ção entre Ceará e Portugal. 
Recebo esse prêmio bastante 
envaidecido, mas ciente da 
responsabilidade que é para 
o futuro”, declara.

Por Yasmim Rodrigues

Mais uma atividade tra-
dicional retornará presen-
cialmente em 2022. Por 
conta da pandemia de co-
vid-19, a corrida “Pé na 
Carreira” passou três anos 
sem aconte-
cer. Porém, 
o retorno 
está marcado 
para os dias 
30 e 31 de ju-
lho e há a ex-
pectativa de 
que cerca de 
4 mil pessoas 
participem.

A “Pé na 
Carreira” é 
famosa por não ser somen-
te um evento esportivo, 
mas também cultural, con-
tando com participantes 
fantasiados, apresentações 
de humor, brincadeiras e 
por ser uma verdadeira 
celebração da essência do 
Ceará em pequenos deta-
lhes como ter a vaia cea-

rense como sinal de larga-
da da competição.

De acordo com o diretor 
e idealizador do projeto, 
Fernando Elpídio, a cor-
rida ajuda na manutenção 

das tradições 
culturais do 
estado. “Vi-
vemos num 
tempo em 
que as socie-
dades per-
dem cada vez 
mais os seus 
tradicionais 
c o s t u m e s , 
velhos hábi-
tos, estilos de 

vida e muitas característi-
cas próprias são substituí-
das por práticas passagei-
ras, apelativas, com pouca 
ou nenhuma identificação 
social, histórica e cultu-
ral. Acredito que a maior 
importância do projeto é 
fortalecer o sentimento de 
pertença do jeito cearense 

de ser por meio do esporte”, 
opina.

Em sua 10ª edição, a cor-
rida apresenta o tema “Uma 
década de esporte e irreve-
rência”, o que para o ideali-
zador do projeto, representa 
bem as histórias dos atletas. 
“Ao longo desse tempo eles 
levaram para as ruas de For-
taleza aquilo que amam fa-
zer: praticar corrida de rua. 
Contudo, com uma roupa-
gem tipicamente cearense: a 
molecagem”, orgulha-se. 

A “Pé na Carreira” possui 
duas categorias: a infantil, 
intitulada “Chinela Meni-
no!”, que contém um per-
curso de 4 km e a categoria 
adulta, com um percurso de 
8km. Ambas ocorrerão no 
Complexo Cultural Estação 
das Artes Belchior, no Cen-
tro de Fortaleza. As inscri-
ções devem acontecer até o 
dia 28 de julho ou até as va-
gas esgotarem no site nova-
letra.com.br/penacarreira.

É válido ressaltar que 
10% das vagas infantis, to-
talizando 100 inscrições, 
serão destinadas a projetos 
sociais esportivos que tra-
balham com crianças caren-
tes. “Focamos em projetos 
que já possuem uma traje-
tória, uma consistência e 
entregas reais no trabalho 
social de crianças e adoles-
centes por meio do esporte 
em Fortaleza”, explica Fer-
nando Elpídio.

Para o futuro, ele espera 
tornar o projeto uma ação 
permanente de promoção do 
esporte como estilo de vida 
por meio da alegria. “O nos-
so sonho é transformar o ‘Pé 
na Carreira’ em um projeto 
nacional, com apelo turís-
tico, capaz de gerar pacotes 
exclusivos para as suas edi-
ções em Fortaleza e transfor-
má-lo em um projeto social 
capaz de revelar novos talen-
tos do atletismo”, afirma.

Por Yasmim Rodrigues

TRADIÇÃO
Corrida “Pé na Carreira” retornará 

presencialmente em 2022
Famosa por unir esporte, humor e detalhes típicos do dia a dia do 

cearense, a corrida recebe inscrições até o dia 28 de julho

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 08.02/2022-TP. A Comissão 
de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente à Tomada de Preços Nº 08.02/2022-TP, cujo objeto Contratação dos serviços de 
recuperação do Centro de Referência Social Maria de Morais Veloso Rodovalho e Centro de 
Referência Social Padre Raimundo de Araújo no município de Araripe/CE, declarando: Ha-
bilitadas as empresas: CONSTRUTORA VIPON EIRELI; AR EMPREENDIMENTOS SER-
VIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; G7 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP; CONSEL 
CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; ELO CONSTRUÇOES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELE-ME; AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS; H B SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇOÃO EIRELI-ME; TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME; EVOLUÇÃO 
CONSTRUTORA EIRELI; VENUS SERVIÇOS E ENTRETENDIMENTOS LTDA; LOCA-
MIX EIRELI; S&T CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA-ME; LEXON 
SERVIÇO E CONSTRUTORA; CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS EIRELI-ME; CON-
TECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI; ELETROPORT SERVIÇOS 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP; J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; CONTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS 
E SERVIÇOS LTDA-ME; C.E.C- CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EI-
RELI; A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME; N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; 
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA; IPN 
– CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME; FENIX – LOCAÇÕES E EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI; S. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; PEREIRA E OLIVEIRA FILHO; 
REAL SERVIÇOS EIRELI; EMPRESAS Inabilitadas: FLAY ENGENHARIA EMPREENDI-
MENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES 
EIRELI, ficando declarado aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea 
“a”. Maiores informações junto a Comissão de Licitação. Araripe - CE, 09 de junho de 
2022. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE ABERTURA 
DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03.02/2022-TP. O 
Município de Araripe, Estado do Ceará, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica que, após prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente 
os que participam do procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 03.02/2022-
TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
(REQUALIFICAÇÃO URBANA) DO CENTRO DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE ARARIPE 
– CE, CONFORME CONVENIO N° 075/2022, para ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 
(PROPOSTA DE PREÇOS) que será realizada no dia 14/06/2022, às 08:00horas na sala 
de Reunião localizada na Av. José Loiola Alencar, 440, Araripe/CE,09 de junho de 2022. 
Claudio Ferreira dos Santos – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE ABERTURA DE 
ENVELOPES DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03/2022-TP. O Município de 
Araripe, Estado do Ceará, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após 
prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do 
procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03/2022-TP, cujo objeto é a Contratação 
de serviços de obras de pavimentação em paralelepípedo (bairro Campo de Avião), no 
município de Araripe – CE, conforme convenio N° 76/2022, para abertura do envelope N° 02 
(proposta de preços) que será realizada no dia 15/06/2022, às 08:00horas na sala de Reunião 
localizada na Av. José Loiola Alencar, 440, Araripe/CE,09 de junho de 2022. Claudio Ferreira 
dos Santos – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Comissão de Licitação do município de Araripe torna público que se encontra à disposição 
dos interessados, a licitação na modalidade 05.01/2022-PP, do tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é acontratação de empresa para prestação de serviços de decoração e 
disposição de espaço, alimentação e equipamento para o fequaripe 2022, no dia 30/06, 
01/07 e 02/07/2022, na praça dudu do arcodeon, de interesse desta Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação. O recebimento e abertura dos envelopes 
será no dia 24 de Junho de 2022, às 08:00h, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar, nº 440, Centro, Araripe/CE, das 08:00 
ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site:www.tce.ce.gov.br, Araripe/CE. 09 de 
Junho de 2022, José Feitoza de França – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
21.23.09/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 21.23.09/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de pavimentação em piçarra em vias de 
acesso às Localidades do Assentamento Maceió, Jacaré, Córrego da Estrada e Apiques no Município 
de Itapipoca-CE. EMPRESA CONTRATADA: VIP CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES E 
PROJETOS LTDA, CNPJ 07.211.736/0001-58. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.844.813,44 
(Hum Milhão, Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
08 de Junho de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraçãões. SIGNATÁRIOS: pelo 
Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, pela Contratada, Laurindo Ailton Souza. Itapipoca-CE, 09 
de Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.16/PE – Secretaria de Educação Básica. Objeto: Registro de 
Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais 
permanentes, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares e da 
Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca. A Secretaria de Educação Básica, por 
meio do Pregoeiro do Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
Licitação na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, Processo Nº 22.06.16/PE, com o objeto acima 
descrito, conforme segue: Acolhimento das Propostas e Documentos de Habilitação: até às 08h do dia 
24 de Junho de 2022; Abertura das Propostas: às 08h30min, do dia 24 de Junho de 2022; Sessão de 
Disputa de Preços: às 09h do dia 24 de Junho de 2022. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: 
www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 09 de Junho de 2022. Heloilson Oliveira 
Barbosa –Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
22.11.03/PE – PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.11.03/PE – Secretaria de Saúde. OBJETO: Aquisição 
de 04 (quatro) ambulâncias para compor a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itapipoca-CE, sendo que 03 (três) destas ambulâncias conforme Termo de Ajuste Nº 29/2022 (MAPP-
4666) e 01 (uma) ambulância conforme Termo de Ajuste Nº 49/2022 (MAPP-4751), ambos celebrados 
entre o Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE. EMPRESA CONTRATADA: 
UNITED CAR LTDA, com endereço na Av. Senador José Ermírio de Morais, nº 1261, Bairro Dom José, 
Sobral/Ceará, CEP: 62.015-505, inscrita no CNPJ sob o nº 15.668.566/0005-97. VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO: R$ 515.000,00 (Quinhentos e Quinze Mil Reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de 
Dezembro do exercício financeiro do mesmo. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de Março 
de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal N° 8.666/93, Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e 
alterações. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira e, pela 
Contratada, Emanoela Saldanha Tabosa. Itapipoca-CE, 09 de Junho de 2022. Kelry Montenegro de 
Oliveira – Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.11.03/PE – A Ordenadora de Despesas da 
Secretaria de Saúde, Sra. Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira, inscrita no CPF nº 865.143.263-15, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações e ainda no inciso XXII do art. 4 da lei 10.520/2002, e a vista do que 
consta no Processo Nº 22.11.03/PE, HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 22.11.03/PE, Tipo Menor Preço Global, cujo OBJETO é a Escolha da Proposta Mais 
Vantajosa para a Aquisição de 04 (quatro) ambulâncias para compor a frota de veículos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Itapipoca-CE, sendo que 03 (três) destas ambulâncias conforme Termo de 
Ajuste Nº 29/2022 (MAPP-4666) e 01 (uma) ambulância conforme Termo de Ajuste Nº 49/2022 (MAPP-
4751), ambos celebrados entre o Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE, mediante o 
Regime Empreitada Por Preço Unitário, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos e 
ADJUDICAR o Objeto Licitado em favor da empresa UNITED CAR LTDA, com endereço na Av. 
Senador José Ermírio de Morais, Nº 1261, Bairro Dom José, Sobral/Ceará, CEP: 62.015-505, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.668.566/0005-97,  pela Proposta Mais Vantajosa com VALOR GLOBAL de R$ 
515.000,00 (Quinhentos e Quinze Mil Reais). Itapipoca-CE, 09 de Junho de 2022. Vanessa Kelry 
Montenegro de Oliveira – Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DA ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 22.23.04/ARP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.23.04/PE – 
Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de material 
betuminoso para usinagem, com o objetivo de pavimentar disversas ruas da sede e distritos como 
também diversas estradas do Município de Itapipoca-CE. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de 
Infraestrutura. FORNECEDOR: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 
04.420.916/0008-28. VALOR GLOBAL DOS ITENS REGISTRADOS: Itens 01, 02, 03 e 04, VALOR 
GLOBAL de R$ 14.848.500,00 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil e Quinhentos 
Reais), ASSINATURA DA ATA: 24/05/2022. VALIDADE DA ATA: 12 meses. Itapipoca-CE, 09 de 
Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ – O ORDENADOR DE DES-
PESAS DAS UNIDADES GESTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE BATURITÉ/CE, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da licitação, na mo-
dalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço global, tombado sob o 
nº 0411.01/2021, com o seguinte objeto: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GES-
TÃO ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO 
E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS VIA WEB COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE 
IN LOCO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE BATURITÉ/CE. Fundamentação Legal: Art. 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Infor-
mações junto a Comissão de Licitação. Cicero Antonio Sousa Bezerra - ORDENADOR DE 
DESPESAS DAS UNIDADES GESTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE, 08 de junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ – AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no 
próximo dia 29 de junho de 2022 às 14h, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 0806.02/2022, com o se-
guinte objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas 
do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 0806.01/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no 
próximo dia 28 de junho de 2022 às 14h, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de 
Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 0806.01/2022, com o seguinte 
objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE 
JUCÁ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, o qual se encontra 
na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site 
do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO - EX-
TRATO DE JULGAMENTO FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 
1204.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/
CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento das Pro-
postas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 1204.01/2022, com o 
seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CANDEIA OLHO D’AGUA, NO 
MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, declarando vencedora do cer-
tame à empresa L DE O TABOSA OBRAS - CNPJ: 32.705.608/0001-08, com o valor global de R$ 
94.100,44 (noventa e quatro mil cem reais e quarenta e quatro centavos). Portanto fica aberto 
o prazo recursal, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo 
com o artigo 109 parágrafo 1º “alínea b”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licita-
ção, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro e no e-mail: licitabaturite2021@hotmail.com, 
no horário de 8h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA – AVISO DE 
CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO – O Pregoeiro do Município de Jaguaretama torna publico a 
continuidade do Pregão Presencial Nº 2022030902-ADM, cujo objeto é LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. 
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA. No dia 14/06/2022, às 09h00min, na sala da comissão 
permanente de licitação de Jaguaretama – Ceará, mais informações: comissão permanente de 
pregão, Rua Tristão Gonçalves, nº 185, Centro, Jaguaretama/CE, pelo telefone: (88) 3576-1305 
ou pelo e-mail: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br Jaguaretama – Ceará, 09 de Junho de 2022 
- Sebastião Alexandre Lucas de Araujo – Pregoeiro.



Ao mesmo tempo em que 
trava a mais dura batalha 
da Guerra da Ucrânia até 
aqui, na região de Lugansk 
(Donbass, leste do país), a 
Rússia acelera seus planos 
de domínio dos territórios 
do vizinho que caíram sob 
seu controle militar. O go-

verno da autoproclama-
da República Popular de 
Donetsk, área separatista 
pró-Kremlin no Donbass, 
anunciou que seu próximo 
primeiro-ministro será o 
russo Vitali Khotsenko. 
Parece um detalhe buro-
crático, mas não é.

Durante os oito anos de 
guerra civil apoiada por 
Moscou na região, ini-
ciados na esteira da ane-
xação da Crimeia como 
resposta à derrubada 
do governo simpático a 
Vladimir Putin em Kiev, 
a Rússia sempre tentou 

disfarçar suas intenções 
ao dizer que apenas agia 
a pedido das popula-
ções russófonas locais.  
Khotsenko, um ex-chefe 
de departamento no Mi-
nistério da Indústria e 
Comércio, é o primeiro 
russo a ocupar um cargo 

na administração de Do-
netsk, que com Lugansk 
compõe a área histórica 
do Donbass (bacia do rio 
Don, em russo).

O  re c on h e c i m e nt o 
d a s  du a s  d i t a s  re pú b l i -
c a s  d a  re g i ã o  p or  Mo s -
c ou  fo i  a  ant e s s a l a  d a 

g u e r r a ,  o c or re n d o  t rê s 
d i a s  ant e s  d o  e s t opi m 
d o  c on f l i t o  e m  fe ve -
re i ro.  A  i n d i c a ç ã o  d e 
K h ot s e n ko  m o s t r a  qu e 
t a lve z  u m a  an e x a ç ã o 
f utu r a ,  e m  c a s o  d e  v i -
t ór i a  m i l i t ar,  p o d e  n ã o 
e s t ar  d e s c ar t a d a .

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: 
Pregão Eletrônico Nº 1006.01/22- PE. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual 
contratação de empresa para aquisição de fardamento escolar para os alunos do Ensino Infantil, 
Fundamental e EJA das Escolas Públicas, através da Secretaria de Educação e Cultura do 
Município de Alcântaras-CE, conforme o Termo de Referência. Do Tipo: Menor Preço. O(A) 
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Alcantaras-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados, que do dia 10 de junho de 2022 a 27 de Junho de 2022 até às 08h00min. 
(Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação 
referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 27 de junho de 2022, às 08h30min (Horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 27 de junho de 2022, 
(Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para 
consulta na Comissão de Licitação/Pregão, a Rua Antunino Cunha,358, Centro – Alcântaras-Ce, 
e  no licitações-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. Alcântaras-CE, 10 de 
junho de 2022. Charllys Alcantara Soares - (Pregoeiro Municipal). 

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio - 
Aviso de Licitação - Tomada de Preços N.º 2022.05.31.001/AMMA. A Autarquia Municipal do 
Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio-CE, por meio da Comissão de Licitação oficial, 
torna público que às 09:00 horas do dia 27 de Junho de 2022 na sala da Comissão Permanente  
de Licitação desta Autarquia, situada à Av. Eduardo Sá, 51, Bairro: Centro, Eusébio-Ce, fará 
realizar Sessão Pública para recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, 
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em 
aplicação de matrizes de busca, objetivando promover governança nos processos de compras 
públicas e diminuir os riscos através dos processos de gerenciamento de riscos nas compras 
públicas para a Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano do Município de 
Eusébio – CE, para atender as necessidades desta Autarquia. O edital poderá ser lido e obtido 
junto a Comissão de Licitação, situada no endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00 horas 
ou através do site: www.tce.ce.gov.br. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços 
nº 2022.04.27.1. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o seguinte: a 
empresa Alpha Projetos de Engenharia LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com 
proposta no valor global de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Maiores informações na 
sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaíde Feitosa, n° 140, Bairro Jardim São 
Francisco, na Cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 08 de junho de 
2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-06.09.1/2022-SEDUB. Objeto: 
contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma e coberta da 
quadra poliesportiva da E.E.F. Antônio Marcelino de Sousa, localizada no sítio são bento; 
reforma e coberta da quadra poliesportiva da E.E.F. Joaquim Tavares de Lucena, localizada no 
sítio olho d'água e reforma e coberta da quadra poliesportiva da E.E.F. Maria Benvinda Quental 
Lucena, localizada na vila esperança, todas na Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, 
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 27 de junho de 2022, a partir das 14h:30m. 
(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 - Câmara Municipal de Assaré - Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
nº 2022.06.09.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Assaré, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de 
Preços. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados no apoio administrativo a 
serem prestados na assessoria e consultoria administrativa na área de licitações, contratos e 
demais procedimentos de compras/serviços, abrangendo o acompanhamento de todo o 
processo licitatório, junto a Câmara Municipal de Assaré/CE. Data e Horário da Abertura: 28 de 
junho de 2022, às 08:00 horas. Informações: Sala da CPL, situado na Sede da Câmara 
Municipal na Rua Dr. Paiva, nº 86, Centro, Assaré/CE. Fone (88) 3535-1346. Assaré/CE, 09 
de junho de 2022. Francisco Áurio Gomes do Carmo - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
CPSMJN - Aviso de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação Nº. 02/2022 - CPSMJN. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CPSMJN, em cumprimento à ratificação 
procedida pelo ordenador de despesas do CPSMJN, faz publicar, nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 8.666/93, o extrato da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022 - CPSMJN, objetivando a 
contratação dos serviços especializados de assistência técnica - pesquisa de defeito com 
substituição de peças, em aparelho de raio-x, Siemens Luminus RF Classic n/s 10222, junto ao 
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte/CE, pelo Valor Global de R$ 
69.704,47 (sessenta e nove mil setecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), junto a 
empresa Siemens Healthcare Diagnosticos LTDA, CNPJ nº 01.449.930/0007-85, 
fundamentada no art. 25 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. declaração de 
inexigibilidade emitida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL e 
devidamente ratificada pelo ordenador de despesas do CPSMJN. Barbalha/CE, 07 de junho 
de 2022. Cicero Igor Lima Alves - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Julgamento de Recurso e 
Abertura das Propostas. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Eusébio/CE, 
torna público que após análise do Recurso Administrativo interposto pela Empresa Construtora 
Nova Hidrolândia EIRELI-ME - CNPJ Nº 22.675.190/0001-80, decide por conhecer do recurso e 
julga o seu Improvimento, mantendo a Inabilitação das empresa recorrente nos autos da 
Concorrência Pública Nº 05.003/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
a execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no Município de 
Eusébio/CE, mantendo-se os termos da decisão proferida pela Comissão. Informa que a sessão 
pública de abertura dos envelopes das propostas de preços ocorrerá às 13h do dia 13 de junho de 
2022, na sede desta Comissão, situada à Rua Edmilson Pinheiro n.º 150, Autódromo, Eusébio/CE. 
Eusébio, 09 de junho de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Julgamento do Recurso e 
Abertura de Proposta. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Eusébio/CE, torna 
público que após análise do Recurso Administrativo interposto pela Empresa Axe Capital 
Engenharia e Distribuidora de Asfalto LTDA - CNPJ Nº 17.083.678/0001-88, decide por conhecer 
do recurso e julga o seu provimento, como apta a continuar participando das fases ulteriores do 
processo de licitação da Concorrência Pública Nº 05.004/2022, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para a execução das obras de pavimentação em concreto asfáltico usinado 
à quente em diversas ruas no Município de Eusébio/CE. Informa que a sessão pública de abertura 
dos envelopes das propostas de preços ocorrerá às 14h do dia 13 de junho de 2022, na sede desta 
Comissão, situada à Rua Edmilson Pinheiro n.º 150, Autódromo, Eusébio/CE. Eusébio, 09 de 
junho de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 
Habilitação - Concorrência Pública Nº 06.007/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Concorrência Pública n.º 06.007/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para construção do CEI Santa Clara no Município de Eusébio-CE, com o seguinte 
resultado: Habilitar as seguintes empresas: Athos Construções LTDA – CNPJ Nº 
08.237.585/0001-70; Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI – ME CNPJ Nº 
00.611.868/0001-28; VAP Construções LTDA – CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; Result 
Construções EIRELI – 32.697.604/0001-25. Inabilitar a seguinte empresa: Construtora Vetor 
LTDA – CNPJ Nº 04.853.666/0001-43. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal 
previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão 
encontra-se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 09 
de junho de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Abertura das Propostas – 
Tomada de Preços Nº. 12.001/2022. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 14 de junho de 2022 às 14h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 
61.760-000 – Eusébio – CE, estará realizando a abertura das Propostas de Preços da Tomada 
de Preços, cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
contabilidade pública junto a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral. O edital poderá ser 
obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - 
Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 00.22.04.12.001PERP. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de pneus para atender as diversas Secretarias do Município de 
Itaitinga-CE. Empresa vencedora lote 01, 03, 04 e 05 Adamo Vasconcelos de Oliveira EIRELI, 
inscrita no CNPJ: 10.973.526/0001-01, com o valor global de R$ 1.891.999,20 (hum milhão 
oitocentos e noventa e um mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) empresa 
vencedora lote 02 David Elias do Nascimento e Sá Cavalcante CNPJ: 11.044.272/0001-00, com 
valor global R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Adjudico a licitação na forma da Lei Nº 
8.666/93. Em 09 de junho de 2022. Eduarda Almeida Silvestre - Pregoeira Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 00.22.04.12.001PERP. Objeto: Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de pneus para atender as diversas Secretarias do Município de 
Itaitinga-CE. Empresa vencedora lote 01, 03, 04 e 05 Adamo Vasconcelos de Oliveira EIRELI, 
inscrita no CNPJ: 10.973.526/0001-01, com o valor global de R$ 1.891.999,20 (hum milhão 
oitocentos e noventa e um mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) empresa 
vencedora lote 02 David Elias do Nascimento e Sá Cavalcante CNPJ: 11.044.272/0001-00, com 
valor global R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Homologo a licitação na forma da Lei Nº 
8.666/93. Em 09 de junho de 2022. Jose Inacio Silva Parente - Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama Resultado da Habilitação – A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da Tomada de Preços nº 
2022050901-SEIN, Objeto: Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas na sede do 
município de Jaguaretama-CE. Após analises a comissão chegou-se ao seguinte resultado. 
Empresas Habilitadas: 01-CRP Costa Construções e Prest. de Serviços Ltda; 02–G7 
Construções e Serviços; 03-Clezinaldo S de Almeida Construções; 04–Real Serviços Eireli; 
05–Sertão Construções Serviços e Locações; 06–Roma Construtora Eireli; 07-Momentum 
Construtora; 08-Medeiros Construções e Serviços; 09- Construtora Neves Nogueira; 10-M A 
Feitosa de Sousa; 11–Apla Comercio Serv. Projetos e Construções; 12-Vap Construções Ltda; 
13–Conjasf Construtora de Açudagem; 14–M&C Construções; 15–Abrav Construções e Serv. 
Eventos Loc.; 16–Construtora Exito Eireli; 17-RPS Construções de Ed.;18-G.A Rabelo Junior; 
19-Monte Sião Emprend.; 20-Rafael Peixoto Amorim Serviços; 21-Arcturo Construções e Serv.; 
22-Eletrocampo Serviços e Cosnstruções; 23 - CMN Construções Loc. e Eventos; 24-A.I.L 
Construtora Ltda. Empresas Inabilitadas: 25-Dantas & Oliveira Limpeza Conser. Construções 
Ltda-Me. cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, “a”, fica aberto o prazo recursal. 
Não havendo manifestação de recursos fica agendado para dia 21/06/2022 às 08h00min, abertura 
das propostas de preços dos licitantes habilitados. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 09 de Junho de 2022 - Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama Resultado da Habilitação – A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da Tomada de Preços n.º 
2022051201-SEIN, Objeto: Construção de uma praça na localidade de Sitio Novo, no 
município de Jaguaretama. Após analises a comissão chegou-se ao seguinte resultado. 
Empresas Habilitadas: 01-G7 Construções e Serviços; 02-Momentum Construtora; 03–Sertão 
Construções Serv. e Locações; 04–Real Serviços Eireli; 05–Lexon Serviços & Const. Empreend.; 
06-A.I.L Construtora Ltda; 07-CMN Construções e Loc. Ltda; 08-Clezinaldo S de Almeida 
Construções; 09-RPS Construções de Edificios e Projetos; 10-Rafael Peixoto Amorim Serviços. 
cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, “a”, fica aberto o prazo recursal. Não 
havendo manifestação de recursos fica agendado para dia 21/06/2022 às 09h30min, abertura das 
propostas de preços dos licitantes habilitados. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 09 de Junho de 2022-Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama Resultado da Habilitação – A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da Tomada de Preços n.º 
2022052301-SEIN, Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 
Terminal Rodoviário do Município de Jaguaretama-Ce. Após analises a comissão chegou-se 
ao seguinte resultado. Empresas Habilitadas: 01-Clezinaldo S de Almeida Construções; 02-Real 
Serviços Eireli; 03-Sertão Construções Serv. e Locações; 04-A.I.L Construtora Ltda; 05- 
Momentum Construtora Limitada; 06-Vap Construções Ltda; 07-Dantas e Oliveira Limpeza 
Conser. Construções; 08-Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos; 09- Eletrocampo 
Serviços e Construções Ltda; 10-Construtora Exito Eireli; 11-Abrav Construções Serviços Eventos 
e Locações; 12-Medeiros Contruções e Serviços; 13- RPS Construções de Edifícios e Projetos; 
14-C.R.P Costa Construções e Prest. Serviços; 15-Rafael Peixoto Amorim Serviços. Empresa 
Inabilitada: 16-ARN Construções Ltda. cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, “a”, 
fica aberto o prazo recursal. Não havendo manifestação de recursos fica agendado para dia 
21/06/2022 às 11h30min, abertura das propostas de preços dos licitantes habilitados. Maiores 
informações tel. 88 3576-1305, email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 09 
de Junho de 2022 - Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama Resultado da Habilitação – A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da Tomada de Preços n.º 
2022052302-SEIN, Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo na Rua (Irapuan Pinheiro) na 
sede do município de Jaguaretama-CE. Após analises a comissão chegou-se ao seguinte 
resultado. Empresas Habilitadas: 01-Clezinaldo S de Almeida Construções; 02-Sertão 
Construções Serviços e Locações; 03-A.I.L Construtora Ltda; 04-Momentum Construtora 
Limitada; 05-S&T Construções e Loc. de Mão de Obra; 06-M&C Construções Ltda; 07- VAP 
Construções; 08-Eletrocampo Serviços e Construções; 09-Construtora Exito Eireli; 10- Abrav 
Construções Serv. e Locações; 11-Medeiros Const. e Serviços; 12-RPS Construções de Ed. e 
Projeto; 13- CRP Costa Construções e Prest. de Serviços; 14-Arcturo Construções e Serviços; 
15-Rafael Peixoto Amorim Serviços; 16-Dantas & Oliveira Limp. Conserv. e Construções; 17-CMN 
Construções Locações e Eventos. Empresas Inabilitadas: 18 - REAL SERVIÇOS EIRELI. 
cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, “a”, fica aberto o prazo recursal. Não 
havendo manifestação de recursos fica agendado para dia 21/06/2022 às 13h30min, abertura das 
propostas de preços dos licitantes habilitados. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 09 de Junho de 2022 - Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú Aviso de CHAMADA PÚBLICA 
– CREDENCIAMENTO nº 1006.01/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1006.01/2022. A Co-
missão Permanente de Licitação do Município de Santana do Acaraú, localizada na Av. São João,75, 
Centro, Santana do Acaraú-CE, estará recebendo a documentação dos interessados ao EDITAL 
DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS 
DIVERSOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO, DE FORMA SUPLEMENTAR, TUDO 
EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N0 05/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
E SANEAMENTO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, mediante as condições estabelecidas no EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO Nº 1006.01/2022, tudo de acordo com a Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alte-
rada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto à CPL no endereço acima citado, no horário de expediente do órgão, 
a partir da publicação deste Aviso. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à CPL no 
endereço acima citado, no horário de expediente do órgão, a partir da publicação deste Aviso. O pre-
sente credenciamento é permanente, permanecendo aberto durante 12 (doze) meses, obedecendo 
as exigências e especificações elencadas no edital de CHAMADA PÚBLICA. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações e Pregões da Prefeitura Municipal, localizada 
na Av. São João,75 Centro, Santana do Acaraú-CE, pessoalmente ou enviadas para o e-mail: licita-
cao@santanadoacarau.ce.gov.br, os interessados poderão acessar, ainda, o portal de licitações do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará Santana do Acaraú /CE, 10 de Junho de 2022. Daniel Marcio 
Camilo do Nascimento. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.24.01 TP  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 27 de junho de 2022, às 09:00hs, estará realizando licitação, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado 
sob o nº 2022.05.24.01 TP, com fins a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE, CONFORME PRO-
JETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, o qual encontra-se na íntegra na Sede 
da Comissão, na rua Plácido Cidade Nuvens, nº 497, Centro Santana do Cariri- Ceará. Maiores 
informações no endereço citado, pelo Fone: (88) 3545-1211, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo 
site http://municípios.tce.ce.gov.br/licitacoes. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DO RESUL-
TADO DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão de Licitação de Choró/Ce., comunica aos in-
teressados o resultado da fase proposta de preço referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
002/2022 - CP, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÍEDRICAS IRREGULARES E 
ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE. Parte integrante 
deste processo, declarando VENCEDORA do certame as empresas : com relação ao LOTE I 
a empresa: (P-06) APLA COMÉRCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, 
(CNPJ Nº  24.614.233/0001-42), com valor global R$ 545.696,59 (quinhentos e quarenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), e por atender a todos os 
requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento Básico do Município de Choró/CE.  
E com relação ao LOTE II a empresa (P-03) ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, (CNPJ Nº 63.551.378/0001-01), por apresentar proposta de preço em conformidade com os 
ditames do edital e ofertou valor global R$ 1.334.584,44 (um milhão, trezentos e trinta e quatro 
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e por atender a todos os 
requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento Básico do Município de Choró/CE. A 
Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. 
Choró - CE, 09 de junho de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 014/2022 – PE. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para conheci-
mento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022- PE , cujo objeto é CON-
TRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIS, PESCA E RECURSOS 
HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE. Início do Cadastramento das Propostas: 10 de junho de 
2022, às 10:00hs até 22 de junho de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas: 22 de junho 
de 2022, às 08:30h; Início da Sessão de Disputa de Preços: 22 de junho de 2022, às 09:30hs. Todos 
os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na sede 
da Comissão de Licitação e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://www.tce.
ce.gov.br. Ana Paula Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRA-
TO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ, torna público o extrato do contrato Nº 
2022.06.01.03, resultante do Pregão Eletrônico Nº 2022.04.27.01. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0303.08.244.0031.2.077 (CRAS) – 0303.08.243.0031.2.075 (S.C.F.V) – 0303.08.244.0031.2.083 
(CREAS) – 0303.08.244.0031.2.082 (IGD-BF) – 0303.08.243.0030.2.074 (CRIANÇA FELIZ) – 
0302.08.244.0002.2.068 (Secretaria Municipal de Assistência Social). ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.52.00. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Gêneros Alimen-
tícios, Materiais de Limpeza e Higiene, Materiais Didáticos e Expediente, Materiais Esportivos e, 
Camisas, Fantoches e Figurinos, Jogos Educativos para Atender as necessidades dos Programas, 
S.C.F.V, CRAS, CREAS, IGD/BF, Criança Feliz e Secretaria de Assistência Social, Junto a Secre-
taria Municipal de Assistência Social de Caririaçu – Ceará. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da 
sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022. CONTRATADA: FERREIRA E LUNA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA. ASSINA PELA CONTRATADA: CÍCERO SAMUEL DE SOUSA LUNA. ASSINA 
PELA CONTRATANTE: MARIA ZELIA FEITOSA. VALOR GLOBAL: R$ 441.636,40 (Quatrocentos 
e Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos). Caririaçu/Ceará, Em 
08 de Junho de 2022. Maria Zelia Feitosa-Secretária Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE DO INSTRU-
MENTO CONTRATUAL - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CARIRIAÇU/CEARÁ, torna público o extrato do contrato Nº 2022.06.01.01, resultante do Pre-
gão Eletrônico Nº 2022.04.27.01. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0303.08.244.0031.2.077 (CRAS) 
– 0303.08.243.0031.2.075 (S.C.F.V) – 0303.08.244.0031.2.083 (CREAS) – 0303.08.244.0031.2.082 
(IGD-BF) – 0303.08.243.0030.2.074 (CRIANÇA FELIZ) – 0302.08.244.0002.2.068 (Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social). ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00. OBJETO: Contratação 
de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Higiene, 
Materiais Didáticos e Expediente, Materiais Esportivos e, Camisas, Fantoches e Figurinos, Jogos 
Educativos para Atender as necessidades dos Programas, S.C.F.V, CRAS, CREAS, IGD/BF, Criança 
Feliz e Secretaria de Assistência Social, Junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cari-
riaçu – Ceará. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022. 
CONTRATADA: GERALDO MACHADO DA SILVA - ME. ASSINA PELA CONTRATADA: GERALDO 
MACHADO DA SILVA. ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA ZELIA FEITOSA. VALOR GLOBAL: 
R$ 149.375,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais). Caririaçu/Ceará, 
Em 08 de Junho de 2022. Maria Zelia Feitosa - Secretária Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRA-
TO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ, torna público o extrato do contrato Nº 
2022.06.01.02, resultante do Pregão Eletrônico Nº 2022.04.27.01. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0303.08.244.0031.2.077 (CRAS) – 0303.08.243.0031.2.075 (S.C.F.V) – 0303.08.244.0031.2.083 
(CREAS) – 0303.08.244.0031.2.082 (IGD-BF) – 0303.08.243.0030.2.074 (CRIANÇA FELIZ) – 
0302.08.244.0002.2.068 (Secretaria Municipal de Assistência Social). ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.52.00. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Gêneros Alimen-
tícios, Materiais de Limpeza e Higiene, Materiais Didáticos e Expediente, Materiais Esportivos e, 
Camisas, Fantoches e Figurinos, Jogos Educativos para Atender as necessidades dos Programas, 
S.C.F.V, CRAS, CREAS, IGD/BF, Criança Feliz e Secretaria de Assistência Social, Junto a Secre-
taria Municipal de Assistência Social de Caririaçu – Ceará. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir 
da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022. CONTRATADA: NIKOLAS MIKAELL ANDRADE 
OLIVEIRA-ME. ASSINA PELA CONTRATADA: NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA. ASSI-
NA PELA CONTRATANTE: MARIA ZELIA FEITOSA. VALOR GLOBAL: R$ 188.948,99 (Cento e 
Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos). Caririaçu/
Ceará, Em 08 de Junho de 2022. Maria Zelia Feitosa - Secretária Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A ORDENADORA DE DESPESAS DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, do município 
de Caririaçu-Ceará, torna público o extrato do PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO Nº 2022.05.20.01 
ao Contrato n. 2022.02.25.01, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 2022.02.01.01, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO A SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ. CONTRATANTE: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso 
II, alínea “d” e parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de julho de 1993 e 
suas alterações posteriores. ALTERAÇÃO CONTRATUAL: O presente termo de aditivo acrescentou 
um percentual de reajuste de preços conforme tabela anexa, perfazendo os valores objeto contratual 
dentro das previsões contratuais e legais, no valor unitário inicial do contrato firma pela Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Caririaçu-Ceará. Tal alteração contratual modificou o valor 
global anteriormente pactuada para o objeto licitado, conforme tabela de preços, no qual demonstra 
os itens e preços reajustados. ASSINA PELA CONTRATADA: CÍCERO SAMUEL DE SOUSA LUNA. 
ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA JOELIA CORREIA MARTINS. Caririaçu/Ceará, Em 08 de 
Junho de 2022. Maria Joelia Correia Martins - Secretária Municipal de Educação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaçu – Aviso de Licitação – O Presidente da co-
missão de licitação (CPL) da Prefeitura municipal de Caririaçu comunica aos interessados que 
no próximo dia 15 de Julho de 2022, às 10:00horas, estará abrindo licitação na modalidade To-
mada de Preços Nº 2022.06.06.01, do tipo Técnica e Preço, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO 
DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, 
COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS JUNTO AOS 
TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ (TJCE) 
e TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO (TRF5ª REGIÃO); e, TRIBUNAIS SUPE-
RIORES: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF); 
BEM COMO PERANTE AOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO: TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO (TCU) E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE), DE INTERESSE E 
RESPALDO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO; SECRETARIA DE SAÚDE; E, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CARIRIAÇU-CEARÁ. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis 
após esta publicação no horário de 08:00hs às 12:00hs, no endereço da Prefeitura na Rua Parque 
Recreio Paraiso S/N, Caririaçu – Ceará. Caririaçu-Ceará, Em 08 de Junho de 2022. José Lenos 
Bessa Batista – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaçu – Aviso de Licitação – O Presidente da comissão 
de licitação (CPL) da Prefeitura municipal de Caririaçu comunica aos interessados que no próximo dia 
27 de Junho de 2022, às 10:00horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 
2022.06.06.02, do tipo menor preço, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARI-
RIAÇU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA-
ÇU-CE. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no 
horário de 08:00hs às 12:00hs, no endereço da Prefeitura na Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririaçu 
– Ceará. Caririaçu-Ceará, Em 08 de Junho de 2022. José Lenos Bessa Batista – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - O Ordenador de Despesas da Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Caririaçu torna público o 
extrato do SEXTO ADITIVO N.º 2022.04.29.01 ao Contrato N.º 2017.05.10.01 decorrente da TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2017.02.02.02, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DOS PROJETOS BÁSICOS 
E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE RE-
LATÓRIOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR, PARA 
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, deste município. CON-
TRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU-
RA. CONTRATADA: RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME. PRORROGAÇÃO CON-
TRATUAL: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do 
procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente pactuado será prorrogado 
pelo período de 02 dois meses referente ao exercício financeiro de 2022. Portanto, terá vigência 
a partir do dia 01 de Maio de 2022 até 30 de Junho de 2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O pre-
sente Contrato tem como fundamento o art. 57, inciso II e § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: JOÃO BOSCO PEREIRA ARAÚJO. ASSI-
NA PELA CONTRATANTE: RICARDO SANTOS BARROS. Caririaçu - Ceará, Em 08 de Junho de 
2022. Ricardo Santos Barros - Gestor do Fundo Geral.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - Torna público que requereu da 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Licença Ambiental por Adesão e Com-
promisso - LAC, Referente ao Projeto obra PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MA-
RIA DANTAS DA COSTA, RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA, SEDE, zona urbana, Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
que às 09 horas do dia 24 de junho de 2022, será realizado licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 2022060601-SRP, tipo menor preço, para  Registro de preços para futura e eventual 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, conforme detalhamento no Termo de Referência, a realizar-se 
na sala de Licitação, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima no horário 
de 07h30min às 17h. 09 de junho de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.05.27.01-PP - A COMISSÃO DE PREGÃO DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no próximo dia 27 de junho de 2022, às 14:00hs, estará realizando licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL, critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, tombado sob o 
nº 2022.05.27.01-PP, com fins a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, CONFOR-
ME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, o qual encontra-se na íntegra na Sede 
da Comissão, na rua Plácido Cidade Nuvens, nº 497, Centro Santana do Cariri- Ceará. Maiores 
informações no endereço citado, pelo Fone: (88) 3545-1211, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo 
site http://municípios.tce.ce.gov.br/licitacoes. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 045/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.27.01   O Secre-
tário Municipal de Infraestrutura e Saneamento, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, ADJUDICA e HOMOLOGA à COPA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 
02.200.917/0001-65, no valor total de R1.737.416,96 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, qua-
trocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), a Tomada de Preços nº. 2021.10.27.01 do 
procedimento licitatório nº 045/2021 - cujo objeto é a execução de pavimentação em diversas ruas 
do Município de Icapuí-CE, conforme contrato de repasse nº. 895405/2019/MDR/CAIXA. Icapuí – 
CE, 24 de janeiro de 2022. José Francisco da Costa. Secretário de Infraestrutura e Saneamento.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - AVISO DE RESULTADO DA 
PROPOSTA TÉCNICA  PROCESSO Nº 010/2022  CONCORRÊNCIA Nº 2022.02.09.01 - A Co-
missão Permanente de Licitação do município de Icapuí-CE, torna público o resultado de julga-
mento da proposta técnica da Concorrência Nº 2022.02.09.01, cujo objeto é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para 
modernização da gestão territorial e dos serviços fiscais do município, promovendo o aumento da 
capacidade de análise e de gestão urbana do município de Icapuí-CE. A Comissão de Permanen-
te de Licitação, em cumprimento ao § 1º do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, comunica a licitante e 
demais interessados na Concorrência em epigrafe, que foi declarada CLASSIFICADA a proposta 
técnica da empresa EGL ENGENHARIA LTDA. com Nota Técnica igual a 87. Com fulcro no Artigo 
109, alínea “b” do Inciso I da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Comissão de 
Licitação abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de Recurso, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura do envelope de Proposta de Preços 
será realizada no dia 22/06/2022, às 13:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. 22 de janeiro, 
5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças, no horário das 07:30 as 
13:30 horas dos dias úteis. E-mail: licitação_licita@hotmail.com. O teor integral do julgamento 
estará disponível no site: http://icapui.ce.gov.br. Icapuí - CE, 09 de junho de 2022. Edinardo de 
Oliveira Pereira- Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 13 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PRO-
POSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 02.05.01/2022 cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, ELABORAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO E DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CON-
TAS DE GESTÃO DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORES DO MUNICIPIO 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, 08 
de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – 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 13 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 PRO-
POSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 11.04.02/2022 cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHA-
DA NA LOCALIDADE DO CURRAL NOVO, DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO 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, 08 de 
Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

LEONARDO CANALI KAYSER
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídri-
cos A Licença de Instalação para construção de uma residência, Condomínio Jardins Terra Brasilis - Rua das Flores, 
Quadra 12, Lote 13, Bairro Lagoinha, CEP 61700-000, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento am-
biental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.
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Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 005/22-TP-OBRAS. A Comissão Permanente de Licitação, 
vem informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº 005/22-TP-OBRAS, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca e 
drenagem superficial em meio fio de concreto em ruas da localidade de Baixa do Frade, Nova 
Graça, Olho D'agua dos Galvões, Grossos e Boa Esperança no Município de Ipueiras – CE. Assim 
após análise minuciosa chegamos no seguinte resultado: Inabilitadas: F. J. Construtora LTDA, 
CNPJ:11.049.189/0001-23, Antonio Valcenir Vieira Costa, CNPJ: 73.419.673/0001-54, G. A. 
Rabelo Junior, CNPJ: 23.549.313/0001-07, Semas Imperium Serviços e Construções EIRELI – 
ME, CPNJ: 21.636.670/0001-79, R S M Pessoa EIRELI, CNPJ: 33.159.524/0001-89, Clezinaldo de 
Almeida Construções, CNPJ: 22.575.652/0001-97, AJS Estruturas E Edificações LTDA, CNPJ: 
21.877.077/0001-14, J C de Aguiar Engenharia e Construções, CNPJ: 17.336.292/0001-30, 
Medeiros Construções e Serviços LTDA, CNPJ: 07.615.710/0001-75, Construtora Impacto 
Comercio e Serviços EIRELI, CNPJ: 00.611.868/0001-28, Construtora Suassuna & Martins LTDA 
EPP, CPNJ: 04.441.785/0001-99, Octa Engenharia LTDA ME, CNPJ: 27.047.606/0001-39, Delmar 
Construções EIRELI – EPP, CNPJ 17.803.489/0001-32, IPN Construções e Serviços EIRELI – ME, 
CNPJ: 17.895.167/0001-60, L & L Serviços EIRELI, CNPJ: 13.370.874/0001-82, Master Servicos e 
Construcoes EIRELI, CNPJ: 26.991.913/0001-00. Habilitadas: NOVA Construções Incorporações 
e Locações EIRELI, CNPJ: 03.565.704/0001-08; AGF Projetos e Contruções EIRELI, CNPJ: 
11.022.344/0001-18; Copa Engenharia LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65; AVAM Serviços EIRELI 
– ME, CPNJ: 18.640.470/0001-85; AB2 Engenharia, Industria, Comercio e Serviços EIRELI, CNPJ: 
18.777.967/0001-40, FJ2 Construções EIRELI, CNPJ: 20.138.377/0001-19; VK Contruções 
Empreendimentos LTDA, CNPJ: 09.042.893/0001-02; Martins e Carneiro Construção Civil LTDA, 
CNPJ: 12.878.006/0001-45; R.A Construtora LTDA, CNPJ: 13.772.961/0001-66; Habite 
Engenharia EIRELI, CNPJ: 04.597.124/0001-57, Terra Construtora LTDA, CNPJ: 
20.786.264/0001-2; R7 Serviços e Construções EIRELI – ME, CNPJ: 22.791.178/0001-30; WU 
Construcoes e Servicos EIRELI,  CNPJ: 10.932.123/0001-14; J.V.W Construcoes LTDA,  CNPJ: 
07.182.452/0001-80; CONJASF- Construtora de Acudagem LTDA, CNPJ: 01.795.971/0001-38; 
Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI – EPP, CPNJ: 12.044.788/0001-17; 
Arquietipo Construções LTDA, CNPJ: 86.998.903/0001-29; Construtora Moraes EIRELI, CNPJ 
33.278.617/0001-22; Claudio R. dos Mendes G. E Jorge, CNPJ: 20.915.247/0001-45, Construtora 
Nova Hidrolandia EIRELI – ME CNPJ: 22.675.190/0001-80, G7 Construcoes e Servicos EIRELI, 
CNPJ: 10.572.609/0001-99; Apolo Servicos EIRELI, CNPJ: 13.766.379/0001-97; Virgilio & Jacira 
Construções LTDA ME, CNPJ: 01.992.393/0001-20; LIT Empreendimentos e Serviços, CNPJ: 26. 
592.136/0001-21. Desta forma fica aberto o prazo para algum questionamento dos atos praticados 
ou alguma intenção ou manifestação contrária do resultado do julgamento, prazo previsto no art. 
109, inciso I, alínea "a", Lei n° 8.666/93. Ipueiras/CE, 09 de Junho de 2022. Lucas Matos de 
Abreu Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira 
da Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 30 de junho de 2022 até às 
08:30h. (horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão 
Eletrônico nº 2022.05.27.01-PERP, Tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o 
"Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para implantação e 
licenciamento de sistema computacional customizável, baseado em plataforma web de gestão 
de pessoas para o controle de frequência, documentos e comunicação do funcionário de 
interesse de diversas Unidades Administrativas do Município de Jaguaruana/CE", no 
endereço eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso 
público". a abertura das propostas acontecerá no dia 30 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 30 de 
junho de 2022 (horário de Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. 
Jaguaruana, 09 de junho de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 01 de julho de 2022 até às 08:30h 
(horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
2022.06.02.01-PE, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto a "aquisição de instrumentos 
musicais para atender as necessidades da Banda Municipal de Jaguaruana/CE", no endereço 
eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público". A abertura 
das propostas acontecerá no dia 01 de julho 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 01 de julho de 2022 (horário de 
Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 09 de junho de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços. O 
Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
0806.01/22-TP, do tipo Menor Preço, visando a recuperação de estrada vicinal que liga Milhã Velha 
a Localidade de Santa Fé no Município de Milhã/CE.  A realizar dia 27 de Junho de 2022 às 09:00 
horas, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de 
Oliveira 406, Centro - Milhã – Ceará, das 08:00 às 17:00 pelo telefone (85) 99684.6419  e nos site: 
www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 09 de junho de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços. O 
Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
0906.01/22-TP, do tipo Menor Preço, visando a contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construção de passagem molhada na localidade de Morada Nova no Município 
de Milhã/CE.  A realizar dia 28 de Junho de 2022 às 09:00 horas, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406, Centro  - Milhã – Ceará, das 
08:00h às 17:00h pelo telefone (85) 99684.6419  e nos site: www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 09 de 
junho de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 13 de junho de 2022, às 09:00 horas, 

na sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo Oriente/CE, estará 

abrindo as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.012/2022, cujo objeto é a 

pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, conforme Convênio Nº 87/2022 - 

Processo  10184080/2021 - MAPP 1767 - SOP, parte integrante deste processo. Paulo Sérgio 

Andrade Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 10.06.2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 13 de junho de 2022, às 11:00 horas, 

na sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo Oriente/CE, estará 

abrindo as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.013/2022, cujo objeto é a 

construção de Praça no Bairro Oriente II, Sede do Município de Novo Oriente-CE, conforme 

Convênio Nº 93/2022 - Processo  10468003/2021 - MAPP 881 - SOP, parte integrante deste 

processo. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 10.06.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
28 de junho de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando a Tomada de Preços nº 
006/2022.04, cujo objeto é contratação de empresa especializada para conservação de estradas 
vicinais por meio de roçagem, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tururu-
CE. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no 
Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 
09 de junho de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Convocação para Assinatura de Contrato. 
As Secretarias de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Educação e 
Infraestrutura, convocam a empresa A.J. de Sousa Comercial de Pneus e Serviços LTDA, inscrita 
no CNPJ Nº 10.539.642/0001-17, vencedora no Pregão Eletrônico Nº 033/2022.02 para a 
assinatura dos Contratos referentes ao referido pregão, cujo objeto é a aquisição de pneus, válvulas 
(pitos), câmaras de ar e protetores para atendimentos a Frota Oficial da Secretaria de Educação do 
Município de Tururu – CE. Tururu – CE,  09 de Junho de 2022. Francisco Alexandre Lima Pinto – 
Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público 
que no próximo dia 24 de junho de 2022, às 11h00min, (horário de Brasília), no endereço eletrônico 
www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 037/2022.02, cujo objeto é o Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de livros didáticos complementares e kits, destinados aos 
alunos e professores do fundamental I e II, junto a Secretaria de Educação do Município de Tururu - 
Ce. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor 
de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu – CE, 
09 de junho de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Torna público que requereu da Super intendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto Pavimentação em 
pedra tosca na Rua Jacinto Ezidro de Moura localizada no Distrito de Pio X, no Município de 
Umari – Ceará (zona urbana). Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Torna público que requereu da Super intendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto Recuperações de 
Estradas vicinais com piçarramento nos trechos que liga Logradouro até Baixio dos Gaviões, 
no Município de Umari – Ceará (zona rural). Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 27 de junho de 2022, às 9h00min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará 
realizando o Pregão Eletrônico nº 025/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material de higiene 
pessoal e outros, destinados a suprir demandas de creche, no decorrer do ano letivo de 2022, junto 
a Secretaria de Educação do Município de Uruburetama, conforme especificado no edital o qual 
encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. 
Uruburetama/CE, 09 de junho de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 005/22-TP-OBRAS. A Comissão Permanente de Licitação, 
vem informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº 005/22-TP-OBRAS, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca e 
drenagem superficial em meio fio de concreto em ruas da localidade de Baixa do Frade, Nova 
Graça, Olho D'agua dos Galvões, Grossos e Boa Esperança no Município de Ipueiras – CE. Assim 
após análise minuciosa chegamos no seguinte resultado: Inabilitadas: F. J. Construtora LTDA, 
CNPJ:11.049.189/0001-23, Antonio Valcenir Vieira Costa, CNPJ: 73.419.673/0001-54, G. A. 
Rabelo Junior, CNPJ: 23.549.313/0001-07, Semas Imperium Serviços e Construções EIRELI – 
ME, CPNJ: 21.636.670/0001-79, R S M Pessoa EIRELI, CNPJ: 33.159.524/0001-89, Clezinaldo de 
Almeida Construções, CNPJ: 22.575.652/0001-97, AJS Estruturas E Edificações LTDA, CNPJ: 
21.877.077/0001-14, J C de Aguiar Engenharia e Construções, CNPJ: 17.336.292/0001-30, 
Medeiros Construções e Serviços LTDA, CNPJ: 07.615.710/0001-75, Construtora Impacto 
Comercio e Serviços EIRELI, CNPJ: 00.611.868/0001-28, Construtora Suassuna & Martins LTDA 
EPP, CPNJ: 04.441.785/0001-99, Octa Engenharia LTDA ME, CNPJ: 27.047.606/0001-39, Delmar 
Construções EIRELI – EPP, CNPJ 17.803.489/0001-32, IPN Construções e Serviços EIRELI – ME, 
CNPJ: 17.895.167/0001-60, L & L Serviços EIRELI, CNPJ: 13.370.874/0001-82, Master Servicos e 
Construcoes EIRELI, CNPJ: 26.991.913/0001-00. Habilitadas: NOVA Construções Incorporações 
e Locações EIRELI, CNPJ: 03.565.704/0001-08; AGF Projetos e Contruções EIRELI, CNPJ: 
11.022.344/0001-18; Copa Engenharia LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65; AVAM Serviços EIRELI 
– ME, CPNJ: 18.640.470/0001-85; AB2 Engenharia, Industria, Comercio e Serviços EIRELI, CNPJ: 
18.777.967/0001-40, FJ2 Construções EIRELI, CNPJ: 20.138.377/0001-19; VK Contruções 
Empreendimentos LTDA, CNPJ: 09.042.893/0001-02; Martins e Carneiro Construção Civil LTDA, 
CNPJ: 12.878.006/0001-45; R.A Construtora LTDA, CNPJ: 13.772.961/0001-66; Habite 
Engenharia EIRELI, CNPJ: 04.597.124/0001-57, Terra Construtora LTDA, CNPJ: 
20.786.264/0001-2; R7 Serviços e Construções EIRELI – ME, CNPJ: 22.791.178/0001-30; WU 
Construcoes e Servicos EIRELI,  CNPJ: 10.932.123/0001-14; J.V.W Construcoes LTDA,  CNPJ: 
07.182.452/0001-80; CONJASF- Construtora de Acudagem LTDA, CNPJ: 01.795.971/0001-38; 
Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI – EPP, CPNJ: 12.044.788/0001-17; 
Arquietipo Construções LTDA, CNPJ: 86.998.903/0001-29; Construtora Moraes EIRELI, CNPJ 
33.278.617/0001-22; Claudio R. dos Mendes G. E Jorge, CNPJ: 20.915.247/0001-45, Construtora 
Nova Hidrolandia EIRELI – ME CNPJ: 22.675.190/0001-80, G7 Construcoes e Servicos EIRELI, 
CNPJ: 10.572.609/0001-99; Apolo Servicos EIRELI, CNPJ: 13.766.379/0001-97; Virgilio & Jacira 
Construções LTDA ME, CNPJ: 01.992.393/0001-20; LIT Empreendimentos e Serviços, CNPJ: 26. 
592.136/0001-21. Desta forma fica aberto o prazo para algum questionamento dos atos praticados 
ou alguma intenção ou manifestação contrária do resultado do julgamento, prazo previsto no art. 
109, inciso I, alínea "a", Lei n° 8.666/93. Ipueiras/CE, 09 de Junho de 2022. Lucas Matos de 
Abreu Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira 
da Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 30 de junho de 2022 até às 
08:30h. (horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão 
Eletrônico nº 2022.05.27.01-PERP, Tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o 
"Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para implantação e 
licenciamento de sistema computacional customizável, baseado em plataforma web de gestão 
de pessoas para o controle de frequência, documentos e comunicação do funcionário de 
interesse de diversas Unidades Administrativas do Município de Jaguaruana/CE", no 
endereço eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso 
público". a abertura das propostas acontecerá no dia 30 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 30 de 
junho de 2022 (horário de Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. 
Jaguaruana, 09 de junho de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 01 de julho de 2022 até às 08:30h 
(horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
2022.06.02.01-PE, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto a "aquisição de instrumentos 
musicais para atender as necessidades da Banda Municipal de Jaguaruana/CE", no endereço 
eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público". A abertura 
das propostas acontecerá no dia 01 de julho 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 01 de julho de 2022 (horário de 
Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 09 de junho de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços. O 
Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
0806.01/22-TP, do tipo Menor Preço, visando a recuperação de estrada vicinal que liga Milhã Velha 
a Localidade de Santa Fé no Município de Milhã/CE.  A realizar dia 27 de Junho de 2022 às 09:00 
horas, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de 
Oliveira 406, Centro - Milhã – Ceará, das 08:00 às 17:00 pelo telefone (85) 99684.6419  e nos site: 
www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 09 de junho de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços. O 
Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
0906.01/22-TP, do tipo Menor Preço, visando a contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construção de passagem molhada na localidade de Morada Nova no Município 
de Milhã/CE.  A realizar dia 28 de Junho de 2022 às 09:00 horas, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406, Centro  - Milhã – Ceará, das 
08:00h às 17:00h pelo telefone (85) 99684.6419  e nos site: www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 09 de 
junho de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 13 de junho de 2022, às 09:00 horas, 

na sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo Oriente/CE, estará 

abrindo as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.012/2022, cujo objeto é a 

pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, conforme Convênio Nº 87/2022 - 

Processo  10184080/2021 - MAPP 1767 - SOP, parte integrante deste processo. Paulo Sérgio 

Andrade Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 10.06.2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 13 de junho de 2022, às 11:00 horas, 

na sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo Oriente/CE, estará 

abrindo as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.013/2022, cujo objeto é a 

construção de Praça no Bairro Oriente II, Sede do Município de Novo Oriente-CE, conforme 

Convênio Nº 93/2022 - Processo  10468003/2021 - MAPP 881 - SOP, parte integrante deste 

processo. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 10.06.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
28 de junho de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando a Tomada de Preços nº 
006/2022.04, cujo objeto é contratação de empresa especializada para conservação de estradas 
vicinais por meio de roçagem, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tururu-
CE. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no 
Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 
09 de junho de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Convocação para Assinatura de Contrato. 
As Secretarias de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Educação e 
Infraestrutura, convocam a empresa A.J. de Sousa Comercial de Pneus e Serviços LTDA, inscrita 
no CNPJ Nº 10.539.642/0001-17, vencedora no Pregão Eletrônico Nº 033/2022.02 para a 
assinatura dos Contratos referentes ao referido pregão, cujo objeto é a aquisição de pneus, válvulas 
(pitos), câmaras de ar e protetores para atendimentos a Frota Oficial da Secretaria de Educação do 
Município de Tururu – CE. Tururu – CE,  09 de Junho de 2022. Francisco Alexandre Lima Pinto – 
Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público 
que no próximo dia 24 de junho de 2022, às 11h00min, (horário de Brasília), no endereço eletrônico 
www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 037/2022.02, cujo objeto é o Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de livros didáticos complementares e kits, destinados aos 
alunos e professores do fundamental I e II, junto a Secretaria de Educação do Município de Tururu - 
Ce. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor 
de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu – CE, 
09 de junho de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Torna público que requereu da Super intendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto Pavimentação em 
pedra tosca na Rua Jacinto Ezidro de Moura localizada no Distrito de Pio X, no Município de 
Umari – Ceará (zona urbana). Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Torna público que requereu da Super intendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto Recuperações de 
Estradas vicinais com piçarramento nos trechos que liga Logradouro até Baixio dos Gaviões, 
no Município de Umari – Ceará (zona rural). Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 27 de junho de 2022, às 9h00min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará 
realizando o Pregão Eletrônico nº 025/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material de higiene 
pessoal e outros, destinados a suprir demandas de creche, no decorrer do ano letivo de 2022, junto 
a Secretaria de Educação do Município de Uruburetama, conforme especificado no edital o qual 
encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. 
Uruburetama/CE, 09 de junho de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA 
CNPJ nº 44.203.221/0001-32

Torna a público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga 
- SEMAM, a Licença Ambiental de Instalação para execução de Galpões Logísticos, localizada na 
Travessa Coronel Dionísio Alencar, s/n, Sítio Labirinto, Matrícula 378, Ancuri, Município de Itaitinga/
CE. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia 
para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

Eólica Paracuru Geração  
e Comercialização de Energia S.A.

CNPJ nº 05.532.571/0002-71 
Torna público que recebeu em 02/06/2022 da SEMACE, a Renovação da Licença de 
Operação - REN. LO nº 160/2022 DICOP-SEMACE, válida até 18/05/2028, para ope-
racionalização da CENTRAL GERADORA EÓLICA CURRAL PARACURU DA EÓLICA 
PARACURU, situada na Estrada de Acesso à Petrobrás, km 8,5, povoado de São 
Pedro, município de Paracuru no Estado do CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza. 21ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 
8402,. Fortaleza-CE - E-mail: for21cv@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 
DIAS). Processo nº: 0037969-97.2006.8.06.0001. Apensos: 0065383-26.2013.8.06.0001. Classe: 
Ordinaria. Requerente: Flavio Gleyton Texeira Lima. Requerido: Lm Desenvolvimento Imobiliario 
Ltda. Valor da Causa: Valor da Ação<< Campo excluído do banco de dados >>. A Dra. Lucimeire 
Godeiro Costa, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível (SEJUD. 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por 
nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de FLÁVIO GLEYTON TEIXEIRA LIMA, brasileiro, casado, empresário, RG nº 
90025017204 SSP-CE, CPF nº 437.343.403-49, residente e domiciliado na Av. Engenheiro Leal Lima 
Verde, nº 40, Edson Queiroz, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação de Rescisão Contratual, em face de 
LM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (SHOPPING ALDEOTA EXPANSÃO), a qual encontra-se em 
local incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica INTIMADA 
LM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 41.640.681|0001-30, com último endereço conhecido, como sendo Av. Dom Luis, nº 500, Sala 
501-A, Aldeota, Fortaleza-CE, por seu representante legal, do teor do despacho a seguir transcrito: 
“Tendo em vista que restaram infrutíferas todas as tentativas no sentido da localização do endereço da 
ré, defiro o pedido de intimação por Edital da promovida LM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 41.640.681|0001-30, acerca dos termos do despacho de pg. 704 (. .para que 
no prazo legal, regularize sua representação processual, face a renúncia de fls. 640|641), ficando as 
publicações respectivas a cargo da parte autora. Expeça-se, assim o Edital correspondente, com prazo de 
30 (trinta) dias, devendo ser publicado por, pelo menos 2 (duas) vezes, em dias distintos, no insterstício 
acima, sendo 1 (uma) vez no Diário da Justiça e a outra em jornal de ampla circulação. CUMPRA-SE.  
Fortaleza/CE., em 18 de novembro de 2021. Lucimeire Godeiro Costa. Juíza de Direito
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ECONOMIA

Rugindo ferozmente, com a sagacidade de um animal 
voraz e indomável. Assim podemos definir a inflação no 
Brasil, que vem agravando a situação econômica a cada 
dia. Em maio, na Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), a inflação foi de 1,41%, 0,43% acima da taxa de 
0,98%, de abril – suficiente para render nada menos que 
a maior taxa do período no País, sendo 0,94% maior que 
o índice nacional (0,47%). A alta na RMF foi puxada por 
energia elétrica (6,97%) – lembrando que isso é graças ao 
aumento de 25% no final de abril – e gasolina (2,19%). No 
ano, o IPCA acumula alta de 5,96% e, nos últimos 12 me-
ses, de 11,89%, acima dos 11,56% observados nos 12 me-
ses imediatamente anteriores, segundo números do IBGE.

Nada ficou sem aumento em maio. Todos os nove gru-
pos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no 
mês, sendo que a maior variação veio do grupo habitação, 
com alta de 2,59%; seguido por transportes, com 2,2% de 
aumento; comunicação, com 1,3%; e alimentação e bebi-
das, com 1,14%. Os demais grupos ficaram entre o 0,92% 
de saúde e cuidados pessoais e o 0,02% de educação. As-
sim como o IPCA, o INPC da RMF também figurou com 
o maior índice de todo o País, cuja alta foi de 1,45% em 
maio, acima do registrado no mês anterior (1,03%), tam-
bém embalado pelas altas da energia elétrica e da gasoli-
na. No ano, o INPC na RMF acumula alta de 5,71% e, nos 
últimos 12 meses, de 12,03%, acima dos 11,80% observa-
dos nos 12 meses imediatamente anteriores.

Inflação: Porteira aberta na RMF

RUBENS FROTA

ECONOMIA

No Brasil
Abaixo das projeções, 

mas firme na longa tra-
jetória de alta. Assim foi 
a inflação no Brasil em 
maio, ao chegar a 0,47%. 
A variação veio após três 
meses de altas superiores 
a 1% -avanços de 1,01% 
em fevereiro, 1,62% em 
março e 1,06% em abril. 
Mesmo com o sinal de 
trégua, o IPCA segue em 
dois dígitos no acumulado 
de 12 meses. O avanço, 
até maio, foi de 11,73%. 
Nessa base de comparação, 
a alta havia sido de 12,13% 
até o mês anterior. Preços 
sobem, consumo cai e 
pobreza só aumenta.

Cara construção
O Índice Nacional da 

Construção Civil, apre-
sentou no Ceará, alta de 
0,93% em maio, alta de 
0,61% em relação a abril 
(0,32%). Dessa forma, o 
acumulado no ano é de 
3,23%. Nos últimos 12 
meses, a alta é de 12,28%, 
pouco abaixo dos 12,64% 
registrados nos doze meses 
imediatamente anteriores. 
Em maio do ano passado, 
o índice foi de 1,25%. O 
custo nacional da cons-
trução (m2) passou de R$ 
1.427,27 (abril) para R$ 
1.440,50 (maio), sendo R$ 
916,39 para materiais e R$ 
524,11 à mão de obra.

Paulo Guedes: “A inflação começou a descer”
“A inflação começou a 
descer, acabamos de ter a 
primeira notícia", disse Gue-
des no Fórum da Cadeia 
Nacional de Abastecimento, 
promovido pela Abras (As-
sociação Brasileira de Su-
permercados). Assim como 

seu mestre, não vê o impacto da inflação, que – ao contrário 
da afirmativa – subiu 0,47%, segundo o IBGE. Animador 
de palco tupiniquim, o ministro disse que a população não 
pode continuar arcando com a alta de preços. É mesmo?!
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

A inflação oficial do Bra-
sil, medida pelo IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), desa-
celerou para 0,47% em maio, 
informou o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).

A variação veio abaixo 
das expectativas do merca-
do financeiro. Na mediana, 
analistas consultados pela 
agência Bloomberg projeta-
vam alta de 0,6%.

Em abril, mês imediata-
mente anterior, o IPCA havia 
subido 1,06%, maior variação 
para o mês desde 1996. Com 
a entrada dos novos dados, 
a inflação chegou a 11,73% 
no acumulado de 12 meses 
até maio. Nessa base de com-
paração, a alta havia sido de 
12,13% até abril.

Oito grupos têm alta 
Oito dos nove grupos de 

produtos e serviços pesquisa-
dos tiveram avanço de preços 
em maio. A maior variação 
veio do ramo de vestuário. A 
alta foi de 2,11%, com 0,09 
ponto percentual de contri-
buição no IPCA mensal.

O maior impacto entre os 
grupos (0,30 ponto percentu-
al) veio do segmento de trans-
portes, que subiu 1,34%, me-
nos do que em abril (1,91%).

No caso dos transportes, 
a alta foi puxada pelas passa-
gens aéreas, que aceleraram 
para 18,33% em maio. A alta 

em abril havia sido de 9,48%.
As passagens aéreas res-

ponderam pelo maior im-
pacto positivo individual no 
IPCA do mês (0,08 ponto per-
centual), ao lado de produtos 
farmacêuticos, que subiram 
2,51% e registraram a mesma 
contribuição (0,08 ponto per-
centual). Os produtos farma-
cêuticos fazem parte do gru-
po saúde e cuidados pessoais, 
que avançou 1,01%.

“Vale fazer uma ressalva 
de que a coleta das passagens 
aéreas é feita dois meses antes. 
Neste caso, os preços das pas-
sagens aéreas foram coletados 
em março para viagens que 
seriam realizadas em maio”, 
afirma o gerente do IPCA, Pe-
dro Kislanov.

“A alta deve-se a dois fato-
res: elevação dos custos de-
vido ao aumento nos preços 
dos combustíveis e pressão 
de demanda, com o aumento 
do consumo, após um perí-
odo de demanda reprimida 
por serviços, especialmente 
aqueles prestados às famílias. 
Isso impacta, também, ali-
mentação fora do domicílio 
e itens de cuidados pessoais”, 
acrescenta.

No caso dos produtos far-
macêuticos, foi autorizado 
em abril um reajuste de até 
10,89% no preço dos medica-
mentos. Esse reajuste pode ter 
sido aplicado pelos varejistas 
de forma gradual, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística. O grupo 
de alimentos e bebidas desa-
celerou após fortes pressões 
no começo do ano. A alta foi 
de 0,48% em maio, após va-
riação de 2,06% em abril.

O único grupo a apresentar 
queda de preços no mês pas-
sado foi habitação (-1,70%), 
contribuindo com um impac-
to de -0,26 ponto percentual 
no IPCA do mês.

Disparada 
A escalada da inflação ga-

nhou forma ao longo da pan-
demia devido a uma combi-
nação de fatores. Entre eles, 
estão a escassez de insumos, a 
alta dos preços de alimentos e 
energia com o clima adverso e 
o avanço do dólar em meio a 
turbulências políticas do país.

No primeiro semestre des-
te ano, houve o impacto adi-
cional da Guerra da Ucrânia. 
O conflito provocou aumen-
to do petróleo e de commo-
dities agrícolas no mercado 
internacional, o que pressio-
na preços de combustíveis e 
comida no Brasil. Para tentar 
conter o IPCA, o BC (Banco 
Central) vem aumentando os 
juros, o que dificulta o consu-
mo das famílias e encarece os 
investimentos produtivos de 
empresas.

O IPCA está em dois dígi-
tos no acumulado de 12 me-
ses desde setembro do ano 
passado. Assim, caminha 
para estourar a meta de infla-

ção perseguida pelo BC pelo 
segundo ano consecutivo. Em 
2022, o centro da medida de 
referência é de 3,50%. O teto 
é de 5%.

Governo 
Com a proximidade das 

eleições, a escalada da infla-
ção virou dor de cabeça para 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL). A carestia dos combus-
tíveis e alimentos é vista por 
membros da campanha de 
Bolsonaro como principal 
obstáculo para a reeleição.

O presidente, incomodado 
com a situação, anunciou na 
segunda-feira (6) um pacote 
de medidas para tentar redu-
zir o preço dos combustíveis. 
As iniciativas valeriam até o 
fim do ano, mas despertam 
incertezas em relação ao im-
pacto fiscal e dependem da 
aprovação do Congresso Na-
cional.

Em um cenário de juros 
maiores, economistas ava-
liam que a inflação tende a 
desacelerar no acumulado de 
12 meses até dezembro. Con-
tudo, a perspectiva ainda é de 
IPCA alto.

Não à toa, as estimativas de 
inflação vêm sendo revisadas 
para cima nos últimos me-
ses. Na mediana, o mercado 
financeiro projeta IPCA de 
8,89% até dezembro, de acor-
do com a edição mais recente 
do boletim Focus, divulgada 
na segunda-feira pelo BC.

Cesta básica: Supermercados clamam por socorro
O custo de vida alto, que minou, há tempos, 

o poder de compra do salário mínimo, vem 
prejudicando os supermercados. Assim como 
para os combustíveis, a Abras (associação do 
setor), propôs a Bolsonaro a isenção de im-
postos dos produtos da cesta básica e a deso-
neração da folha de pagamentos. A represen-
tante de mais de 50 varejistas do País diz que 
irá a repassar ao consumidor qualquer redu-
ção que houver na cadeia produtiva. Dinheiro 
o Governo tem, basta pressionar que sai.

“Bom” exemplo
Com o fino deboche 

típico de quem não faz, e 
espera ser cobrado – ao 
que sempre parece –, 
Bolsonaro desdenhou do 
clamor dos supermerca-
dos, ao pedir, ontem, para 
empresários supermerca-
distas para reduzirem o 
lucro sobre a cesta básica, 
com o objetivo de conter 
a alta dos preços sentida 
pela população. Talvez 
ele pensou como fez em 
sua atitude exemplar, 
ao receber os lucros he-
morrágicos da Petrobras. 
Houve corte dos lucros do 
acionista majoritário em 
favor da população?

Indústria cai
Mais um índice mostra 

o revés econômico do País. 
Dessa vez, na indústria 
cearense, que caiu -1,5%, 
ficando em 4º lugar entre 
os sete estados cuja 
produção industrial caiu, 
e teve o pior percentual 
do Nordeste. Segundo 
o IBGE, no trimestre 
terminado em abril, a 
média móvel trimestral 
ficou positiva no Ceará 
(2,7%), enquanto que, no 
acumulado do ano, houve 
queda de -9%, bem como 
no acumulado dos últimos 
12 meses -3,7%. Sobre 
abril de 2021 (89,7%), a 
indústria subiu 4,7%.

Google. O Google anunciou que vai investir US$ 1,2 bilhão (R$ 5,8 bilhões) na América 
Latina nos próximos cinco anos. Os recursos serão divididos em quatro áreas: infraestrutura 
digital, capacitação em habilidades digitais, empreendedorismo e comunidades inclusivas.

Inflação desacelera para 0,47% 
em maio, abaixo das projeções
A inflação medida pelo IPCA, desacelerou para 0,47% em maio, segundo o IBGE. Com 
a entrada dos novos dados, a inflação chegou a 11,73% no acumulado de 12 meses

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 10.001/2022-PPRP, 
do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
equipamentos e serviços para manutenção da rede de semáforos do município. O recebimento e aber-
tura dos envelopes será no dia 28/06/2022, às 08:30h, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada na Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 
11:30h pelo telefone (88) 99903-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O 
município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0010906.2022. OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura dia 27 
de junho de 2022, às 08:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, 
situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta, 
410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. Uruoca-CE, 09 de junho de 
2022. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contratos - O 
município de Uruoca-CE, através da Prefeitura Municipal de Uruoca, torna público os Extratos de 
Contratos da Tomada de Preços n.º 0022401.2022, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS HIDRICOS, DO MERCADO PUBLICO DE CAMPANARIO, REQUALIFICAÇÃO DA 
QUADRA ESPORTIVA ANTONIO CAVALCANTE DIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA 
LOCALIDADE DE COCÓ NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratadas: VM CONSTRUÇÕES 
LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME – CNPJ: 13.752.986/0001-06,contrato: 0022401.2022-
01, R$:58.444,72, . CSA ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 39.629.277/0001-13, contrato nº 
0022401.2022-02, R$:280.144,30, FJ DE MATOS NETO-ME, CNPJ: 20.160.697/0001-75, 
contrato nº 0022401.2022-03, R$:128.561,26, R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-
ME – CNPJ: 22.791.178/0001-30, contrato nº 0022401.2022-04,R$:286.697,02, vigência dos 
contratos 09/06/2022 a 06/11/2022.Dotações: 1414.20.122.0110.2.081;1310.27.812.0138.
2.079; 1515.15.451.0133.1.043; 1414.15.692.0143.2.080.Elemento de gasto dos contratos: 
3.3.90.39.00; 4.4.90.51.00.. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ROBERTO DE SOUZA 
ALENCAR - Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Obras Públicas

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna públi-
co que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 15.006/2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para aquisição de tecidos, 
tintas, elástico e máquina de costura para atender o Hospital Regional de Icó - HRI, junto à Secre-
taria Municipal de Saúde.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 11h do 
dia 10/06/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 30/06/2022; 3. Abertura e Jul-
gamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 30/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de 
preços: às 09h do dia 30/06/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada 
à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h ou pelo 
telefone (88) 99300-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 13.06.03.01.22/
PERP - O Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
28/06/2022, às 11h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de 
preço visando futuras e eventuais prestações de serviços de buffet e fornecimento de lanches e 
refeições, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, 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 a 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 Quixeramobim - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 13.06.02.01.22 
- PERP - O Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
28/06/2022, às 10h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de medicamentos manipulados, farmacológicos e de demandas 
judiciais, para distribuição gratuita a pessoas comprovadamente carentes, de interesse da Secretaria 
Municipal da Saúde, 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 a 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 Senador Pompeu - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que, no próximo dia 24/06/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu/CE, estará realizando licita-
ção de Pregão Presencial, n° SS-PP003/2022, Cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do 
programa de saúde bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde, o qual se encontra disponível no 
endereço acima no horário de 08h às 12h, e nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, https://www.
senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.09/2022-TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa para recuperação de estradas vicinais dos conjuntos GH I, GH II, Alfa, 
Beta, Delta, Posto Agrícola e acessos no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em 
anexo, tipo Menor Preço Global, com data de abertura marcada para o dia 27/06/2022, às 13:30h, 
na sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, 
Icó/CE.  Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.07/2022-TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa para execução  de pavimentação em paralelepípedo nos Bairros Cidade 
Nova, Novo Centro e Cruzeirinho do município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em 
anexo, tipo Menor Preço Global, com data de abertura marcada para o dia 27/06/2022, às 08h, na 
sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/
CE.  Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.08/2022-TP, cujo objeto: Contrata-
ção de empresa para execução da pavimentação em paralelepípedo nos Bairros dos Altos, Altos dos 
Bastos e DNER no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, tipo menor preço 
global, com data de abertura marcada para o dia 27/06/2022, às 10:30h, na sala da comissão de licita-
ção, situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE.  Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.10/2022-TP, cujo objeto: Contrata-
ção de empresa para executar pavimentação em paralelepípedo na sede do Distrito de Lima Campos 
no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, tipo menor preço global, com 
data de abertura marcada para o dia 27/06/2022, às 15:30h, na sala da comissão de licitação, situada 
na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE.  Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Prosseguimento de Licitação Pregão Eletrônico 
Nº 14.05.17.01.22- PE - O Pregoeiro, torna público que a partir das 09h do dia 15/06/2022, no en-
dereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público”, estará retomando a 
licitação, cujo objeto o aquisição de equipamentos de projeção de imagem (Data Show) para aten-
der a demanda do programa “PACTO PELA APRENDIZAGEM” conforme Convênio nº 093/2021 
e Processo nº 10262570/2021 junto a Secretaria de Educação Ciência Tecnologia e Inovação do 
município. Maiores Informações: na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor 
Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce, no horário de 08h às 12h ou pelo site 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes.e www.bll.org.br. Max Ronny Pinheiro.

Edital de Usucapião Ordinária de Imóvel Urbano - Serventia do 2º. Ofício do Registro Imobiliário da 
Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, localizado na Rua Bougeval Leão, 678, Centro, Quixe-
ramobim, Ceará, faz publicar o presente edital, amparado no que dispõe o § 4º do artigo 1.071 da Lei 
Federal 13.105/2015 - CÓDIGO DE PROCESSSO CIVIL e no artigo 770-H do Provimento 17/2017 
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará c/c com o artigo 16 do Provimento 65/2017 do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que Tramita neste Fólio Imobiliário, referente a pedido PARA 
FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL 
URBANO previsto no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro de imóvel urbano abaixo descrito, con-
forme características e confrontações contidas e descritas na planta e no memorial descritivo. Cum-
pre-me pelo presente, em atenção ao § 4º do artigo nº1.071 do Código de Processo Civil e do artigo 
770-H do Provimento 17/2017 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará/c com o artigo 
16 do Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, DAR PUBLICIDADE E CIÊNCIA 
A TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS, para que, querendo, manifestar interesse, no 
prazo de 15 (quinze) dias contatos á partir desta publicação sobre este pedido: REQUERENTE(S): 
CARLOS CESAR DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, inscrito no CPF 
nº 013.120.393-29, portador da CNH nº 04063991490-DETRAN/CE, residente e domiciliado na Rua 
Benjamim Barroso, 118, Bairro José Aurélio Câmara, Quixeramobim-CE, CEP: 63-800.000. DESCRI-
ÇÃO DO IMÓVEL: imóvel residencial localizado na Rua Benjamim Barroso, nº 118, com dois (02) 
pavimentos, no Bairro Coronel José Aurélio Câmara, Quixeramobim – CE, CEP: 63-800.000, inscrito 
o imóvel sob o nº 51355, com as seguintes confrontações e dimensões: AO LESTE: Do Ponto 01 
(466.744,58; 9.425.948,15) ao Ponto 12 (466.743,09; 9.425.941,30), medindo 7,00m, limita-se com a 
faixa de domínio da Rua Benjamim Barroso. AO NORTE: Do Ponto 01 (466.744,58; 9.425.948,15) ao 
Ponto 06 (466.736,39; 9.425.952,13), passando pelos pontos 02, 03, 04 e 05 (ver croqui em anexo) 
medindo 13,29 metros, com Francisca Atércia Medeiros. Do Ponto 06 (466.735,96; 9.425.950,12) 
ao Ponto 08 (466.731,54; 9.425.950,68), medindo 4,46 metros, com Maria Elena de Almeida Le-
mos. AO OESTE: Do Ponto 08 (466.731,54; 9.425.950,68) ao Ponto 09 (466.730,15; 9.425.944,27), 
medindo 6,56 metros, com Maria Auxilia Monteiro Pereira. AO SUL: Do Ponto 09 (466.730,15; 
9.425.944,27) ao Ponto 10 (466.735,30; 9.425.943,15), medindo 5,30 metros, com Zuleide Pereira 
da Silva. Do Ponto 10 (466.735,30; 9.425.943,15) ao Ponto 11 (466.740,18; 9.425.942,03), medin-
do 5,00 metros, com Ana Lúcia B. Almeida. Do Ponto 11 (466.740,18; 9.425.942,03) ao Ponto 12 
(466.743,09; 9.425.941,30), medindo 3,0 metros, com Régio Fárney Soares de Barros, perfazendo 
uma área total de 139,83 m² (101,46 m² no térreo e 38,37 m² na parte superior). Tempo de Posse: 
Há mais de 30 anos. A presente ciência tem por objetivo, verificar se o imóvel não pertence a outrem 
e que fica a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto, implicará a 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião extraordinária. Dado e passado 
neste município de Quixeramobim, Estado do Ceará, aos 1º de junho de 2022. Quixeramobim, 1º 
de junho de 2022. Francisco José Ferreira - Oficial Substituto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente 
de Quixeramobim a Autorização Ambiental para o Serviço de Drenagem, no Bairro Edmilson Cor-
reia de Vasconcelos, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

  
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | PRESENCIAL

ON-LINE

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

1º Leilão: dia 17/06/2022 às 14h30 2º Leilão: dia 28/06/2022 às 14h30
EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. 
Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante 
designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, 
na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação
e Outras Avenças de nº 10138166609, firmado em 24/02/2017, no qual figuram como Fiduciantes FABIANO MARCHIORATO ALVES RATTS, brasileiro, 
coordenador e sua mulher MARÍLIA ALVES RIBEIRO RATTS MARCHIORATO, brasileira, do lar, casados sob o regime da comunhão parcial de bens,
na vigência da lei 6.515/77, inscritos no CPF sob os nºs 028.278.999-57 e 014.177.833-46, respectivamente, residentes e domiciliados em Fortaleza/CE, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 17 de junho de 2022, às 14:30 
horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior
a R$ 645.940,14 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quatorze centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pela UMA CASA TIPO GEMINADA DUPLEX DE Nº 84, com frente para a Rua Chico Silvestre, SDO, 
Bairro Lagoa Redonda, com entrada independente, sem área comum, com área edificada de 156,24 m², sendo 82,99 m² no pavimento inferior e 73,25 m² 
no pavimento superior e não edificada de 119,51 m² e com fração ideal de 50% do terreno de forma regular, denominado Terreno D, constituído por parte 
do Lote 04, da Quadra 50, do LOTEAMENTO JARDIM ITAMBÉ, situado em Fortaleza/CE, bairro Lagoa Redonda, com frente para a Rua Chico Silvestre, SDO, 
anteriormente Estrada da Granja, lado par do logradouro, distando no sentido leste-oeste 72,00m para a Rua Washington Morais, medindo 9,00m
de gente e fundos por 45,00m nas laterais, totalizando uma área territorial de 405,00 m². Matrícula nº 95.145 de Registro de Imóveis da 1ª Zona
de Fortaleza/CE. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 28 de junho de 2022, às 14:30 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual
ou superior a R$ 322.970,07 (Trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e sete centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site 
do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF.
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive
ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue
em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido 
no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade
de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor 
fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 
(uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de 
comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre 
o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, 
mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 
19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

DAMASCENO & SAID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 37.569.411/0001-02
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção de Duas Casas Geminadas, Rua Irmã Ambrosina, S/N, Centro, 
Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações para o 
licenciamento ambiental na AMMA.
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Título. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton se tornou cidadão honorário do Brasil ontem (9), com a aprovação de 
um projeto de lei pela Câmara dos Deputados. A medida foi proposta pelo deputado André Figueiredo, do PDT-CE, após o GP do Brasil 
do ano passado, quando o piloto britânico levantou uma bandeira brasileira ao vencer a prova no circuito de Interlagos, em São Paulo.ESPORTES

Meton César      
Ele quando atleta foi campeão cearense de futsal jogando 

pelo Jacarecanga. O time foi campeão de 63 e tinha esta 
formação básicva: Pedrinho Philomeno, Romulo, Meton 
César, Zé Flávio e Zé Ismar. Na solenidade do Náutico bati 
longo papo com essa figura admirável que é o Meton César.

Mais Náutico
A repercussão sobre os 93 anos do Náutico Atlético 

Cearense tem sido enorme, pois afinal de contas o alviverde 
hoje é conhecido nacionalmente. Leitor da coluna lembra 
a este jornalista o nome de João Farias que comandava um 
racha todo sábado na quadra descoberta do clube que ain-
da não tinha o ginásio Meton César de Vasconcelos e ainda 
o Avelino Missial des um executivo de primeira linha.

Grandes atletas
Ao ensejo dos 93 anos do Náutico poderia citar mais 

de 20 ou mais atletas que brilharam defendendo as côres 
alvi verdes. 1) No tênis a insuperável tri campeã brasileira 
Maureeen Shwartz,. 2) No esporte aquático o campeonís-
simo Cláudio Bastos. 3) No basquetebol o maior cestinha 
do nosso basquetebol Aziz Jereissati. 4) No vôlei, meu 
amigo Leonidas Guimarães.

Taça loteria
A Loteria dos Sonhos teve seu nome gravado no bonito 

troféu que foi contrário ao dom Joaquim Clube no final de 
semana que passou.

Capitão Wagner

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Por mais de duas horas a TV União nos mostrou na 
terça-feira passada uma entrevista em forma de debate, 
com o capitão Wagner. Eu confesso que me impressio-
nei com seus conhecimentos e guardei alguns conceitos 
sobre este jovem e vitorioso político que já foi vereador, 
deputado estadual, deputado federal e que é candidato 
a governador do Estado.

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

O Flamengo definiu que 
Paulo Sousa não permanece-
rá à frente do time, começou 
a busca por soluções com ur-
gência e já escolheu o subs-
tituto do técnico: Dorival 
Júnior, que atualmente co-
manda o Ceará. O clube ca-
rioca procurou o treinador, 
que acenou positivamente e 
já comunicou o Ceará sobre 
seu desejo de saída.

A demissão de Sousa foi 
decidida -mas ainda não 
anunciada- após a derrota 
para o Red Bull Braganti-
no nesta quarta-feira (08). 
Rapidamente, com aval do 
presidente Rodolfo Lan-
dim, o Flamengo realizou 
oferta a Dorival, financeira 
e de projeto no clube por, 
pelo menos, seis meses, e 
recebeu o “sim”. A multa 
de Dorival, que No entan-
to, enquanto isso, o plane-
jamento segue normal em 
Atibaia, onde está a dele-
gação rubro-negra, e o trei-
nador e a comissão técnica 
preparam o treinamento 
desta tarde, marcado para 
as 16h (de Brasília).

Ainda assim, o Flamengo 
aguarda a presença de Do-
rival Júnior no ritmo de “o 
quanto antes”. Inclusive, há a 
chance de o técnico já estar 
no comando na partida con-
tra o Internacional, marcada 

para sábado (11), pelo Cam-
peonato Brasileiro.

Além de Dorival, o nome 
de outros dois técnicos em-
pregados no futebol brasilei-
ro surgiram nos bastidores: 
Mauricio Barbieri (Red Bull 
Bragantino) e Juan Pablo 
Vojvoda (Fortaleza). No en-
tanto, a aceitação interna do 
então técnico do Ceará faci-
litou a decisão da diretoria 
rubro-negra.

A especulação sobre a de-
missão de Paulo Sousa agi-
tou o mercado da bola, natu-
ralmente. A ponto de o clube 
da Gávea ter sido procurado 
por empresários de fora do 
país. Conterrâneo de Sousa, 
Rui Vitória foi oferecido por 

seis meses. A diretoria ru-
bro-negra chegou avaliar, no 
entanto, rejeitou e manteve o 
foco em Dorival Júnior.

O Flamengo segue em 
Atibaia, que será sua sede 
até esta sexta-feira (10), an-
tes de seguir viagem para 
Porto Alegre, onde enfrenta 
o Internacional, no sába-
do. O primeiro treino após 
o jogo estava previsto para 
esta tarde e, mesmo com a 
iminente saída, foi coman-
dado por Sousa e sua co-
missão técnica. Há uma ou-
tra atividade agendada para 
amanhã que, por enquanto, 
também prevê a comissão 
do português no comando.

Enquanto o Flamengo se 

acertava com Dorival, Sousa 
seguiu o cronograma como 
técnico do clube. O portu-
guês está concentrado no 
hotel da delegação, realizou 
todas as refeições com o res-
tante da comissão e, inclusi-
ve, alguns atletas do elenco.

Logo depois do descanso 
foi para o campo, que fica na 
propriedade do hotel, e ini-
ciou o treinamento. Como a 
partida foi ontem, a ativida-
de segue o planejamento de 
regenerativo para os atletas 
que foram titulares no jogo, 
enquanto os outros foram 
para o gramado com a co-
missão técnica.

Escolhido pela diretoria 
do Flamengo, Dorival ace-
nou positivamente logo no 
primeiro momento e indi-
cou a decisão para o Ceará. 
O técnico alinhou com a 
equipe cearense a rescisão, 
que está na casa dos R$ 450 
mil, e é esperado para assu-
mir o Rubro-Negro ‘o mais 
rápido possível’.

A expectativa, inclusive, 
é de que o treinador este-
ja em campo já na parti-
da contra o Internacional, 
marcada para sábado (11), 
pelo Campeonato Brasi-
leiro. Enquanto isso, Paulo 
Sousa ainda não foi comu-
nicado oficialmente do des-
ligamento do clube carioca.

DOS MEUS ARQUIVOS Só quem tem mais de 50 anos 
escrevendo sobre esporte pode apresentar a seus leitores foto 
como esta de hoje juntamernte quando o Leão passa por uma 
fase memorável. Foi no ano de 2006. De pé Duílio, Alberico, 
Bechara, Glauber e Galeano. Agachados estão: Mazinho, Wel-
ber, Thiago Sousa, Reinaldo, Igos e Maurílio.

MINHA HOMENAGEM Quase toda coluna de hoje eu de-
dico ao Náutico com registros da concorrida manhã de quinta-feira 
com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Náutico, do estado 
do Ceará e dos clubes có irmãos que mantem convênio alvi-verde.

A provável estreia de Dorival Júnior como técnico do clube 
carioca será neste sábado contra o Internacional  

A Premier League, respon-
sável pela administração do 
Campeonato Inglês, revelou 
sua seleção da última tem-
porada com total domínio 
do vice-campeão Liverpool. 
São seis representantes do 
time de Jürgen Klopp, contra 
três do campeão Manchester 
City. Rudiger foi o represen-
tante do Chelsea, além do 
português Cristiano Ronal-
do, do Manchester United, 

único a se destacar em cam-
panha ruim da equipe.

Apesar de ter levado a taça 
com um ponto de vantagem 
sobre o Liverpool e em vira-
da épica diante do Aston Vil-
la na última rodada, por 3 a 
2 com três gols em intervalo 
de cinco minutos, já na reta 
final, o City não elegeu nem 
o craque da temporada.

A honraria de melhor jo-
gador do Campeonato Inglês 

ficou para o egípcio Moha-
med Salah, do Liverpool, que 
formou o trio da seleção ao 
lado do companheiro Sadio 
Mané e de Cristiano Ronal-
do. Além dos dois atacantes, 
o Liverpool ainda viu o go-
leiro brasileiro Alisson ser 
escolhido, além do lateral-di-
reito Arnoud, o zagueiro Van 
Dijk e o volante brasileiro 
naturalizado espanhol Tiago 
Alcântara. No City, reconhe-

cimento ao astro belga De 
Bruyne, além do também 
meia Bernardo Silva e o la-
teral-esquerdo Cancelo – o 
português atua em ambos 
os lados do campo.

A seleção do Campeo-
nato Inglês ficou com 
Alisson; Arnold, Van Dijk, 
Rudiger e Cancelo; Tiago 
Alcântara, De Bruyne e 
Bernardo Silva; Mané, Sa-
lah e Cristiano Ronaldo.

CR7 entra na seleção do Inglês, com 
Alisson e amplo domínio do Liverpool

Dorival Júnior acerta com Fla em 
meio a demissão de Paulo Sousa
Após sucessivas derrotas no Campeonato Brasileiro, a diretoria rubro-
negra decidiu pela a demissão do técnico portugues do comando da equipe  

GLOBEST PARTICIPAÇÕES LTDA.
Torna público que REQUEREU a Autarquia de Meio Ambiente de Quiterianópolis - AMAQ, 
a Regularização de Licença de Operação para a atividade de beneficiamento de Minério 
de Ferro, localizado no município de Quiterianópolis-CE, no Sítio Bandarra, Serra do 
Besouro, Zona Rural do Distrito de São Francisco. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQ.

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

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

339643- José Edvan da Silva Oliveira e Francisca Gomes da Silva;
339644- Emanuel Itamar Lemos Marques e Conceição de Maria Pontes Moreira;
339645- Eduardo Ernesto Uvula e Letycia Oliveira Venancio;
339646- João Bosco Ferreira Lima e Maria Sireide de Araujo;
339647- Lucas de Araujo Jacinto e Akassia Felipe da Silva;
339648- Natanael Rodrigues dos Santos e Ana Thamires Gonzaga Andrade;
339649- Jorge Luiz Lima da Silva e Maria Aurilane dos Santos Silva;
339650- Pol LLames Albuquerque e Akita Benlahcen; 

 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, 09 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo- A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 10/06/2022 
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS 

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

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30776 DAVID DOS SANTOS BARBOSA E JESSICA COELHO DA CRUZ NEPOMUCENO 
N°30777 JOSÉ ÍTALO BEZERRA DA SILVA E DAVILA SILVA FREITAS 
N°30778 GERSON BARROS GUILHERME SILVA E ANA PAULA ALENCAR DOS SANTOS 
N°30779 FRANCISCO JERONIMO DA SILVA FILHO E DÉBORA NUNES DE SOUZA 
N°30780 TIEGO MESQUITA SILVA E MIRÂNGELA DIAS FONTELE 
N°30781 RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA DA SILVA E MARIA EMÍLIA CARNEIRO
N°30782 MARLON KENIO FERNANDES DA SILVA E VALDIANA DE SOUSA GOMES 
N°30783 RENATO SILVA DE SOUSA E CHRISTIANE CENTENO GADELHA 
N°30784 ANTONIO EDMAR DE OLIVEIRA E MAYCE MILENA RIBEIRO FREITAS 

09 DE JUNHO DE 2022 
Maria Valsicleide de Moura 

Escrevente Autorizada 
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS 

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:

Edital n° 76148 - FRANCISCO DAMIÃO CAETANO e MARIA JOAQUINA DE SOUSA 
MOTA; Edital n° 76149 - WESLEY DOS SANTOS DE ALENCAR MATOS e JAMILLY 
DAMASCENO GOMES; Edital n° 76150 - ANTONIO WESLEY DE SOUSA DUARTE e 
MARIA SÂMYLLA LIMA SILVA; Edital n° 76151 - ANTONIO ALBERTO SOARES DE 
OLIVEIRA e MARIA BÁRBARA PORTELA; Edital n° 76152 - ALEXANDRE MACHA-
DO DE QUEIROZ e FRANCICLEIDE DE PAIVA SOUZA; Edital n° 76153 - GILBSON 
GOMES BENTO e DIONISO FREIRE FERREIRA; Edital n° 76154 - FRANCISCO 
FERREIRA NETO e ISABELLE MARQUES LINS DE OLIVEIRA; Edital n° 76155 - 
THIAGO CASTRO DE SOUSA e EVILEUDA PEREIRA DE MOURA; Edital n° 76156 - 
ANTONIO CLEBIO DE OLIVEIRA BARBOSA FILHO e KATY MOREIRA LINO; Edital 
n° 76157 - HELDER ALBUQUERQUE BRANDÃO e KARINE DE ALMEIDA SILVA;

Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 09/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil 340, Mondubim, Fortaleza-CE. CEP 60711-442

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:                                        
Nº9694-FRANCISCO CLEITON DA SILVA SOUZA E VALESSA CARLOS PINHEIRO
Nº9695-FRANCISCO GILDERLAN ALVES MARTINS E RAYSSA NASCIMENTO DE LIMA
Nº9696-MARCOS ROBERTO DE LIMA ALVES E ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
Nº9697-PEDRO ENRIQUE DE LAVOR LIRA E CARLA ALESSANDRA SOUSA SILVA
Nº9698-FRANCISCO CLAILSON FERREIRA RAMOS E MARIA THATIANA MEDEIROS MAIA

Fortaleza, 10 de Junho de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31090 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL SILVA LIMA e FRANCIENE NIZA DE SOUZA;
Edital n° 31088 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS e RAYANNY CATARINA ROCHA LIMA;
Edital n° 31089 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS JÚNIOR e RHEBECCA LOIOLA CARNEIRO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27628 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO e MARIA JOSÉ DE BRITO;
Edital n° 27629 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI PAZ FERNANDES e KEILLA SANTANA 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, 09/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18428 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AIRTONILDO GOMES CARNEIRO e SANDRA MARTINS DA SILVA;
Edital n° 18429 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO BARBOSA SANTANA DE SOUSA e DANIELA DOS ANJOS FERNANDES;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 09/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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GERAL
Mercado dos Pinhões. O forró pé de serra chega para animar esta sexta-feira, na programação do Mercado Acústico, que ocorre a partir 
das 18h30 no Mercado Cultural dos Pinhões. A entrada é gratuita. A noite começa com Cristiane do Acordeon com faixas musicais de 
forró das antigas, forró pé de serra e forró atual, em alusão às festas juninas. E, para finalizar, Cacimba de Aluá sobe ao palco.

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Dira Paes e o sucesso na TV e no cinema
A atriz consagrada que está no ar 
na nova versão de “Pantanal” e em 
cartaz nos cinemas com “Pureza” 
respondeu a entrevista de O Estado

Gestores de Alta Performance. Uma imersão presencial, prática e objetiva, com donos de empresas e gestores em 
cargos de liderança de todo o país acontece em Fortaleza, nos dias 16 e 17 de junho, no Gran Mareiro Hotel. Trata-se 
do treinamento de aceleração de negócios Gestores de Alta Performance (GAP), comandado por Marcos Freitas, 
empresário que assina o método Alta Performance, baseado na sua experiência de 22 anos como gestor executivo. 
No evento, dividido entre aulas e projetos aplicados, serão debatidos fatores fundamentais para a alta performance 
das empresas: planejamento estratégico, gestão, controle de custos, vendas, seleção de time, desenvolvimento e 
retenção de talentos. As inscrições podem ser feitas no site https://altaperformancenosnegocios.com.br/gap/

Enchendo o público de 
emoção e sobrando 
carisma em suas atua-

ções, a atriz Dira Paes brilha 
na telinha da TV Globo, na 
nova versão da novela “Pan-
tanal”, com sua personagem, 
a Filó, e também na telona 
dos cinemas, protagoni-
zando o filme “Pureza”, que 
está há mais de um mês em 
cartaz, sendo aclamado pela 
crítica especializada e pelo 
público. O longa metragem 
de Renato Barbieri conta 
a história real de Pureza 
Lopes Loyola, uma mãe que 
procurou o filho que saiu de 
casa para trabalhar e acabou 
sendo escravizado no inte-
rior do Brasil. O filme com 
mais de 20 prêmios inter-
nacionais é apontado como 
forte candidato a indicação 
ao Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro, assim como o 
trabalho de interpretação de 
Dira Paes, reconhecido como 
um dos melhores da carreira 
da atriz paraense, podendo 
repetir o feito da atriz Fer-
nanda Montenegro que teve 
sua indicação ao Oscar pelo 
filme “Central do Brasil”. 
Depois de passar por várias 
salas de Fortaleza, “Pure-
za” estreou essa semana no 
Cinema do Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultura, 
e Dira Paes respondeu as 
perguntas de O Estado sobre 

o filme, a novela “Pantanal”, 
sua carreira premiada, e seus 
sonhos para o Brasil.

O ESTADO | Como está 
sendo as gravações da nove-
la Pantanal e a repercussão 
de sua personagem com 
o público? Você assistiu a 
primeira versão da novela?

DIRA PAES | As gravações 
da novela Pantanal tem sido 
muito intensas mas muito 
prazerosas. Todos nós esta-
mos muito envolvidos com 
a trama, e também, nesse 
momento, gravar no Pantanal, 
nesse bioma é muito especial. 
Eu assisti a primeira versão da 
novela e estou muito feliz que 
nessa segunda versão a minha 
personagem Filó tenha tido 
essa receptividade do público.

O E. | Você está na TV e 
em cartaz nos cinemas, com 
o filme “Pureza”. Como foi 
encarnar a vida de uma 
pessoa tão importante na 
luta contra a escravidão no 
Brasil? Quais os maiores 
desafios e emoções que esse 
longa metragem do ci-
neasta Renato Barbieri lhe 
proporcionou?

D. P. | Pureza é uma he-
roína brasileira, essa aboli-
cionista contemporânea, que 
moveu mundos e fundos para 
encontrar seu filho e filmar a 
história dela é um privilégio, 

porque eu já conhecia ela pelo 
seu feito, pela sua premia-
ção do Anti Slavery Award 
(prêmio dado a todos que se 
destacam contra escravidão 
no mundo). Mas o filme 
teve uma repercussão muito 
grande por causa da coragem 
e a persistência da Pureza. É 
um filme de ação, muito bem 
construído, nesse sentido da 
emoção com a ação. Estou 
muito orgulhosa do resulta-
do e de como esse filme tem 
provocado no público uma 
emoção única que eu não via 
há tempos nos cinemas.

O E. | Alguns críticos 
dizem que Pureza é a melhor 
atuação de sua carreira. Des-
tacaria outro momento im-
portante, fundamental para 
a sua maturidade artística e 
crescimento profissional?

D. P. | Temos carinho 
pelos personagens como 
filhos. Então é difícil escolher 
um personagem preferido, 
vamos dizer assim... Mas sem 
dúvida nenhuma, Pureza é 
um dos meus trabalhos mais 
marcantes. Eu percebo isso 
quando assisto a sessão junto 
com o público.

O E. | Muitos apontam 
o filme como forte preten-
dente a indicação do maior 
prêmio do cinema ameri-
cano, inclusive o diretor já 
confirmou em entrevista 
para O ESTADO uma cam-
panha. Com prêmios como 
Grande Otelo, vencendo 
como melhor atriz em 2013, 
três Guarani, dois APCA, 
dois Prêmios Qualidade 
Brasil, um Prêmio Extra, 

assim como três Kikitos do 
Festival de Gramado e cin-
co Candangos do Festival 
de Brasília, será que agora 

vem um Oscar? Tem outros 
projetos para o cinema?

D. P. | É muito bom ter o 
reconhecimento dos prêmios. 

O Oscar, sem dúvida nenhu-
ma, é um sonho, e eu acredito 
em sonhos e, quem sabe, é um 
próximo momento do cinema 
brasileiro ter uma indicação, 
como Fernanda Montenegro 
teve em Central do Brasil. 
Para mim seria um momento 
único na minha vida. Eu iria 
amar ter essa experiência.

O E. | Protagonista de 
um filme que denuncia uma 
triste realidade brasileira, 
você sempre esteve envol-
vida em causas sociais, 
como o Criança Esperança, 
e sempre teve essa preocu-
pação em ajudar o próximo 
através de ações pertinentes 
e essenciais. Como você vê 
a situação atual do país na 
cultura e outros aspectos e 
qual recado daria para os 
brasileiros nestas eleições?

D. P. | Esse ano é de eleição, 
um ano fundamental para a 
gente reverter esse momento 
tão duro que é conviver com 
um governo que não reconhe-
ce a qualidade, a importância, 
tanto dos artistas quanto dos 
cientistas, quanto dos pro-
fessores, também as pessoas 
que trabalham com cultura. 
E também não reconhece os 
Direitos Humanos. Então 
eu acho que votar é a nossa 
grande chance de mudar, essa 
realidade difícil que a gente 
vem enfrentando. E eu acho 
que é um ano para a gente vo-
tar pensando na eqüidade de 
gêneros. Esse ano estarei mui-
to atenta para eleger mulheres, 
e principalmente mulheres 
negras e indígenas.

Por Felipe Palhano

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

NUMERADASEm um final de tarde bastante prestigiado, tendo como 
palco o  plenário da Assembleia Legislativa aconteceu sessão 
especial, requerida pelo deputado Sérgio Aguiar, marcando os 
25 anos do Prêmio Boas Práticas de Gestão criado pela editora 
da Revista Ceará e Municípios, a jornalista Silvana Frota.

O evento contou com a presença a presença de diversos 
prefeitos, secretários de assistência social de 25 muni-
cípios, assessores, deputados incluindo o presidente da 
Assembleia, Evandro Leitão, a secretária  da SPS, Onélia 
Santana, que foi homenageada e  fez um balanço das ações 
de sua pasta e do período em que iniciou o programa Mais 
Infância no governo Camilo Santana.

Onélia Santana e o ex- governador Camilo Santana 
foram homenageados com o troféu  Amigo dos Municípios, 
durante a entrega da premiação de Boas Práticas de 
Gestão na Assistência Social, ela também representou a 
governadora Izolda Cela, que estava em Brasília e recebeu o 
Troféu de  Amiga dos Municípios.

Já a primeira dama da Assembleia, Cristiane Leitão, rece-
beu o Troféu  Responsabilidade Social e falou dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável - ODS -  que estão  sendo 
colocados  em prática no Poder  Legislativo pela atual mesa 
diretora. Cristiane Leitão  figura  como capa da revista Cea-
rá e Municipios, editada especialmente para o evento.

As homenagens foram entregues pelo deputado Sérgio 
Aguiar , e pela jornalista  Silvana Frota. Participaram da 
solenidade de premiação das Boas Práticas de Gestão 
na Assistência Social, os prefeitos de Aquiraz, Beberibe, 
Camocim, Quixadá, Quixeramobim, Deputado Irapuan 
Pinheiro, Icó,  Russas, Iguatu, Nova Russas, Redenção, 
Marco e Massapê.

O amor está no ar! E o restaurante e espaço cultural 
Cantinho do Frango entra no clima de romance e realiza 
programação especial, neste final de semana, para celebrar 
o Dia dos Namorados.

A programação musical do Cantinho do Frango inicia 
com o Rei do Baile, Luisinho Magalhães & Banda, nesta 
sexta-feira, 10 de junho, a partir das 18h30. O show, que 
também é uma verdadeira viagem no túnel tempo, traz 
em seu repertório os sucessos dos anos 60, 70 e 80, além 
dos grandes sucessos de Ednardo, Fagner e Belchior. 
Couvert: R$ 25,00. 

O Governo do Ceará realizou ontem uma  reunião com 
representantes de Ceará, Fortaleza, Federação Cearense 
de Futebol e Ministério Público do Ceará (MPCE), às 16h, 
para discutir a situação do gramado da Arena Castelão. 
Representam o Governo, o secretário do Esporte e Juven-
tude, Rogério Pinheiro, e o titular da Superintendência de 
Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira.

Hoje quem comemora mais um ano de vida é 
Melissa Soares, diretora executiva do Shopping 
Benfica. Na foto, com o esposo Igor Martins, e 
os filhos Nicolas, Bella e Bruno

Sobre o futuro do Brasil: “Esse ano estarei muito atenta para 
eleger mulheres negras e indígenas”

1Tarlene Guedes Bessa 
chegou chegando no 

restaurante do Ideal Clube. 
Com sua entourage de 
estilo, estreando cabelos 
novos, penteado também 
novo e a bordo de um vesti-
do vermelho. Arrasou!!!

2Andressinha Fraga é 
a bióloga marinha de 

Iparana.

3Fabiana Dias Freire 
circulando com uma 

mensagem estética surreal. 
O look é um paradoxo entre 
o manifesto modernista e o 
alerta da ação predatória da 
mulher contra a natureza.

4Fabiana é uma das 
mais requisitadas 

fisioterapeuta dermo-fun-
cional da cidade.

5A linda Darlani Caval-
cante descolando suas 

fotografias de modelo em 
São Paulo. É a glória de 
uma geração dourada. 

6Abrem-se as pas-
sagens hoje para o 

aniversário de Vicente 
Júnior, impulsionador da 
Academia wet fitness. 
Nossos parabéns!

7Diante de dúvidas sobre 
se seu filho lembraria 

da pandemia do Covid-19 
quando crescesse, o 
jornalista Diego Amorim 
decidiu lançar seu primeiro 
livro: “Filho de Pandemia 
- Os 110 dias do diário de 
um pai no momento mais 
desafiador para qualquer 
família”. O lançamento, e 
noite de autógrafos, acon-
tece dia 11 de junho, às 
18 horas, na Livraria Leitu-
ra do RioMar Fortaleza.

FOTO DIVULGAÇÃO

Jornalista Silvana Frota

Silvana Frota, Onélia Santana e Sérgio Aguiar

Cristiane Leitão recebe homenagem das mãos 
de Silvana Frota e de Evandro Leitão

Kellyany e Bruno Mendonça foram anfitriões 
perfeitos na celebração da nova idade dele. A 
coluna também deixa o registro de parabéns

Karina 
Sampaio 
muito feliz 
ao lado de 
sua mãe 
Dedé - 
chamada 
assim 
carinho-
samen-
te - que 
completou 
mais um 
ano de 
vida


