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Disposto a abrir os cofres da União e destinar R$ 46,4 bilhões em recursos para subsidiar combustíveis, o governo Jair Bolsonaro (PL) 
quer agora buscar distribuidoras e revendedoras para assegurar que o alívio nos preços será repassado aos consumidores. O temor de 

integrantes do Executivo é que as empresas que atuam na cadeia se apropriem de parte do corte de tributos, ampliando suas margens de 
lucro. O Governo estuda obrigar postos a divulgarem a comparação de preços antes e depois dos subsídios e aumentar a frequência de 

divulgação dos preços médios coletados pela ANP para incentivar a fiscalização por parte dos consumidores. ECONOMIA10

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

Ceará recua
time e sofre
gol de empate
no fim do jogo

No estádio da 
Serrinha, em Goiânia, 
Goiás e Ceará empataram 
em 1 a 1. O Vozão abriu 
o marcador no início 
da etapa inicial com 
Mendoza. O Esmeraldino 
arrancou o empate no 
fim do segundo tempo, 
em pênalti convertido 
por Pedro Raul. 
ÚLTIMAS8

Governo estuda medidas para garantir 
alívio no preço dos combustíveis

Membros do governo e do Congresso devem se reunir nos próximos dias com
representantes da ANP, das distribuidoras e dos postos para tratar do assunto

Projeto de Lei busca 
alterar “Dia do 
Índio” para “Dia dos 
Povos Indígenas”

GERAL12

BRASILEIRÃO

São Paulo 
confirma segundo 
caso de varíola 
dos macacos

NACIONAL5

Fortaleza promove 
ações para combater 
a violência contra 
pessoas idosas

CIDADES6

TCE prevê perda de 
R$ 1 bilhão do ICMS 
sobre combustíveis na 
arrecadação no Ceará

O TCE-CE informa a perda 
esperada de R$ 1 bilhão de 
recursos públicos estaduais 
com a redução da cobrança de 
ICMS sobre combustível, caso 
as alíquotas sejam reduzidas 
para 17%. ECONOMIA9

EUA: CONTROLE
DE ARMAS

INFLAÇÃO: PRESENTES
NAMORADOS

DOMINGOS 
FILHO É VICE PDT

FOTO FAUSTO FILHO / CEARÁ SC

Deputados, prefeitos 
e clubes de futebol 
se reúnem para 
incentivar a vacinação

POLÍTICA3

Mendoza abriu o placar para o Ceará aos 8 minutos do primeiro tempo mas cedeu o empate no final do segundo tempo
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021 E 2020 (Em reais com centavos omitidos)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em reais com centavos omitidos)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
DE 2021 E 2020 (Em reais com centavos omitidos)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  

DE 2021 E 2020 (Em reais com centavos omitidos)

Receitas  
 (Despesas)  
 operacionais
 Despesas gerais e  
  administrativas 12 (742.239) (573.062)
 Outras receitas  
  (despesas)  
  operacionais 13 8.936.843 -      

Resultado antes das  
 receitas (despesas)  
  financeiras líquidas  
 e impostos  8.194.604 (573.062)
  Receitas finan- 
  ceiras 14 7.779 2.885
  Despesas finan- 
  ceiras 14 (1.437.291) (575)      

Receitas (Despesas)  
  financeiras líquidas    (1.429.512)  2.310      

Resultado antes dos  
 impostos  6.765.092 (570.752)      
 Imposto de renda e  
  contribuição social -  
  diretos  - -      

Lucro (Prejuízo) do  
  exercício    6.765.092  (570.752)      

Ativo Nota 2021 2020      
Circulante
 Caixa e equiva- 
  lentes de caixa 4 6.349.611 44.446
 Impostos a  
  recuperar 5 937.664 1.011.137      
Total do ativo  
 circulante  7.287.275 1.055.583
Não circulante
 Investimentos 6 1.168.848 -      
Total do ativo  
 não circulante  1.168.848 -      
Total do ativo  8.456.123 1.055.583      
Passivo
Circulante
 Fornecedores 8 700.381 -
 Partes relacionadas 9 221.339 205.365
  Obrigações fiscais 10  72.629  75.905      
Total do passivo  
 circulante  994.349 281.270
Circulante
  Obrigações fiscais 10  333.476  411.107      
Total do passivo  
 não circulante  333.476 411.107
Patrimônio líquido
 Capital social  
  integralizado 11 35.853.764 35.853.764
 Reserva legal  171.499 171.499
 Reserva de lucros  350.002 350.002
 Prejuízo acumulado  (29.246.967) (36.012.059)      
Total do patrimônio  
  líquido    7.128.298  363.206      
Total do passivo e  
  patrimônio líquido    8.456.123  1.055.583      

  Capital  Reserva  Reserva  Prejuízos 
 social legal de lucros acumulados Total          
Saldos em 01 de janeiro de 2020 35.853.764 171.499 350.002 (35.441.307) 933.958          
 Prejuízo do exercício - - - (570.752) (570.752)          
Saldos em 31 de dezembro de 2020  35.853.764  171.499  350.002  (36.012.059)  363.206          
 Lucro do exercício - - - 6.765.092 6.765.092          
Saldos em 31 de dezembro de 2021  35.853.764  171.499  350.002  (29.246.967)  7.128.298          

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

 Nota 2021 2020      
Fluxo de caixa das  
 atividades operacionais:
 Lucro líquido (prejuízo)  
  do exercício  6.765.092 (570.752)
Variação nos ativos  
 operacionais:
 Impostos a recuperar 5 73.473 (1.611)
Variação nos passivos 
 operacionais:
 Fornecedores 8 700.381 -
 Partes relacionadas 9 15.974 85.064
  Obrigações fiscais  10  (80.907) 486.994      
Recursos líquidos gera- 
 dos (consumidos) nas  
 atividades operacionais  7.474.013 (305)
Fluxo de caixa das ativi- 
 dades de investimento:
 Investimentos/aquisições  
  de ações 6 (1.168.848) -      
Recursos líquidos  
 consumidos nas ativi- 
 dades de investimento  (1.168.848) -      
Variação líquida de caixa  
  e equivalentes de caixa    6.305.165  (305)      
Caixa e equivalentes  
 de caixa
 Saldo de caixa e equi- 
  valentes de caixa no  
  início do exercício 4 44.446 44.751
 Saldo de caixa e equi- 
  valentes de caixa no  
    final do exercício  4  6.349.611  44.446      
Aumento (Redução) de caixa  
  e equivalentes de caixa    6.305.165  (305)      

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

 Nota 2021 2020      

Adriano José de Oliveira - Contador - CRC 1SP247250/O-9
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas,  

estão à disposição dos interessados na sede da Companhia.
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Crianças. Os candidatos à Presidência da República vão receber um conjunto de 148 propostas de políticas públicas para o enfrentamento 
dos problemas no campo dos direitos de crianças e adolescentes. As sugestões foram elaboradas a partir da articulação de 140 organizações 
da sociedade civil. O documento será encaminhado hoje para os partidos e deve ser apresentado em reuniões com as pré-candidaturas.NACIONAL

O caso em investigação no Ceará é de um paciente residente no município de Maracanaú, que foi atendido em Pacatuba

FOTO CENTRO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS (CDC)

P
ré-candidatos e defensores de candida-
turas como a de Simone Tebet (MDB) 
insistem na crítica arrogante à polariza-
ção entre os dois principais candidatos 

a presidente. Na maior parte dos casos, é gente 
tentando explicar a própria escassez de votos, 
sem respeitar a opção de grande parte do elei-
torado detectada nas pesquisas. É tendência nas 
maiores democracias, respeitável como expres-
são legítima de vontade do eleitor.

Posição ‘odienta’
Com um sexto dos votos do 2º nas pesquisas, 

Ciro Gomes (PDT) não aponto culpados, mas 
chamou o fenômeno de “polarização odienta”.

Transferindo culpa
Em Teutônia (RS), Eduardo Leite culpou a 

polarização pelos problemas do Estado. Não 
citou a incapacidade do seu governo de resol-
vê-los.

‘Estamos doentes’
Com 1% nas pesquisas, Tebet não reconhe-

ce a vontade do eleitor na polarização, para ela 
sinal de que “estamos doentes de corpo e alma”.

Caminho do brejo
Enquanto xingam o eleitor por polarizar a 

disputa, alguns pré-candidatos levam seus par-
tidos à rota da extinção, como no caso do PSDB.

Passou e abriu
Convertido para reais, o valor médio da ga-

solina nos EUA mais que dobrou em um ano, 
passando de R$4,12 para R$8,45. Alta de 105%.

Livre concorrência
Com várias empresas na extração, refino, 

distribuição e postos, os EUA têm preços mé-
dios que variam 45%, algo impensável no Brasil 
atual.

Grande passo
No Brasil, produtores de etanol ainda não 

podem vender o combustível a postos. A per-
missão da venda direta foi aprovada, mas não 
publicada.

Falta pouco
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já 

mandou à secretaria, para publicação, o projeto 
que autoriza a venda direta de etanol aos postos. 

Crítica à polarização ignora a vontade do eleitor

O PODER SEM PUDOR

Israel Pinheiro era presidente da Vale do 
Rio Doce e tentava convencer um enge-
nheiro americano, recém-contratado, a 
embarcar num pequeno avião para uma 
jazida pertencente à empresa. O americano 
morria de medo de avião, mas Israel garan-
tiu que o bimotor era seguríssimo. Quando 

chegaram no aeroporto Santos Dumont, o 
americano entrou em pânico: o aviãozinho 
era um minúsculo monomotor. “O sr. me 
disse que era um bimotor...” queixou-se o 
gringo. “Pois é, são dois motores”, brincou 
Israel Pinheiro, “um fica no avião e outro 
na revisão.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Medo de avião

Combustíveis: crise poderia ser 
pior, como nos EUA
O brasileiro tem sofrido muito 
com a alta de combustíveis, 
que impacta de sobremaneira 
toda a economia, mas a si-
tuação poderia sem bem pior, 
como nos EUA. Enquanto, no 
Brasil, a ANP verificou que o 
preço médio do litro da gaso-
lina é de R$7,22, alta de 27,6% 
em relação a um ano atrás 
R$5,65, nos Estados Unidos, o 
preço médio do galão (3,78L) 
disparou 62,2%, saindo de 
US$3,07 para US$4,99 no 
mesmo período.

Só falta dar número à lei e mandar para o Diário 
Oficial e promulgar.

Imagem fala muito
Ao posar para fotos com o presidente Jair 

Bolsonaro depois de mais de 30 minutos de 
conversa reservada, o sorridente presidente Joe 
Biden (EUA) desmontou lorota de que o Brasil 
está isolado no cenário global.

Atrás vem gente
Pelo andar da carruagem em corrida de F-1 e 

apesar de toda exposição, Simone Tebet (MDB) 
corre o risco de ser ultrapassada pelos rivais 
da casa de 1%: Luciano Bivar (União), Eymael 
(DC) e Pablo Marçal (Pros).

Melhor prevenir
Antecipando a temporada de seca no DF, o 

governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a 
contratação de 150 brigadistas, por até seis me-
ses, apara ajudar na prevenção e combate a focos 
de incêndio no Cerrado.

Acusado sem processo
Presidente do PCO, Rui Costa Pimenta foi 

convocado a depor à PF no inquérito das fake 
news. O problema, diz, é que ele e os advogados 

não tiveram acesso aos autos do processo, que 
taxa de “anormal e ilegal”.

Quem diria
O tucano Aécio Neves aparece nas pesquisas 

com cerca de 21% na disputa pelo Senado por 
MG, algo como 3,3 milhões de votos. Isso equi-
valeria a 2,2% do eleitorado nacional e o dobro 
do que a candidata apoiada pelo PSDB para pre-
sidente tem registrado nos levantamentos.

Retorno garantido
A Polícia Federal recupera R$43 bilhões/ano 

no combate à corrupção, diz a associação dos 
delegados federais: “Por isso, não há de se falar 
em gasto com a PF, mas sim em investimento, 
com retorno garantido”.

Até o bom é ruim
A ONG Greenpeace, logo ela, conseguiu 

transformar em notícia ruim a queda de 35,2% 
nos alertas de desmatamento do sistema Deter 
(Inpe). O foco, claro, foi ignorar a boa notícia e 
se concentrar na área sob alerta.

Pensando bem...
...o movimento pode não ter terra, mas tem 

passeio no shopping.

Durante o último sábado, 
11, a Secretaria de Saúde de 
São Paulo confirmou o se-
gundo caso de varíola dos 
macacos do Brasil. A primei-
ra confirmação aconteceu na 
quinta-feira, 9 de junho, em 
um paciente que havia feito 
viagem para a Espanha. Des-
sa vez, o paciente é um ho-
mem de 29 anos que também 
possui histórico de viagem 
para países europeus como 
Portugal e Espanha.

O resultado positivo foi 
confirmado por um laborató-
rio espanhol ainda no dia 8. 
O paciente encontra-se isola-
do em sua casa em Vinhedo. 
Nesse contexto, a Secretaria 
de Saúde de São Paulo tam-
bém informou que ambos os 
pacientes confirmados com a 
doença estão com bom esta-
do de saúde e o primeiro está 
em isolamento no Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas.

Em entrevista, o primeiro 
paciente confirmado no Bra-
sil relatou que já contou cer-
ca de 60 feridas em seu cor-
po, mas que não há motivos 
para pânico. O paciente, que 
prefere não ser identificado, 
afirma que deseja mostrar às 
pessoas que está bem e que 
o momento deve servir para 
que a ciência brasileira de-
senvolva proteção para todos.

Além dos dois casos con-
firmados, há outras suspeitas 
sendo investigadas em ter-
ritório nacional em estados 
como Santa Catarina, Ron-
dônia, Ceará, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso do Sul. O caso do Rio 
de Janeiro é o com a notifica-
ção mais recente e advém do 
município de Macaé.

Caso de Macaé
De acordo com a Secre-

taria Municipal de Saúde de 

Macaé, o paciente sob suspei-
ta é um homem de 43 anos 
que trabalha em uma plata-
forma de petróleo na Bacia 
de Campos e apresentou sin-
tomas da doença após retor-
nar na última quarta-feira, 8. 
A Secretaria está aguardan-
do a emissão do laudo téc-
nico dos exames realizados 
pelo laboratório molecular 
de virologia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) nas amostras coleta-
das no paciente.

De acordo com as infor-
mações, a previsão é que o 
resultado dos exames seja 
disponibilizado ainda hoje, 
segunda-feira, 13. O pa-
ciente do Rio de Janeiro 
também possui um quadro 
estável  e em isolamento 
como parte do protocolo até 
a conclusão dos exames.

Vigilância internacional
A varíola dos macacos 

é uma doença considera-
da endêmica em regiões da 
África Ociedental e Cen-

tral. Porém, tem chamado 
atenção internacional por 
ter começado a surgir fora 
das zonas onde ocorre nor-
malmente. Desse modo, de 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
até o momento, 780 casos 
da doença fora das regiões 
endêmicas foram confirma-
dos em todo o mundo.

Na mais recente conta-
gem do órgão, a varíola dos 
macacos foi confirmada em 
27 diferentes países e não 
foram registrados casos de 
mortes em decorrência da 
doença nestes lugares. Po-
rém, nas regiões africanas 
onde a infecção é endêmi-
ca, foram contabilizadas 66 
mortes desde o início de 
2022, a maior parte delas na 
República Democrática do 
Congo.

A OMS avaliou também 
que o risco global dos surtos 
que vêm sendo reportados é 
moderado. Pesquisas do Cen-
tro de Prevenção e Controle 
de Doenças (CDC) sugerem 

que já haja transmissão comu-
nitária nos Estados Unidos.

Sintomas
A doença que ficou conhe-

cida como “monkeypox” é 
transmitida através do contato 
com pessoas infectadas, seja 
por gotículas respiratórias ou 
por contato físico com material 
proveniente das lesões cutâneas 
ocasionadas por ela. A enfer-
midade pode ainda ser trans-
mitida por contato com objetos 
infectados como roupas, toalhas 
e lençóis. É válido salientar que 
o tratamento é sintomático, os 
casos costumam ser leves e a 
doença costuma desaparecer so-
zinha após algum tempo. Entre 
os principais sintomas, pode-se 
destacar febre, dor de cabeça, 
dores musculares e nas costas, 
linfonodos inchados, calafrios 
ou cansaço na fase inicial. Após 
cerca de 3 dias, as lesões cutâ-
neas começam a surgir, sendo 
caracterizadas por serem ele-
vadas e doloridas, podendo 
afetar boca, pés, peito, rosto, 
regiões genitais e etc.

No Rio, manifestantes 
cobram respostas sobre 
desaparecimento no AM

A manhã de ontem,  
domingo, 12, no Rio de 
Janeiro foi marcada por 
um protesto que envolveu 
amigos, parentes e ma-
nifestantes no posto 6 da 
Praia de Copacabana. Os 
manifestantes cobravam 
respostas sobre o desa-
parecimento do indige-
nista Bruno Pereira e do 
jornalista inglês Dom 
Phillips, que sumiram na 
reserva indígena do Vale 
do Javari, no Amazonas, 
há 1 semana.

Vestidos com uma 
camiseta branca que tinha 
os escritos “Onde estão 
Dom Phillips e Bruno 
Pereira?”, os manifestan-
tes se reuniram por volta 
das 9h e caminharam até 
o posto 5, onde ficaram 
concentrados por cerca de 
1 hora.

De acordo com as in-
formações mais recentes 
sobre o caso, as equipes 
de busca da Polícia Fe-
deral (PF) no Amazonas 
encontraram na última 
sexta-feira, 10, material 
“aparentemente humano” 
em uma área próxima do 
porto de Atalaia do Norte. 
Ainda não se sabe se as 
amostras encontradas têm 
relação com os desapare-
cimentos em investigação.

Um dia antes, na quin-
ta-feira, 9, um homem 
conhecido na região 
como “Pelado” foi preso 
temporariamente por 
suspeita de envolvimen-
to no caso. Amarildo da 
Costa de Oliveira tem 41 
anos e se envolveu nas 
investigações após ves-
tígios de sangue terem 
sido encontrados em sua 
embarcação.

Testemunhas afirmam 
que houve uma persegui-
ção de “Pelado” ao barco 
em que estavam Bruno 
Pereira e Dom Phillips. 

Porém, de acordo com a 
família de “Pelado”, ele 
não tem envolvimento 
com os desaparecimentos 
do indigenista e do jor-
nalista, uma vez que ele 
estaria escovando os den-
tes quando o barco com 
os desaparecidos apareceu 
no rio e não teria saído 
para os seguir.

Os materiais genéticos 
encontrados no barco de 
“Pelado” serão cruzados 
com os que foram cole-
tados por investigado-
res para determinar se 
realmente pertencem ao 
indigenista ou ao jornalis-
ta inglês.

Além da Polícia Fede-
ral, a Funai e a Marinha 
do Brasil também estão 
participando das buscas 
com uma equipe da Ca-
pitania Fluvial de Taba-
tinga, lancha, helicóptero, 
embarcações e uma moto 
aquática.

O caso
Bruno Pereira e Dom 

Phillips foram vistos pela 
última vez no domingo, 
5, na comunidade de 
São Rafael. De lá, ambos 
seguiram viagem para 
a cidade de Atalaia do 
Norte, onde deveriam ter 
chegado cerca de 2 horas 
depois, às 9h. 

De acordo com infor-
mações concedidas pela 
União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univa-
ja), o objetivo da visita era 
chegar a uma localidade 
chamada “Lago do Jaburu”, 
onde Phillips faria entre-
vistas com os indígenas. 
No mesmo dia, a Univaja 
começou a procurar pelos 
dois. Sem conseguir loca-
lizá-los, na segunda-feira 
a organização acionou as 
autoridades competentes e 
divulgou à imprensa sobre 
o desaparecimento.

Quando você mistura ideologia com aritmética a 
coisa dá errado

Tarcísio de Freitas, candidato ao governo paulista, 
sobre o desastroso governo Dilma

Brasil confirma segundo 
caso de varíola dos macacos
Assim como o primeiro, o segundo caso brasileiro também foi confirmado 
em São Paulo; Macaé investiga suspeita em paciente de 43 anos



Dados da OAB/CE 
revelaram que, 
em 2020, houve 

aumento de cerca 
de 60% no nú-

mero de casos de 
violência contra 
idosos no Ceará

Começa a valer hoje, 
segunda-feira, 13, o 
novo decreto estadual 
que recomenda o uso de 
máscaras de proteção em 
ambientes fechados ou 
abertos em que possam 
ocorrer aglomerações. A 
Governadora do Ceará, 
Izolda Cela, anunciou a 
medida na última sexta-
-feira, 10, por meio de 
suas redes sociais.

A decisão vem após 
reunião do Comitê Esta-
dual de Enfrentamento à 
Pandemia e visa conter 
o aumento de casos de 
covid-19, que vem ocor-
rendo em todo o país. 
Izolda salientou que, 
apesar do crescimento 
de casos, não foram per-
cebidas ocorrências de 
agravamento pela doen-
ça e consequente de-
manda por assistência.

É válido salientar que 
as regras do antigo de-
creto, vigente até ontem, 
12, quanto ao uso obri-
gatório de máscaras em  
transportes coletivos e 
equipamentos de saúde 
permanecem. De acor-
do com informações, 
da Secretaria de Saúde 
do Ceará (SESA), até o 
momento de produção 
deste texto, aproxima-
damente 20,6 milhões 
de doses dos imunizan-
tes contra o vírus da 
covid-19 haviam sido 
aplicados no Ceará, das 
quais cerca de 8,1 milhões 
correspondiam a primei-
ra dose; de 7,5 milhões a 
segunda dose; de 4,4 mi-
lhões ao primeiro reforço 
e de 262 mil ao segundo 
reforço. Outras 203 mil 
pessoas aproximadamente 

receberam a dose única 
da vacina.

Nesse contexto, mais 
de 90% dos cearenses 
completaram o esquema 
vacinal primário, isto 
é,  primeira e segunda 
dose. Além disso, cer-
ca de 65% receberam a 
dose de reforço. “É [um 
número] importante, 
mas não é suficiente 
para termos uma con-
dição mais segura, de 
barreira imunológica”, 
explicou a governadora.

Ainda de acordo com a 
SESA, foram notificados 
3.112.250 casos em todo 
o território cearense. 
Destes, 1.249.286 foram 
confirmados e 1.125.033 
foram recuperados. Até 
o momento, 27.131 vidas 
foram perdidas pelo vírus 
no Ceará.

Realizar teste
De acordo com dados 

do Governo do Esta-
do, uma das principais 
dif iculdades no comba-
te à doença em todo o 
Brasil  é a subnotif icação 
de casos. Dessa forma, é 
incentivado que a popu-
lação realize o teste para 
confirmar ou descartar 
o diagnóstico. Aproxi-
madamente, 3,8 milhões 
de exames foram reali-
zados no Ceará.

Para auxiliar nas no-
tificações, a Secretaria 
de Saúde mantém dois 
centros de testagem em 
Fortaleza, um no Hotel 
Excelsior, no bairro Cen-
tro, e outro no Aeroporto 
Internacional de Fortaleza, 
destinado a passageiros em 
desembarque.

Por Yasmim Rodrigues

Governo Estadual volta 
a recomendar o uso
de máscaras no Ceará
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Concurso. A Prefeitura de Fortaleza iniciou as inscrições para o concurso público para a contrata-
ção de 2 mil professores efetivos para a Rede Municipal de Ensino. Os interessados podem se can-
didatar até o dia 3 de julho pelo formulário disponível no canal Concursos e Seleções da Prefeitura.CIDADES

O deputado Audic Mota (MDB) requereu que a As-
sembleia Legislativa envie ofício ao presidente do Con-
selho Nacional de Saúde, Fernando Pigatto, e ao diretor-
-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, solicitando 
celeridade nos ensaios clínicos, apreciação e aprovação de 
medicamentos para a doença neurodegenerativa chamada 
Ataxia de Friedreich. Trata-se de uma doença hereditária 
rara, neurodegenerativa, debilitante e paralisante, irrever-
sível, também, associada a cardiomiopatia, diabetes, disar-
tria (dificuldade de articulação de sons), surdez e cegueira. 
Apesar da existência de novos medicamentos em fase final 
de ensaios clínicos e já em uso por pacientes dos Estados 
Unidos e os Europa, os entraves no Brasil são os mesmos 
para a maioria das doenças novas e/ou raras.

Doença neurodegenerativa
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Crateús
Ao que se informa na imprensa dos Inhamuns, re-

percutiu bem a chegada em Crateús do Grupo Mateus, 
a primeira loja no município. A importante loja tem 
capacidade para 250 veículos, sendo 265 carros e 88 moto-
cicletas. A conhecida empresa começou a sua história no 
Maranhão e, atualmente, já se encontra no Pará, Tocan-
tins, Pernambuco, Sergipe, Bahia e agora chega ao Ceará.

Água no Orós
Com as constantes chuvas durante os vários meses 

deste ano, superando os invernos dos últimos sete anos, 
os grandes, médios e pequenos açudes conseguiram 
acumular uma boa quantidade de água. É por exemplo o 
que ocorre com o Açude Orós atinge o maior aporte desde 
2014, garantindo o abastecimento local e de municípios 
vizinhos.

Calendário eleitoral
Os políticos de uma maneira geral, presidentes par-

tidários, pré e futuros candidatos às eleições deste ano, 
bem como o próprio eleitor precisam estar atentos aos 
principais pontos do calendário eleitoral. São datas e re-
gras a serem cumpridas. A Resolução no. 23.674/2021, do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou as regras a serem 
cumpridas.

Primeiro momento
O período das convenções vai de 20 de julho a 5 de 

agosto. Nesta etapa da corrida, os partidos formalizam as 
definições para as chapas, anunciando candidatos ao Go-
verno e aos cargos proporcionais. Neste ano, tem eleições 
para presidente da República, Senador, deputado federal e 
estadual. Feito o anúncio, os partidos têm até o dia 15 de 
agosto para encaminhar o pedido de registro dos candida-
tos junto ao TSE.

E mais
Antes disso, em 12 de agosto, TSE anuncia o cálculo do 

tempo de propaganda gratuita em rádio e televisão des-
tinada a cada partido, com base na representação das le-
gendas a partir dos eleitos no último pleito para deputado 
federal. Ainda confirme o calendário do TSE, o primeiro 
turno está agendado para o dia 2 de outubro e segundo 
turno, em 30 de outubro, caso a eleição presidencial não se 
defina na primeira fase. Oficialmente, à propaganda elei-
toral gratuita no rádio e na televisão só começa em 16 de 
agosto. Antes disso, à prática do pedido de voto expresso 
é enquadrada como propaganda antecipada. Ou seja, todo 
cuidado é pouco. Estamos atentos.

No mundo
No momento, pacientes em países como Estados 

Unidos, Noruega, Espanha e Itália, entre outros, estão 
recebendo tratamento off-label com o medicamento 
interferon gamma (Actimmune nos EUA e Imukin na 
Europa), todos resultados positivos, em maior ou menor 
grau, na contenção do avanço da doença.

Remédio existe
De acordo com o deputado Audic Mota (Foto), o me-

dicamento está licenciado pela FDA há mais de 15 anos, 
para o tratamento de granulomatose crônica de osteo-
petrose maligna, mas até hoje não tem autorização para 
ser comercializado no Brasil. Aqui, até para o tratamento 
dessas duas doenças o suprimento é feito por via judicial. 
“Nesse sentido, é o presente para buscar conscientizar 
os agentes da Anvisa sobre a situação dos portadores 
de Ataxia de Friedreich e eliminar os obstáculos para a 
importação do interferon gamma”, justifica Audic Mota.

Como parte das celebra-
ções do “Dia Mundial de 
Conscientização no Comba-
te à Violência contra Idosos”, 
que ocorre no próximo dia 
15 de junho, a Secretaria dos 
Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social (SDHDS) 
está realizando a campanha 
“Junho Vio-
leta”, que pro-
moverá ações 
informativas 
e preventivas 
sobre o tema. 

As ativida-
des começam 
hoje, segun-
da-feira, 13, 
e continuam 
até a sexta-
-feira, 17. As 
ações estão 
sendo arti-
culadas pela 
Coordenadoria Especial do 
Idoso e, de acordo com o 
titular, Coronel Sérgio Go-
mes, a campanha representa 
a necessidade urgente de re-
conhecimento de um grave 
problema que também en-
volve os idosos de Fortaleza. 
“A violência contra a pessoa 
idosa ocorre sem que haja re-
conhecimento ou resposta na 
maioria dos casos. Além de 

continuar sendo um tabu, su-
bestimado e ignorado pelas 
sociedades. No entanto, há 
evidências que indicam que a 
violência contra a pessoa ido-
sa é um importante problema 
de saúde pública e social”, ex-
plica.

Entre as principais ativida-
des da sema-
na especial, 
p o d e m - s e 
destacar aten-
dimentos de 
saúde, como 
teste de glice-
mia e aferição 
de pressão; 
oficina com 
materiais re-
cicláveis e de 
a r t e s a n a t o ; 
massoterapia; 
dia da beleza; 
show de ta-

lentos; palestras sobre a vio-
lência contra a pessoa idosa 
e sobre depressão na 3ª idade 
e o “forró da melhor idade”.  
Todas as ações acontecerão 
nos Centros de Cidadania e 
Direitos Humanos (CCDH), 
localizados no Conjunto Pal-
meiras, Cristo Redentor e 
Conjunto Ceará. O horário 
previsto para os eventos é de 
8h às 17h, porém podem ha-

ver alterações de acordo com 
cada CCDH.

Dados da Comissão dos 
Direitos da Pessoa Idosa da 
OAB/CE revelaram que, em 
2020, houve aumento de cer-
ca de 60% no número de ca-
sos de violência contra idosos 
em todo o Ceará. A Secreta-
ria de Segurança Pública e 
Defesa Social do Estado (SS-
PDS) aponta ainda que, em 
2021, entre os meses de janei-
ro e maio, foram instaurados 
97 inquéritos policiais de cri-
mes contra idosos e pessoas 
com deficiência em Fortaleza 
na unidade especializada da 
Polícia Civil, representando 
um aumento de 62,7% em re-
lação ao mesmo período do 
ano anterior. 

O Coronel Sérgio Gomes 
relata que há um perfil epide-
miológico mais frequente na 
violência local contra a pes-
soa idosa. “Quem mais sofre 
com as violações são mulhe-
res e os tipos mais comuns 
são a negligência e violência 
psicológica. A grande maio-
ria dos casos acontecem na 
casa do próprio idoso. Essa 
violência é praticada por fa-
miliar, cuidador ou não, e, 
geralmente, pela pessoa res-
ponsável pelos cuidados com 

o idoso”, pontua.
Por isso, é importante sa-

ber identificar sinais de que 
um idoso pode estar sendo 
violentado. “É preciso ob-
servar o comportamento da 
pessoa idosa e dos possíveis 
agressores atentamente. Po-
de-se observar, por exemplo, 
falta de apetite ou perda de 
peso; mudanças de humor 
e comportamento; higiene 
precária; presença de hema-
tomas ou machucados; ar-
mações de óculos quebradas; 
isolamento e medo ou respei-
to exagerado com o cuida-
dor”, sugere o coronel.

Para denunciar casos de 
violência contra idosos, a 
população pode entrar em 
contato com a  Secretaria dos 
Direitos Humanos, pelo Dis-
que 100; com Coordenadoria 
Integrada de Operações de 
Segurança (Ciops), pelo 190; 
com o Disque-Denúncia da 
SSPDS, pelo número 181 ou 
Whatsapp (85) 3101-0181 ou 
com a Delegacia de Prote-
ção ao Idoso e à Pessoa com 
Deficiência, pelo telefone  
(85) 3101-2496, pelo e-mail 
dpipd@policiacivil.ce.gov.
br e pelo Plantão GAVV no 
Whatsapp (85) 98902-3372.

Por Yasmim Rodrigues

JUNHO VIOLETA
Fortaleza promove ações para 

combate à violência contra idosos
As ações informativas e preventivas começam hoje e contarão com 

atendimentos de saúde, oficinas, show de talentos e palestras

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato de Registro de Preços. 
Especie: Ata de Registro de Preços n° 1804.01/2022- PE/SRP- Sec. Saúde, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Secretaria de Saúde  e as empresas: Medical 
Center Comércio de Produtos Hospitalares, inscrita no CNPJ nº 07.032.320/0001-72; Alfa 
Hospitalar Distribuidora de Medicamentos EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.017.679/0001-71; 
Nuttre Comércio de Alimentos e Medicamentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.025.775/0001-17. 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 1804.01/2022- PE/SRP- Sec. Saúde. Objeto: seleção de 
melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisição de alimento para 
nutrição enteral, suplementos nutricionais, fórmulas infantis e demais inerente a categoria, 
destinados a pessoas reconhecidamente carentes ou por determinação judicial, através da 
Secretaria de Saúde do Município de Alcântaras/CE, conforme Termo de Referência. Valor Total 
Registrados: Medical Center Comércio de Produtos Hospitalares, inscrita no CNPJ nº 
07.032.320/0001-72; no valor de R$ 62.674,10 (Sessenta e Dois mil, Seiscentos e Setenta e 
Quatro reais e Dez centavos); Alfa Hospitalar Distribuidora de Medicamentos EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 42.017.679/0001-71, no valor de R$ 7.132,50 (Sete mil, Cento e Trinta e Dois reais e 
cinquenta centavos); Nuttre Comércio de Alimentos e Medicamentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 
23.025.775/0001-17, no valor de R$ 30.600,00 ( Trinta mil e Seiscentos reais), totalizando um 
valor global de R$ 100.406,60 (Cem mil, Quatrocentos e Seis reais e Sessenta centavos). 
Fundamento Legal: lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no decreto n° 3.555 de 08 de agosto de 
2000 – "pregão", com aplicação subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 
e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal n° 20170810 – 1 e Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares nsº 123/06 e 147/14, 
além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital e seus anexos. 
Data de Assinatura: 09.06.2022. Vigência: De 12 (doze) meses. Signatarios: Pela Prefeitura de 
Alcântaras, Edmilson Bezerra Arruda Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Saúde, e 
pelas empresas Medical Center Comércio de Produtos Hospitalares, Raimundo José Moreira 
Santos; Alfa Hospitalar Distribuidora de Medicamentos EIRELI, Letícia Vasconcelos Frota 
Vinas; NUTTRE Comércio de Aliemntos e Medicamentos LTDA, Hedel Faryd Cintra Fayal. 
Alcântaras/CE, 09 de Junho de 2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Revisão do Julgamento das 
Propostas de Preços - Concorrência Pública Nº 05.001/2022. A Prefeitura Municipal de 
Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a suspensão dos 
atos praticados no julgamento das propostas de preços da Concorrência Pública n.º 
05.001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução das obras 
de pavimentação betuminosa em diversas vias no Município de Eusébio/CE. Fica a empresa 
Quatro I Construções LTDA – CNPJ Nº 18.020.126/0001-93, convocada para no prazo de 02 
(dois) dias úteis, conforme item 13.8, apresentar uma nova proposta com oferta inferior. Fica a 
partir desta publicação aberto o prazo. Eusébio/CE, 10 de junho de 2022. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Torna público que recebeu da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Trairi a Licença 
de Operação Nº 077/2021 para a usina de energia fotovoltaica localizada no Sítio 
Serrote, S/N, Zona Rural, Trairi/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções do Licenciamento Ambiental da referida Secretaria.

GUAJIRÚ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de 
Novo Oriente, torna público que no próximo dia 28 de junho de 2022 às 09:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.018/2022, cujo objeto versa sobre a 
recuperação de estradas vicinais e instalações e bueiros, no Município de Novo Oriente-CE, 
Conforme Convênio Nº 222/2022, Processo Nº 05337399/2022, MAPP: 2072 SOP. O edital 
completo poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no 
horário de atendimento ao público das 07:30h às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 
<https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 13 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Pregão Eletrônico Nº 
2005.01/2022 - Extrato de Adjudicação e Homologação. Objeto: seleção de melhor proposta para 
Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de tratores agrícolas e outros equipamentos, 
destinados a Secretaria de Agricultura do Município de São Luís do Curu  - Ce. Vencedor: Puma 
Comercial EIRELI, com o valor total de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais). 07 de junho 
de 2022. Adjudicado pela Pregoeira, Susane Silva Castro e Homologado pelos(as) respectivos(as) 
Ordenadores(as) de Despesas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Ricardo Abreu 
Barroso, o presente Processo de Licitação na Forma da Lei.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Extrato do Contrato Nº 
20220175 - Pregão Eletrônico Nº 2005.01/2022. Objeto: aquisição de equipamentos, 
destinados a Secretaria de Agricultura do Município de São Luís do Curu - CE. Vencedor: Puma 
Comercial EIRELI, Dotação Orçamentaria: Exercício 2022 Atividade 1101.041220007.2.108 
Gerenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente, 
Classificação Econômica 4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente, subelemento 
4.4.90.52.99, no valor de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais). Ricardo Abreu 
Barroso, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Data da Assinatura do Contrato, 07 de 
junho de 2022. São Luís do Curu – CE, 13 de junho de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu - Convocação para Assinatura de 
Contrato. Através da Secretaria de Saúde, convoca as empresas: Brito Bastos Empreendimentos 
LTDA, inscrita no CNPJ Nº 40.501.673/0001-40, vencedora do Lote 01, Sol Nascente Comercio de 
Alimentos EIRELI inscrita no CNPJ N° 15.839.938/0001-77 vencedora dos Lotes 02 e 07, Ômega 
Distribuidora de Produtos Alimenticios EIRELI inscrita no CNPJ N° 41.600.131/0001-97 vencedora 
dos lotes 03, 04 e 05, e Werbenia Amed da Silva – EPP inscrita no CNPJ N° 07.405.331/0001-50 
vencedora do Lote 06 no Pregão Eletrônico Nº 030/2022.02 para a assinatura de Ata de Registro de 
Preços e Contratos referentes ao Pregão, cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios para atendimento ao Hospital Dr. Waldemar de Alcântara HPP, 
junto a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Tururu – CE. Tururu – CE,  09 de Junho de 
2022. Napoline Silva Melo – Secretária de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de 
Umari/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão n° 2022.06.09.1, do tipo 
Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos industriais e 
eletrônicos destinados ao atendimento das necessidades da Implantação do Programa Pacto 
Pela Aprendizagem no Município de Umari, por intermédio da Secretaria de Educação, nos 
termos do Convênio n° 104/2022 – Processo n° 11988728/2021, celebrado com a Secretaria de 
Educação do Estado do Ceará. Abertura: 27 de junho de 2022, a partir das 11h00min. Início de 
acolhimento das propostas: 14 de junho de 2022, às 9h00min. Maiores informações e acesso ao 
edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br e/ou bllcompras.com. Informações poderão 
ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3578-1161. Umari/CE, 09 de junho de 2022. Cicero 
Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.
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Passaportes. A Rússia informou que está emitindo passaportes para moradores de regiões ocupadas dentro 
da Ucrânia. De acordo com Moscou, 23 cidadãos da cidade de Kherson, já receberam o documento russo. A 
Ucrânia enxerga a atitude como uma “flagrante violação da soberania e da integridade territorial” do país.INTERNACIONAL

China alerta para 
surto de covid-19 de 
alcance generalizado

Durante o sábado, 11, o 
porta-voz do governo chinês, 
Xu Hejian, informou que a 
capital, Pequim, estaria pas-
sando por um surto “explosi-
vo e de alcance generalizado” 
de covid-19 que estavam 
relacionados a um bar. Por 
isso, houve um novo aumen-
to nas restrições relacionadas 
à pandemia que estavam 
vigentes desde a quinta-fei-
ra, 9.  O novo decreto fez 
com que, pelo menos, dois 
distritos fechassem locais de 
entretenimento. Acredita-se 
que pelo menos 115 pessoas 
contaminadas com o vírus 
da covid-19 recentemente, 
tenham frequentado o mesmo 

estabelecimento.
É válido ressaltar que, outra 

grande cidade chinesa, Xangai, 
tem chamado atenção do 
mundo inteiro por conta das 
medidas restritivas adota-
das pelos casos de covid-19. 
Durante essa semana, por 
exemplo, algumas áreas da 
cidade voltaram a impor o 
confinamento obrigatório. A 
cidade estava em meio a uma 
reabertura que ocorria após 
uma quarentena generalizada 
que durou 2 meses. Dessa for-
ma, no último sábado, Xangai 
começou a realizar testes em 
massa para conter o avanço de 
casos que, por lá, são relacio-
nados a um salão de beleza.

Os chanceleres Hossein 
Amirabdollahian, do Irã, e 
Carlos Faria, da Venezuela, 
assinaram no último sába-
do, 11, um plano de coo-
peração que deve perdurar 
pelos próximos 20 anos. A 
cerimônia de assinatura foi 
transmitida pela televisão 
estatal iraniana e contou 
com a presença dos líderes 
dos dois países, Ebrahim 
Raisi e Nicolás Maduro.

O plano prevê coope-
rações em áreas como 
petróleo, pertroquímica, 
defesa, agricultura, tu-
rismo e cultura. Além de 
reparação nas refinarias 
venezuelanas e a expor-
tação de serviços técnicos 
e de engenharia. O even-
to ocorreu no Palácio de 

Saadabad, em Teerã.
É válido ressaltar que 

Irã e Venezuela estão en-
tre os maiores produto-
res de petróleo do plane-
ta e, atualmente, ambos 
enfrentam sanções dos 
Estados Unidos. Enquan-
to o Irã enfrenta sanções 
por conta da desconfian-
ça ocidental sobre a pos-
sibilidade do país persa 
obter armas nucleares, a 
Venezuela enfrenta o mes-
mo problema desde 2017, 
quando os EUA passaram 
a aplicar sanções a empre-
sas, pessoas físicas e enti-
dades petrolíferas que fos-
sem conectadas ao regime 
de Nicolás Maduro. 

Dessa forma, durante o 
evento de sábado, o líder 

iraniano chegou a citar a re-
sistência às sanções e amea-
ças de “inimigos e imperia-
listas”. “As sanções e ameaças 
contra a nação iraniana nos 
últimos quarenta anos fo-
ram numerosas, mas a nação 
iraniana transformou essas 
sanções em uma oportuni-
dade para o progresso do 
país”, pontuou Raisi.

O líder aiatolá, Ali Kha-
menei, também afirmou 
que o Irã apoiará a Vene-
zuela contra as sanções 
americanas, declarando 
que a resistência era a 
única forma com a qual se 
podia lidar com a situa-
ção. “O Irã mostrou que se 
arrisca em tempos de pe-
rigo e segura as mãos de 
seus amigos”.

Nesse contexto, Madu-
ro, que chegou a Teerã na 
sexta-feira, 10, afirmou 
que o Irã ajudou a Vene-
zuela quando a situação 
do país era muito difícil 
e não havia ninguém para 
auxiliá-los. O líder vene-
zuelano também pontuou 
que os dois países pos-
suíam uma “amizade in-
destrutível” e que o “mi-
lagre econômico” obtido 
pelo Irã na produção de 
alimentos seria uma fonte 
de inspiração para o seu 
próprio país.

A partir do dia 18 de 
julho, um voo entre Ca-
racas e Teerã passará a 
acontecer como forma de 
estímulo ao turismo nas 
regiões.

Sob sanções, Irã e Venezuela 
assinam parceria de 20 anos
O plano de cooperação abrange áreas petróleo, petroquímica, defesa, 
agricultura, turismo, cultura e também a reparação de refinarias venezuelanas

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE AVISO DE EXTRATO DE 
CONTRATO. CONCORRENCIA PÙBLICA Nº 01.04.001/2022 -CP A CPL da Prefeitura Municipal 
de Martinopole/CE, torna público AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 08.06.001/2022– CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.04.001/2022 CP – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUIR UM MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, DE ACORDO 
COM CONDIÇÕES, ESPECIICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROJETO BASICO.. 
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Contratado: L B CONSTRUÇÕES EIRELI ME, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 40.454.732/0001-76, com sede na AVE-
NIDA OZIRES PONTE N° S/N- CENTRO-MASSAPE-CE. Data do Contrato: 08 de Junho de 2022, 
Vigência: 16 (dezesseis meses). Com o valor global de R$ 3.400.753,05 (três milhões e quatrocentos 
mil setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). Martinopole/CE, 10 de Junho de 2022 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE AVISO DE ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA PÙBLICA Nº 01.04.001/2022 -CP A CPL da Prefei-
tura Municipal de Martinópole-CE, torna público AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.04.001/2022 CP – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA CONSTRUIR UM MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, DE 
ACORDO COM CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PRO-
JETO BASICO. Cuja a vencedora foi a empresa: L B CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 40.454.732/0001-76, com o valor global de R$ 
3.400.753,05 (três milhões e quatrocentos mil setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), 
conforme mapa de preços anexado aos autos. ADJUDICO e HOMOLOGO a Licitação na forma da 
Lei Nº 8666/93. Martinopole/CE, 10 de Junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRATO DE RE-
GISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 0305.01/22-PE, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Santana do Acaraú, através da Secretaria de Gestão (Órgão Gerenciador) e a(s) empre-
sa(s): 01 – F G MARQUES COMERCIO, inscrita no CNPJ 38.539.894/0001-65, vencedora dos itens 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 102, 103, 105, 106, 107 e 108, perfazendo um valor de R$ 3.176.319,06 (Três Milhões, cento e seten-
ta e seis mil, trezentos e dezenove reais e seis centavos); 02 – JOSUE NATALIE DA COSTA ROCHA-ME, 
inscrita no CNPJ 41.829.905/0001-56, vencedora dos itens 03,06,12,13,14,20,49,77,101 e 104 perfazen-
do um valor de R$ 225.890,56 (Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis 
centavos); 03 – ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
41.600.131/0001-97, vencedora dos itens 27, 32 e 33 perfazendo um valor de R$ 253.596,80 (Duzentos 
e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico n° 0305.01/22-PE - OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA-
DOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ACARAÚ/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Regi-
do pela lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 – “pregão 
eletrônico”, com aplicação subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas altera-
ções posteriores, pelo Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como nas Leis complemen-
tares nº 123/06 e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital 
e seus anexos. DATA DE ASSINATURA: 13.06.2022. VIGÊNCIA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: 
Pela Prefeitura de Santana do Acaraú, Secretaria de Gestão (órgão gerenciador), Sr. José Célio Carneiro; 
e a(s) empresa(s): F G MARQUES COMERCIO; JOSUE NATALIE DA COSTA ROCHA-ME e ÔMEGA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. São João, 75 - Bairro Centro Santana do Acaraú - CE 
- CEP. 62.150-000, torna público o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2022 – cujo 
objeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DE 02(DUAS) ESCOLAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ,MAPP 2130, CONFORME 
PROJETO BÁSICO, que realizar-se-á no dia 29.06.2022, às 08:30 horas. Referido edital poderá 
ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 07:00 as 12:00 horas, 
ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou licitacao@santanadoacarau.ce.gov.br. Santana do 
Acaraú-Ce, 13 de Junho de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE LI-
CITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1306.02/22-SRP OBJETO: SELEÇÃO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE ITENS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO 
DE EVENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura 
de Santana do Acaraú-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que 
do dia 13 de junho de 2022 a 24 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 Ende-
reço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de junho de 
2022, às 09h00min. (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, á Av. São João, 75, 
Bairro Centro –Santana do Acaraú - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no 
Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. À comissão de Pregão. Santana 
do Acaraú/CE, 13 de junho de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento Pregoeiro Municipal 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.01 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no próximo dia 29 DE JUNHO DE 2022, às 09:00hs, estará realizando licitação, na modalida-
de TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o nº 
2022.06.06.01, com fins a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE EXPURGO LIMPEZA/RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO 
DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE, DE INTERESSE DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o qual encontra-se na íntegra na Sede da 
Comissão, no CENTRO ADMINISTRATIVO - situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroei-
ras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e 
através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO ADIAMENTO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, torna público que fica adiada o Cadastramento das Propostas 
a partir do dia 13/06/2022 às 15hs00min até 23/06/2022 às 07hs30min. Abertura das Propostas 
dia 23/06/2022 ás 07hs30min, e a fase de disputa de lance no dia 23/06/2022 ás 09hs00mina, a 
abertura da PE Nº 2022.05.26.001S, Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares destinado 
para Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora das Angústias sob a responsabilidade da Secretaria 
de Saúde do Município de Tarrafas – CE, antes marcada para o dia o Cadastramento das Propostas 
a partir do dia 02/06/2022 às 10hs00min até 15/06/2022 às 07hs30min. Abertura das Propostas 
dia 15/06/2022 ás 07hs40min, e a fase de disputa de lance no dia 15/06/2022 ás 09hs00min, no 
horário de atendimento ao público de 08:00 às 12:00h, no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e no 
Portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões, no site www.bllcompras.com, para verificação 
de informação e alterações posteriores. Informações pelo fone: 0**88 - 3549 1020, ou no endereço 
à Rua São Jose, nº 270, Centro. Tarrafas - CE. 09 de junho de 2022. Luiz Alves Matias - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - AVISO DE LICITAÇÃO. A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, autuada sob o nº 2022.06.02.001S-SRP cujo objeto é o Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de solução completa e 
integrada para modernização do parque tecnológico de sistemas de informação em saúde, com-
posta por sistemas, portais e aplicativos móveis, incluindo serviços e equipamentos, conforme 
especificados. sendo o Cadastramento das Propostas a partir do dia 15/06/2022 às 10hs00min 
até 28/06/2022 às 07hs30min. Abertura das Propostas dia 28/06/2022 ás 07hs30min, e a fase de 
disputa de lance no dia 28/06/2022 ás 09hs00min. O Edital estará disponível, no horário de atendi-
mento ao público de 08:00 às 12:00h, no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e no Portal de licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões, no site www.bllcompras.com, para verificação de informação e 
alterações posteriores. Informações pelo fone: 0**88 - 3549 1020, ou no endereço à AV. Maria Luiza 
Leite Santos S/N, Bulandeira. Tarrafas - CE. 10 de junho de 2022. Luiz Alves Matias - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - PRIMEIRO ADENDO/RE-
TIFICAÇÃO AO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09.05.01/2022 MODALIDADE: CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA 09.05.01/2022 O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE, 
com sede à Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, Jaguaribe - CE, faz saber a todos, que se acha 
aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório nº 09.05.01/2022, na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09.05.01/2022, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL 
DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE, com a ALTERAÇÃO dos prazos de execução. ONDE SE LÊ: 10.1- Os serviços 
objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
8.666/93 e suas alterações. LEIA-SE: 10.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executa-
dos e concluídos no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. Todos os 
demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem o disposto 
no Edital. Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE, em 09 de Maio de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - ERRATA DE PUBLICA-
ÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.06.04/2022 Objetos: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS 
PARA ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
– DEMUTRAN DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANS-
PORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO EDITAL Nº 
02.06.04/2022 ONDE SE LÊ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE 
COORDENAÇÃO, TREINAMENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ORGANIZAÇÃO DE 
CAMPEONATOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE JAGUARIBE/CE. 
LEIA-SE CORRETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE GESTÃO 
E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO 
AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JA-
GUARIBE/CE, 08 de junho de 2022. Charles de Lima Nunes - SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - ERRATA DE PUBLICAÇÃO. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02.06.02/2022 Objetos: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALI-
ZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA VIA DE ACESSO DA BR116 A LOCALI-
DADE DO JAGUASUL, INTERLIGANDO AO CRUZAMENTO DA NOVA ESTRADA DA BARRAGEM 
DE SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO 
DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO EDITAL Nº 02.06.02/2022 ONDE SE LÊ: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-
DO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO 
NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANIS-
MO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. LEIA-SE CORRETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA VIA DE ACESSO DA BR116 
A LOCALIDADE DO JAGUASUL, INTERLIGANDO AO CRUZAMENTO DA NOVA ESTRADA DA 
BARRAGEM DE SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E 
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, 08 de junho de 2022. Charles de Lima Nunes - 
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.06.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de Julho 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, 
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO NOVO MATADOURO PÚBLICO DE JAGUA-
RIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min 
às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 10 de junho de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.06.02/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de Julho 
de 2022 às 11h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRA-
DA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO 
MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 
10 de junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03.06.03/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 28 de Junho de 
2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua 
Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para re-
cebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETA-
RIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/
CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 
12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 10 de junho de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 06.06.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 06.06.01/2022 cujo objeto versa 
sobre a AQUISIÇÃO DE COLMEIAS PARA AUXILIAR OS APICULTORES NO DESENVOLVIMENTO 
DE SUAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e 
habilitação: às 17h do dia 13 de junho de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: 
às 08h do dia 27 de junho de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: 
das 08h01min às 08h59min do dia 27 de junho de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 
09h do dia 27 de junho de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa 
de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, 
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de 
licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e 
no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 10 de junho de 2022. Mayara Shelly Nogueira 
de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

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 15 de junho de 2022, às 16:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de 
PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.04.02/2022 cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA EXPEDITO DIÓGENES, SITUADA NO BAIRRO 
EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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, 10 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 15 de junho de 2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, localizada 
na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PROPOSTAS DE 
PREÇOS referentes a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08.04.03/2022 cujo objeto é a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, 
MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NA ESCOLA E.I.E.F. ULISSES PARANHOS MAIA, NO DISTRITO 
DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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, 10 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 14 de junho de 2022, às 16:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, localizada 
na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PROPOSTAS DE 
PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.01/2022 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NO 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, 10 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 14 de junho de 2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de 
PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.02/2022 cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, 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, 10 de 
Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 17.05.06/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PA-
VIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA 
RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme 
segue: INABILITADAS: 1. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
2. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 3. M R ABSOLUT LTDA; 4. META EMPREENDI-
MENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI; 5. IDEAL CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; 6. CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 7. CONTECNICA 
CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 8. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONS-
TRUCOES; 9. ARAUJO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 10. ELETROPORT SERVICOS 
PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 11. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 12. CONSTRUSER 
- CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA; 13. LEAL EMPREENDIMENTOS, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 14. C V TOME SERVICOS; 15. M JOSENEIDE LIMA MELO 
EIRELI; 16. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 17. MELIUZ CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; 18. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 19. FLAY ENGENHA-
RIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 20. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 21. J DE 
FONTE RANGEL EIRELI; 22. BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 23. M MINER-
VINO NETO EMPREENDIMENTOS e HABILITADAS: 24. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS 
EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 25. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 26. A.I.L. 
CONSTRUTORA LTDA; 27. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 28. WU CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI; 29. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 30. PILARTEX 
CONSTRUCOES LTDA Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do 
art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala 
da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.
br. Jaguaribe – CE, 10 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 16.05.03/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamen-
to das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, 
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Con-
forme segue: INABILITADAS: 1. CONSTRUTORA ASTRON LTDA,; 2. ELO CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; 3. EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI; 4. PVX1 SERVICOS AD-
MINISTRATIVOS EIRELI; 5. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 6. TEOTONIO CONSTRUCOES CO-
MERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA; 7. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 8. M MINERVINO 
NETO EMPREENDIMENTOS; 9. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES 
EIRELI; 10. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, 11. JOSE 
URIAS FILHO EIRELI; 12. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 13. BARBOSA CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; 14. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES 
EIRELI; 15. CMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 16. CONJASF - CONSTRUTORA DE 
ACUDAGEM LTDA; 17. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 18. LEXON SERVI-
COS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 19. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 20. 
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 21. JAO CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI e HABILITADAS: 22. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 23. N3 CONSTRU-
TORA LTDA; 24. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 25. REAL SERVICOS EIRELI; 26. S & T 
CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA; 27. ARAUJO CONSTRUCOES E LO-
CACOES LTDA; 28. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 29. WU CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; 30. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 31. C 
V TOME SERVICOS; 32. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 
LTDA; 33. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 34. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS 
LTDA; 35. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 36. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
37. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 38. AR EMPREEN-
DIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 39. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS 
LTDA; 40. JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; 41. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONS-
TRUCOES; 42. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA 
EIRELI; 43. CONSTRUTORA EXITO EIRELIOFica, a partir da data desta publicação, aberto o 
prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações 
poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–
mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 10 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins 
de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI AVISO CONVOCAÇÃO DO SE-
GUNDO COLOCADO - PROCESSO Nº 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS N.º 2022.03.15.01 - O 
Município de Icapuí-CE, por intermédio do Secretário de Infraestrutura e Saneamento, torna público 
a decadência do direito de contratação da empresa FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E CO-
MÉRCIO LTDA. – ME, inscrita no CNPJ: 23.492.879/0001-31, vencedora da Tomada de Preços 
Nº 2022.03.15.01. Tendo a mesma feito uso dos benefícios do Art. 43, § 1º, da Lei Complementar 
123/2006 e suas alterações posteriores, a licitante não apresentou a certidão escoimada do defeito 
em tempo hábil. Utilizando-se do § 2º do Art. 43 da mesma Lei, o município de Icapuí, CONVOCA 
a empresa remanescente e habilitada, na ordem de classificação, AMV PROJETOS & CONSTRU-
ÇÕES EIRELI – EPP, inscrita sob o nº. 10.480.822/0001-70, para apresentar proposta de preços e 
documentos habilitatórios atualizados, no prazo máximo de 05 dias úteis, para a licitação, e, para 
querendo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada assinar contrato cujo obje-
to é: contratação de empresa de engenharia para continuação da execução da obra de urbanização 
e pavimentação da estrada de acesso a Praia da Requenguela e Porto da Barra Grande, neste mu-
nicípio, conforme Convênio Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no instrumento, conforme o art. 64, § 2º da Lei 8.666/93. Icapuí-CE, 10 
de junho de 2022. José Francisco da Costa - Secretário de Infraestrutura e Saneamento

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - 2º 
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.° 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, informando 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 às 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 Ofício 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 

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO E DO COMERCIO VAREJIS-
TA EM GERAL DE SOBRAL E DOS MUNICIPIOS DA ZONA NORTE CNPJ № 

01.271.497/0001-45 Rua Menino Deus , 464 – Sala 06 – Centro – Sobral – 
Ceará. CEP:62.010-310 – 

FONE 88-99969-9025 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital, o Presidente do SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO E 
DO COMERCIO VAREJISTA EM GERAL DE SOBRAL E DOS MUNICIPIOS DA ZONA 
NORTE , faz saber aos associados quites e em pleno gozo de uas obrigações sociais 
e estatutárias que no dia 25 de Junho de 2022, na Sede da entidade na Rua Menino 
Deus, 464 – Sala 06 – Centro – Sobral – Ceará. CEP: 62.010-310, será realizada 
em primeira convocação as 7:30 hs e em segunda e última convocação as 8:00 hs, 
Assembléia Geral Extraordinária para deliberarem sobre a seguinte ordem o ia: – Alte-
ração do Endereço da Entidade para: Rua Menino Deus, 404 – Sala 06 – Centro – Sobral 
– Ceará. CEP: 62.010-310; II – Extensão de Base Territorial da entidade anexando os 
municípios de: Croatá, Cruz, Itarema, ijoca de Jericoacoara e Pires Ferreira III – Altera-
ção e Consolidação dos Estatutos Sociais da entidade; 

Sobral – Ceará, 18 de Maio de 2022 
Francisco Grjalba Frot Presidente 



ESTADO DO CARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.06.08.01PE. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME TERMOS DO CONVÊNIO N° 096/2021, 
PROCESSO N. 10771407/2021 E PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DO ESTADO. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. DA FORMA DE DISPUTA: ABERTO E 
FECHADO. A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE A ENTREGA 
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS SERÁ ATÉ O DIA 28.06.2022 ÀS 08:00 HORAS 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA). Os horários referem-se ao horário local. Referido EDITAL 
poderá ser adquirido no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: 
http:// www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala da 
C.P. L, situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. 10 de Junho de 
2022. Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro. 

A Diretoria Colegiada da AUDITECE – Associação dos Auditores e Fiscais da Receita Estadual 
do Ceará e a AUDITECE SOLAR, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
convoca todos os associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se 
instalar no dia 21 (vinte e um) de junho de 2022, às 8h30min em primeira convocação, 
e às 9h em segunda e última convocação, em meio híbrido: PRESENCIAL, no AUDITÓRIO 
DA SEFAZ III, sito a Av. alberto Nepomuceno, 06 - Centro e ELETRÔNICO 
(plataforma Zoom), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Auditece Solar – Discussão e deliberação sobre o modelo de aquisição, manutenção e 
distribuição de créditos de energia da usina geradora de energia solar dentre os participantes. 

Assembleia convocada em caráter permanente.

Diretoria Colegiada

Fortaleza, 10 de junho de 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE LOTEAMENTO. RAFAELLA RODIGUES PARDINI, Oficiala Registradora do 2o Ofício De Registros De Imóveis, Tabelionato 
De Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil Das Pessoas Jurídicas, Registro, Títulos e Documentos, localizado na Rua Virgilio Vasconcelos, 
97- Centro. Tianguá/CE - CEP: 62.320-132, na forma da lei. FAZ SABER, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do 
Art. 2o c/c com o art. 19 da Lei Federal 6.766 de19/12/1979 que o proprietário RESIDENCIAL VILLAS DA SERRA SPEL TDA, 
Sociedade Empresária Limitada, situada na Rod. BR-222, KM- 314, Tianguá/CE, representada por seus Sócios Adm. Auricélio Ferreira 
Mendes, brasileiro, natural de Tianguá - CE, casado, maior, nascido em 06.09.1972, empresário, portador da cédula de identidade 
RG-no. 970.281.180.41 SSP/CE e inscrito nº CPF/MF sob o n° 421.573.583-15, e CNH sob o nº 015.062.372.70 DETRAN/CE, residente 
e domiciliado na Av. Pref. Jaques Nunes, n° 1064, Bairro Centro, Tianguá - CE, CEP: 62.320-000, e Maria Cirlene Mendes, brasileira, 
natural de Tianguá - CE, casada, maior, nascida em 11.10.1966, empresária, portadora da cédula de identidade RG no. 692.972.83 SSP/
CE, e inscrita nº CPF/MF sob o nº 228.846.883-15, e CNH sob o nº 040.442.856,38 DETRAN/CE, residente e domiciliada na Rua Ver. 
Jose Ataíde de V. Aguiar, s/n, Bairro Centro, Tianguá - CE, CEP: 62.320-000. DEPOSITOU neste Cartório sob o protocolo n° 21242, 
requerimento, memorial, planta e os documentos necessários, requereu registro do LOTEAMENTO VILLA’S DA SERRA, nos termos 
da Lei 6.766, de 19/12/1979 e demais legislação aplicável. A documentação encontra-se à disposição dos interessados na sede deste 
Cartório, Sito a Rua Virgilio Vasconcelos, n° 97, Centro, Tianguá/CE. IMÓVEL A SER LOTEADO: UM IMÓVEL: no perímetro urbano deste 
distrito, município, comarca e circunscrição imobiliária de Tianguá, Estado do Ceará, consistente de uma parte de terra, situada no Sítio 
Pitanguinha, com as seguintes características e confrontações: ao NORTE: do P1 ao P2, medindo 1.095,29m (um mil, noventa e cinco 
metros e vinte e nove centímetros), com ângulo interno de 90°00’, no sentido Leste/Oeste, nas coordenadas X 280310 e Y 9581343, 
confinando com o imóvel do Sr. Francisco Ribeiro Alves; ao OESTE: do P2 ao P3, medindo 220,00m (duzentos e vinte metros), com 
ângulo interno de 90°00’ no sentido Norte/Sul, nas coordenadas X 280520 e Y 9581277, confinando com a Área Remanescente da 
matrícula nº 7512, pertencente a Concretiza Construtora e Habitações Eireli; ao SUL: do P3 ao P4, medindo 801,67m (oitocentos e um 
metros e sessenta e sete centímetros), com ângulo interno de 143°9, no sentido Oeste/Leste, nas coordenadas X 280762 e Y 9582041, 
confinando com a Área pertencente a Concretiza Construtora e Habitações Eireli; ao LESTE: do P4 ao P1, medindo 366,89m (trezentos 
e sessenta e seis metros e oitenta e nove centímetros), com ângulo interno de 36°51, no sentido Sul/Norte, nas coordenadas X 280641 
e Y 9582388, confinando com a Rodovia CE-187, encerrando uma área total de 20,86ha (vinte hectares e oitenta e seis ares) e um 
perímetro de divisa de 2.483,85m. Sendo a área de lotes 116.603,41m² , totalizando 609 lotes divididos em 15 quadras; área do sistema 
viário 50.103,49m² , área institucional 21.033,10m² ; área verde 
20.806m² . Imóvel registrado em nome dos requerentes na Matrícula nº 
8626 do Livro 2- RG, nos termos do R-1-7.512, do Registro Geral feito em 
13 de fevereiro de 2020, neste Cartório. O referido Loteamento foi 
aprovado e verificado pela Prefeitura Municipal local e pelas demais 
repartições competentes. As impugnações daqueles que se julgarem 
prejudicados quanto ab domínio do referido imóvel deverão ser 
apresentadas dentro do prazo de 15 dias, contados da data da terceira e 
última publicação do presente EDITAL, que será publicado por três dias 
consecutivos não havendo reclamação será feito o registro, ficando os 
documentos à disposição dos interessados neste Cartório em horário de 
expediente ao público. Dado e passado nesta cidade de Tianguá/CE. Aos 02 
dias do mês de Junho de 2022. RAFAELLA RODIGUES PARDINI - 
Oficiata de Registros Públicos.

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

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano - 
SEMAM, a Solicitação de Licença de Operação do Ramal de Seccionamento de 
230kV, com extensão linear de 1 km, localizado na Rua Maria Cassimiro, Bairro Furna 
da Onça, Município de Maracanaú, Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É 
PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
JUNTO À SMU, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO VALIDADOS COM A DEVIDA 
EMISSÃO DA LICENÇA.
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ECONOMIA

ECONOMIA

A perda de renda afetou pobres e ricos em 2021, mas 
foi mais intensa para os brasileiros com menos condições 
financeiras, segundo o IBGE. Conforme o levantamento, 
que vai além do mercado de trabalho e também analisa 
outras fontes de recursos, incluindo programas sociais, 
os 5% da população com menor renda tiveram queda de 
33,9% no rendimento médio de 2020 para 2021. A baixa 
é a mais intensa entre 13 classes pesquisadas pelo IBGE. 
Todas elas amargaram recuos na comparação dos dois úl-
timos anos, sinaliza o instituto. De 2020 para 2021, os 5% 
mais pobres viram o rendimento médio domiciliar per ca-
pita recuar de R$ 59 para R$ 39 por mês. Vem dessa com-
paração a queda de 33,9%. A renda domiciliar per capita 
corresponde ao ganho total dividido pela quantidade de 
pessoas em cada residência.

A segunda perda mais intensa foi sentida pela camada 
que envolve os brasileiros com a segunda menor renda 
média. Trata-se da classe da população com rendimento 
de 5% a 10% mais baixo. Nessa faixa, a renda despencou 
31,8%, de R$ 217 para R$ 148, na passagem de 2020 para 
2021. Na outra ponta da lista, a parcela 1% mais rica regis-
trou perda de 6,4%. A renda média per capita desse grupo 
recuou de R$ 17 mil para R$ 15,9 mil no ano passado. Os 
dados integram a Pnad Contínua: Rendimento de Todas 
as Fontes 2021. Além dos ganhos com o trabalho e pro-
gramas sociais, o estudo também analisa fontes de renda 
como aposentadorias, pensões e aluguéis.

Economia ruim implode vulneráveis 

Revlon. O preço das ações da Revlon, gigante de cosméticos presente em mais de 150 países, caiu pela 
metade após começarem a circular notícias de que a empresa pode declarar falência. Na quinta-feira (9), 
a ação da Revlon, valia US$ 4,34 (R$ 21,62). Na sexta, caiu 52,76%, para US$ 2,05 (R$ 10,21).

Disposto a abrir os cofres 
da União e destinar R$ 46,4 
bilhões em recursos para sub-
sidiar combustíveis, o gover-
no Jair Bolsonaro (PL) quer 
agora buscar distribuidoras e 
revendedoras para assegurar 
que o alívio nos preços será re-
passado aos consumidores. O 
temor de integrantes do Exe-
cutivo é que as empresas que 
atuam na cadeia se apropriem 
de parte do corte de tributos, 
ampliando suas margens de 
lucro. Simulações apresenta-
das ao Congresso Nacional 
indicam que as desonerações 
poderiam significar uma re-
dução de R$ 0,76 no litro do 
diesel e R$ 1,65 na gasolina.

Membros do governo e do 
Congresso devem se reunir 
nos próximos dias com repre-
sentantes da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis), das 
distribuidoras e dos postos para 
tratar do assunto.

Inflação
O setor de combustíveis não 

será o primeiro a ouvir os ape-
los do governo para segurar as 
margens de lucro e colaborar 
no controle da inflação. Nesta 
quinta-feira (9), Bolsonaro e o 
ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) pediram para empresá-
rios do setor de supermercados 
segurarem os preços da cesta 
básica, por exemplo. A inflação 
assusta aliados de Bolsonaro, 
que buscam formas de trazer 
alívio ao bolso da população 
sob pena de comprometer o 
projeto de reeleição do presi-

dente. O IPCA, índice oficial de 
preços, acumula alta de 11,73% 
em 12 meses até maio.

O cardápio de opções inclui 
eventuais medidas para refor-
çar disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, como 
a exigência de fixação, em local 
visível nos postos de combus-
tíveis, dos preços praticados 
antes e depois das medidas 
adotadas. A visão no governo 
é que os consumidores podem 
atuar como uma espécie de fis-
cal dos preços, para assegurar o 
repasse do alívio.

O próprio presidente já con-
tou ter pedido a caminhoneiros 
que ajudem a fiscalizar se os 
postos estão repassando o alí-
vio nos preços ou estão aumen-
tando suas margens de lucro.

A redução de tributos é a 
aposta do governo para dimi-
nuir o preço dos combustíveis, 
cuja alta é vista por membros 
da campanha do presidente 
como principal obstáculo à sua 
reeleição. Outra iniciativa em 
estudo envolve o painel de re-
gistro de preços da ANP, obtido 
por meio de um levantamento 
realizado por empresa contra-
tada pela agência por meio de 
licitação. A pesquisa apresenta 
semanalmente os preços míni-
mos, médios e máximos pra-
ticados pelas distribuidoras e 
pelos postos de combustíveis.

Dentro do governo, porém, 
há a avaliação de que o painel 
é subutilizado e que há espaço 
para a agência atuar de maneira 
mais incisiva nessa área, inclu-
sive ampliando a frequência de 
divulgação da pesquisa.

O pacote anunciado na úl-
tima segunda-feira (6) inclui a 
desoneração de tributos fede-
rais sobre a gasolina e o etanol, 
além de uma compensação de 
até R$ 29,6 bilhões aos estados 
em troca de eles zerarem as 
alíquotas de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) sobre diesel e 
gás até o fim do ano. Os gover-
nos estaduais também precisa-
riam reduzir o percentual do 
imposto sobre o etanol a 12%. 
Parlamentares aliados ao go-
verno estimam que a aprovação 
das propostas pode se dar em 
duas semanas. A celeridade na 
tramitação é considerada cru-
cial para que Bolsonaro tenha 
chances de capitalizar o efeito 
nas bombas em sua campanha 
eleitoral.

Mesmo assim, o brasileiro 
ainda pode levar um tempo até 
sentir algum alívio no bolso, 
segundo técnicos da área eco-
nômica. Isso ocorre porque os 
tributos sobre combustíveis são 
pagos na etapa de distribuição, 
não pelos postos.

Qualquer alteração terá efei-
to somente quando o reven-
dedor (posto de combustível) 
receber uma nova remessa do 
produto faturada sob tributa-
ção zero. O efeito, portanto, não 
é imediato.

Em fevereiro do ano passa-
do, já em uma queda de braço 
com os governadores em tor-
no da culpa pelo aumento nos 
combustíveis, o governo federal 
editou um decreto para obrigar 
postos de combustíveis a di-
vulgar informações mais claras 

sobre a composição dos preços, 
inclusive detalhando o valor 
dos tributos estaduais.

Integrantes do governo, po-
rém, admitem reservadamente 
que a solução estrutural para 
a alta de preços seria o fim da 
Guerra na Ucrânia, uma vez 
que o conflito tem sido um fa-
tor de impulso para as cotações 
de petróleo.

O grande problema é que 
os reajustes nos combustíveis 
acabam se disseminando por 
outros produtos consumidos 
pelas famílias brasileiras, en-
tre eles os alimentos, uma vez 
que grande parte do transporte 
de cargas no Brasil é feita por 
caminhões movidos a diesel. 
Diante da dificuldade com a 
inflação, o governo tem dire-
cionado a pressão aos empre-
sários. Na quinta-feira (9), Bol-
sonaro e Guedes pediram para 
donos de supermercados segu-
rarem os preços da cesta básica. 
O chefe do Executivo disse que 
“em momentos difíceis” todos 
precisam “colaborar”.

Representantes da Fecom-
bustíveis (Federação Nacio-
nal do Comércio de Com-
bustíveis e de Lubrificantes), 
que representa os sindicatos 
de postos de combustíveis do 
país, têm previsão de viagem 
a Brasília na próxima semana 
para encontrar parlamenta-
res. De acordo com o presi-
dente da Fecombustíveis, Ja-
mes Thorp, o objetivo é fazer 
um ato em apoio aos cortes 
de tributos. O convite da via-
gem foi feito pela presidência 
da Câmara. (Folha Press)

Comércio
As vendas do varejo no 

Ceará cresceram 3,1% em 
abril, sobre março. Desde 
janeiro, o setor acumulou 
alta de 8%, e, em 12 meses, 
de -1%, diz o IBGE. Sobre 
abril de 2021, o salto foi 
de 18,5%, o maior do País, 
com altas em todas as oito 
atividades. No varejo am-
pliado, que inclui veículos, 
motos, partes e peças e de 
material de construção, as 
vendas subiram 6,6% em 
abril frente a março. Já so-
bre abril de 2021, veículos 
e motos, partes e peças 
subiram 1,6% e material de 
construção caiu 9,7%.

Comércio II
Sobre as atividades do 

varejo cearense, as altas 
foram registradas em teci-
dos, vestuário e calçados 
(113,1%); combustíveis e 
lubrificantes (19,4%); hiper, 
supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 
(5,9%); artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos e 
de perfumaria (7,9%); outros 
artigos de uso pessoal e 
doméstico (32,9%), móveis 
e eletrodomésticos (22%); 
livros, jornais, revistas e 
papelaria (94,8%); e equi-
pamentos e material para 
escritório informática e 
comunicação (20,1%).

Esbarro
Não basta apenas me-

didas. A honestidade (ou a 
falta dela, no caso) também 
deve ser pensada e consi-
derada – para se ter a ideia 
do tamanho do problema 
não apenas de governo 
mas de todo o conjunto. 
Disposto a abrir os cofres 
da União e destinar R$ 46,4 
bilhões em recursos para 
subsidiar combustíveis, o 
Governo Federal quer, agora, 
buscar distribuidoras e re-
vendedoras para assegurar 
que o alívio nos preços será 
integralmente repassado 
aos consumidores. 

Esbarro II
O temor é que as empre-

sas que atuam na cadeia 
se apropriem de parte do 
corte de tributos, amplian-
do suas margens de lucro. 
Simulações apresentadas 
ao Congresso Nacional in-
dicam que as desonerações 
poderiam significar uma 
redução de R$ 0,76 no litro 
do diesel e R$ 1,65 na ga-
solina, em tese. Em resumo, 
parte do problema também 
é agravado pela desonesti-
dade, lesando milhares, mi-
lhões de brasileiros, a cada 
dia, a cada abastecimento. 
Mazela antiga essa.

Solução testada, reprovada e ultrapassada  
O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Sena-
do, afirmou que não acredita na efetividade do 
congelamento de preços para conter a inflação e 
acrescentou que "não é esse o caminho". “Temos 
uma sociedade de livre mercado. E acho que o que 
o ministro Paulo Guedes reivindicou e suplicou foi 
realmente a responsabilidade social de todos os 
brasileiros, na sua atividade produtiva. Ninguém 
obviamente pretende sacrificar o lucro, nem 
acredito em congelamento de preços, não é esse o 
caminho", afirmou. As empresas, porém, deveriam 
"fixar preços que sejam justos" e não buscar "lu-
cros abusivos", ponderou.

Aviso dado: Se faltar óleo diesel, tudo piora  
O desabastecimento 
de óleo diesel nos 
próximos meses, se 
de fato ocorrer, co-
loca em risco toda a 
economia do Brasil. 
Seriam afetadas a 
produção de comi-
da, a inflação, a ex-

portação de grãos e o PIB. Embora pouco provável, o risco 
existe. No fim de maio, a Petrobras enviou ofício ao MME 
(Ministério de Minas e Energia) alertando para o risco de 
desabastecimento de diesel no país. O aviso foi dado.

Governo estuda medida para 
que postos repassem subsídios
Ao destinar R$ 46 bilhões para subsidiar combustíveis, governo busca 
distribuidoras para assegurar alívio nos preços para consumidores

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Aviso de Licitação Tomada de Preços no 2022.05.25.001-TP-
-SETCULT - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o Edital de Licitação, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e manutenção do Centro Cultural 
Laís Facó no município. A realizar-se no dia 04/07/2022, às 09h. Maiores informações na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua: João Tomaz Ferreira, nº 42 - CEP: 62.840-
000 - Centro - Beberibe/CE, das 08h às 14h e no site: www.tce.ce.gov.br. Adson Costa Chaves.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação 
- O município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0020206.2022. 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS 
ESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 
DE URUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, 
ESPORTE, JUVENTUDE E DO DESPORTO. Abertura dia 29 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. 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 do Pregão Eletrônico n° 0062101.2022- SRP, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE 
VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE. Contratadas: S 
S LIBERATO ME- CNPJ: 29.720.808/0001-25, contratos: 0062101.2022 -01 SRP, R$: 93.151,62, 
0062101.2022 -02 SRP, R$ 40.689,20, 0062101.2022-03 SRP, R$ 35.158,70, 0062101.2022-04 
SRP, R$ 33.405,32, 0062101.2022-05 SRP, R$ 33.405,32, 0062101.2022-06 SRP, R$ 101.559,88, 
0062101.2022-07 SRP, R$ 71.793,72, 0062101.2022-08 SRP, R$: 5.371,50, 0062101.2022-09 
SRP, R$:15.912,23, 0062101.2022-10 SRP, R$: 1.571,47, 0062101.2022-11 SRP, R$: 84.717,24, 
0062101.2022-12 SRP, R$:192.046,60, 0062101.2022-13 SRP,R$:23.696,10, 0062101.2022-14 
SRP,R$:17.851,75, MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO-ME - CNPJ: 08.971.694/0001-
16, contrato nº 0062101.2022-15 SRP, R$: 40.694,00, vigência do contrato 02/06/2022 a 
31/12/2022.Dotações: 0801.12.361.0118.2.016, 0801.12.365.0118.2.024, 0801.12.365.0116.2.020, 
0801.12.362.0118.2.018, 0808.12.361.0120.2.031, 0901.10.301.0123.2.046, 0901.10.302.0123.2.051, 
0901.10.122.0110.2.044, 0901.10.304.0123.2.053, 0901.10.305.0123.2.054, 1515.15.122.0110.2.084, 
1414.20.122.0110.2.081, 1005.08.244.0126.2.061, 1005.08.243.0129.2.058.Elemento de gasto dos 
contratos: 3.3.90.30.00. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. FRANCISCO DAS CHAGAS 
PEREIRA - Ordenador de Despesas do Fundo Municipal da Educação.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Ana Cris-
tina Lopes da Silva, Secretária. Extrato da Ata de Registro de Preços N°. 2022.03.28.006-SR-
P-SME. Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de mobiliário esco-
lar. Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 
e suas alterações posteriores.  Valor Global:  R$ 1.836.200,00(um milhão, oitocentos e trinta 
e seis mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: Órgão Requisitante, Projeto /Atividade: 
0802.12.365.0003.1.010, 0802.12.361.0003.1.008; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00; Fonte 
de Recursos: 1500100100, 1540000000, 1541000000, 1542000000. Vigência: 09/06/2023. Con-
tratadas:  Brasflex Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ Nº 03.422.922/0001-85, com 
sede na Rua Norma de Araújo Batista, nº 131, Galpão 103, Distrito industrial, João Pessoa/PB, 
CEP 58082-040, vencedora do certame no lote 01, com o valor de R$ 1.395.000,00(um milhão, 
trezentos e noventa e cinco mil reais). Assina pela contratada: Ana Karina Bezerra Maia; e Expert 
Serviços, Comércio de Móveis e Licitações Ltda, inscrita no CNPJ Nº 40.914.388/0001-73, com 
sede na Av. Heráclito Graça, nº 144, sala 11, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60140-060, vencedora 
do certame nos lotes 02 e 03, com o valor de R$ 441.200,00(quatrocentos e quarenta e um mil e 
duzentos reais). Assina pela contratada: Alessandra Ribeiro Cunha.

Prefeitura Municipal de Icó – A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados 
o Resultado da Fase de Habilitação referente à Tomada de Preços Nº 15.01/2022-TP, cujo objeto: 
Contratação de serviços de engenharia para execução da reforma do prédio destinado a Sede do 
NASF-Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município, conforme planilhas, projetos e cronogra-
mas em anexo, declarando: Habilitadas as empresas: Empresas Habilitadas: 1 - Impar Serviços 
Ltda, CNPJ Nº 37.730.854/0001-33; 2 - Real  Serviços Eireli, CNPJ Nº 37.452.665/0001-46; 3-Pro 
Limpeza Serviços e Construções Eireli, CNPJ Nº 11.012.912/0001-08; 4 - Melius Construções e 
Serviços, CNPJ Nº 44.460.479/0001-14; 5 - KLF Serviços, CNPJ Nº 35.848.539/0001-80; 6 - HB 
Serviços de Construções Eireli, CNPJ Nº 21.106.785/0001-51; 7 - Momentum Construtora Limitada, 
CNPJ Nº 26.754.240/0001-75; 8 - J de Fonte Rangel Eireli, Nº 26.757.272/0001-24; 09 - Flay En-
genharia, Empreendimentos e Serviços Eireli, CNPJ Nº 17.690.855/0001-94; 10 - Meta Empreen-
dimentos & Serviços de Locação de Mão de Obra Eireli ME, CNPJ Nº 07.471.421/0001-40; 11 
- Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli EPP, CNPJ Nº 06.043.276/0001-33; 12 - Vênus 
Serviços e Entretenimento Ltda, CNPJ Nº 32.744.002/0001-81; 13 - A.I.L Construtora Ltda ME; 14 
- AR Empreendimentos Serviços e Locações, CNPJ Nº 22.853.186/0001-64; 15 - Caldas Empreen-
dimentos e Construções Eireli, CNPJ Nº 10.621.483/0001-03; 16 - Ideal Construções e Serviços 
Ltda, CNPJ Nº 22.336.279/0001-11, 17 - RM Clemente Candido ME, CNPJ Nº 35.214.818/0001-9; 
Empresas Inabilitadas: 1 - X7 e Empreendimento Eireli ME; 2 - Lider Construção e Serviços; 3 - Ar-
cos Construtora & Incorporada; Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica declara-
do aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o Resul-
tado da Fase de Habilitação referente à Tomada de Preços Nº 22.01/2022-TP, cujo objeto: Contratação 
de empresa para executar construção de pontes e bueiros na sede do município, conforme planilhas, 
projetos e cronogramas em anexo, Declarando: Empresas Habilitadas: 01 - Meliuz Construções e Servi-
ços Ltda ME, CNPJ: 44.460.479/0001-14 - 02 - Impar Serviços Ltda, CNPJ: 37.730.854/0001-33; 03 - J 
de Fonte Rangel Eireli, CNPJ: 26.757.272/0001-2405 04 - AR Empreendimentos Serviços e Locações 
Eireli - CNPJ: 22.853.186/0001-64; 05 - Venus Serviços e Entretenimentos  CNPJ: 32.744.0002/0001-
81; 06 -  KLF Serviços, CNPJ: 35.848.539/0001-80; 07 - Caldas Empreendimentos e Construções Eireli, 
CNPJ: 10.621.483/0001-03; 08 - Medeiros Construções e Serviços Ltda ME, CNPJ: 07.615.710/0001-
75; 09 - T.C.S da Silva Construções Eireli, CNPJ: 10.787.147/0001-27; 10 - G7 Construções e Serviços 
Eireli - EPP, 11 -  Momentum Construtora Limitada, CNPJ: 26.754.240/0001-75; 12 - A.I.L Constru-
tora Ltda ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85; 13 -  PRO Limpeza Serviços e Construções Eireli, CNPJ: 
11.012.912/0001-08; 14 - Construtora Êxito Eireli EPP, CNPJ: 03.147.269/0001-93; 15 - Lexon Serviços 
e Construtora, CNPJ: 07.191.777/0001-20; 16 - Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços Eireli 
ME, CNPJ: 17.690.855/00001-94; 17 - Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli - EPP, CNPJ: 
06.043.276/0001-33; 18 - Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra Eireli ME, 
CNPJ: 07.471.421/0001-40; 19 - HB Serviços de Construção Eireli ME, CNPJ: 21.106.785/00001-51; 
20 -  Arcos Construtora & Incorporada, CNPJ: 15.342.816/0001-70; 21 - Real Serviços Eireli, CNPJ: 
37.452.665/00001-46,- 22 - Riofe Serviços e Administrativo Eireli; 23  - Lider Construção e Serviços, 
CNPJ: 04.957.984/0001-54; Empresas Inabilitadas: Pilartex Construções Ltda, CNPJ: 41.211.559/0001-
48; M Minervino Neto Empreendimentos, CNPJ: 63.312.771/0001-34; RM Clemente Candido ME, 
CNPJ: 35.214.818/0001-91; CONSTRUSER – Construção e Serviços de Terraplanagem, CNPJ Nº 
08.701.149/0001-00. Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica declarado aberto o 
prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Abertura das Propostas - O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos inte-
ressados que no dia 14/06/2022, às 09h, realizara abertura das propostas de preços referente a 
licitação de Tomada de Preço Nº. 2022.01.28.002-SEINFRA(Secretaria de Infraestrutura e Desen-
volvimento Econômico) cujo objeto: Contratação de empresa para a construção e urbanização de 
praças em diversas localidades no Município, conforme projeto em anexo parte integrante deste 
processo. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Saúde. Con-
tratada: F.A Andrade Costa-ME. Pelo valor global de R$ 38.398,70 (trinta e oito mil trezentos e 
noventa e oito reais e setenta centavos). Objeto: Registro de preços visando a aquisição futura de 
gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha, destinado a atender as necessidades do 
Hospital e Maternidade Dr. Cicero Ferreira Filho e da Secretaria de Saúde, no município, conforme 
especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial Nº 2021.07.22.001-SESA. 
Vigência dos Contratos: Da data da assinatura do contrato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 
Saúde: 17.17.10.302.1003.2.011 06.06.10.122.0402.2.008. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. 
Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina 
pela Contratada: Francisca Felipe de Jesus. Data da Assinatura: 07/06/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação; Secretaria 
de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Trabalho e Assistência Social; Secreta-
ria de Saúde. Contratada: GAP Construções e Projetos Ltda EPP. Secretaria de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente: Valor Global Estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Secretaria de Agricultura: Valor 
Global Estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Secretaria de Esporte: Valor Global Estimado de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). Secretaria de Educação: Valor Global Estimado de R$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil reais). Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico: Valor Global Estimado 
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). Secretaria de Trabalho e Assistência Social: Valor 
Global Estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Secretaria de Saúde: Valor Global Estimado de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objeto: Prestação dos serviços de engenharia consultiva, assessora-
mento e elaboração dos projetos de engenharia por demanda, junto as unidades administrativas do 
município. Procedimento Licitatório: Tomada de Preço Nº 2022.05.16.0001-GM. Vigência dos Contratos: 
da data da assinatura do contrato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 07.07.12.122.0402.2.017. 
11.11.04.122.0402.2.038. 08.08.08.244.0807.2.082. 06.06.10.122.0402.2.008 12.12.04.122.0402.2.041 
09.09.04.122.0402.2.033 10.10.04.122.0402.2.034. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina pela 
Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina pela Contrata-
da: Geordano de Araújo Pessoa. Data da Assinatura: 01/06/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro torna público que a partir das 16h do dia 
13/06/2022 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº ST-PE001/2022-SRP, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de gêneros alimentícios para atender as necessidades da secretaria do trabalho, desenvolvimento e 
assistência social do município. Data da Disputa de Preços: 27/06/2022 às 09h (Horário de Brasília-DF). 
O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08h às 12h (Horário local), na Avenida Francisco 
França Cambraia, n ° 265, Centro, Senador Pompeu/CE, ou através dos sites: www.bll.org.br. -  https://
licitacoes.tce.ce.gov.br - https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/- José Higo dos Reis Rocha.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE DA COOPERC - 
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS DO ESTADO DO 
CEARÁ LTDA., A SER REALIZADA NA FORMA CNPJ Nº 35.690.587/0001-92 e NIRE Nº 23400018267, 
PRESENCIAL. O Diretor-Presidente da COOPERC – Cooperativa de Consumo dos Empregados nas Indústrias 
Farmacêuticas do Estado do Ceará Ltda., com endereço sede à Rua Doutor Ratisbona, nº 96, Bairro Fátima, CEP 
60.411-220, Fortaleza – Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso V, do seu 
Estatuto Social, e observando o Decreto Estadual nº 34.722, de 30 de abril de 2022, o qual, dentre outros 
comandos, prorroga o isolamento social e estabelece medidas preventivas direcionadas a evitar a disseminação 
da COVID-19 no Estado do Ceará, bem como o previsto no artigo 43-A, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, convoca seus sócios cooperados a participar de “Assembleia Geral Extraordinária - AGE” que ocorrerá no 
dia 30 de junho de 2022 (quinta-feira), , tendo como endereço base a sede desta na forma PRESENCIAL
cooperativa, sendo às 18:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados 
em condições de votar; ou, às 19:30 horas, em segunda convocação, estando a metade e mais um dos associados 
em condições de votar; ou, finalmente, às 20:30 horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) 
associados em condições de votar, para deliberar sobre a seguinte  Eleição de cooperado(s) Ordem do dia: 1.
para recomposição do Conselho de Administração da cooperativa (DIRETORIA).  Compromisso e posse do(s) 2.
membro(s) eleito(s) para recomposição do Conselho de Administração da cooperativa (DIRETORIA). 3. 
Discussão e deliberação acerca de alteração no Estatuto Social.  Discussão e deliberação acerca da atualização 4.
e/ou adequação dos códigos relativos à atividade econômica da cooperativa. Outros assuntos de interesse da 5. 
cooperativa.  Conforme determina o artigo 24, do Estatuto Social desta cooperativa, as OBSERVAÇÕES: a)
decisões tomadas nessa assembleia geral extraordinária se restringirão à ordem do dia.  O processo eleitoral b)
iniciará a partir da instalação da assembleia geral e encerrará tão logo seja apurado o total de votos, que se darão 
por escrutínio secreto, mas, caso haja candidatura única, poderão se dá por aclamação ou qualquer forma de 
manifestação inequívoca registrada em ata, do mesmo dia.  Para efeito de  estatutário, o quadro social  c) “quórum”
é constituído nesta data por 20 (vinte) associados em condições de votar.  Excepcionalmente, por força da d)
necessidade de isolamento social, a inscrição de chapas e/ou interessados ao Conselho de Administração 
(DIRETORIA) se dará até a instalação desta assembleia.  O Diretor-Presidente repassará aos cooperados todas  e)
as informações necessárias à participação na assembleia geral, o que poderá se dá através do uso de meio físico 
ou virtual.  Os cooperados deverão repassar seus endereços de email e número de whatsapp, atuais, ao Diretor- f)
Presidente, até 24 horas antes da realização da assembleia geral para viabilizar o procedimento previsto na alínea 
anterior. A ciência do cooperado em relação a data da assembleia geral aqui convocada poderá se dá por  g) 
qualquer forma legítima de comunicação, bem como sua efetiva participação poderá se dá por qualquer meio de 
registro. Fortaleza/CE, 10 de junho de 2022. Ismael Magalhães Ramos, DIRETOR-PRESIDENTE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇO N° 001.06/2022-TP – O Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de 
Itapipoca-CE torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 14 de Julho de 
2022, às 09h, na Sala de reuniões da Comissão situada na Av. Anastácio Braga, Nº 195, Itapipoca-CE, 
estará realizando Licitação, na Modalidade Tomada de Preço N° 001.06/2022TP, Critério de 
Julgamento será do Tipo Técnica e Preço, com o seguinte Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Itapipoca - CE, no âmbito do 
Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE 
PRODESA, o qual se encontra na íntegra na sede da Comissão Especial de Licitação, com Endereço: 
Av. Anastácio Braga, Nº 195, Itapipoca-CE, no horário de 08h às 12h de segunda a sexta feira e nos 
Endereços Eletrônicos: site do www.tce.ce.gov.br/licitações e https://itapipoca.ce.gov.br/. Antônio 
Vitor Nobre de Lima – Secretário de Infraestrutura.
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Bronze. O ginasta Caio Souza faturou a medalha de bronze no cavalo com alças, na etapa da Copa do Mundo de 
Osijek, na Croácia, no sábado (11). Depois de obter a oitava melhor classificação, o atleta melhorou a nota para 
13.633 e ficou com a terceira posição. Ele ainda disputou a final das barras paralelas e ficou com a quarta posição.ESPORTES

Capitão Wagner

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Sobre a entrevista em forma de debate na TV União, 
observe aqui alguns conceitos do colunista sobre este 
candidato ao governo do estado.
1) Muito bem humorado.
2) Distinto, cavalheiro e elegante nas respostas sem 
atacar a ninguém.
3) Profundo conhecedor de todos problemas que nosso 
estado apresenta com a saúde, segurança, violência, 
desemprego e inflação.
4) De orígem pobre desde menino começou a trabalhar.

COMUNICADOESPE-
CIAL A Nossa brilhante con-
terrânea Marina Miranda Lima 
acaba de consagrar-se campeã 
brasileira de xadrez sub-20 em 
todas as categorias! CLÁSSICO! 
RÁPIDO! E BLITZ! Conquistas 
para ela e muito importan-
tes, assim como para todos 
nós. Parabéns para ela, sem 
esquecer a família,  o Moezio 
seu professor inicial e também 
o Silvio Lucena que poliu este 
ouro do nosso xadrez!

CRAQUE E AMIGO No futsal fiz bons amigos e ao 
mesmo tempo craques de talento com o Gil, hoje na coluna.

PRESTÍGIO NACIONAL Ele sempre empolgou os torce-
dores pelo seu talento profissional. Hoje na coluna o atleta Falcão 
por dois anos eleito pela Fifa com o maior craque do mundo.

COPA MARRECO O tênis cearense tem evoluido muito 
nos últimos anos. A Copa Marreco deste esporte é um evento 
dos mais interessantes. A primeira copa de tênis teve o médi-
co Josué de Castro e Wanley Melo entre os participantes. Seus 
filhos (de Jousé) Marcelo, Rodrigo e Josué Filho está numa 
foto que foi colhida em 1950.

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

Dorival Júnior estreou 
com derrota no comando 
do Flamengo. Neste sábado 
(11), o Internacional venceu 
por 3 a 1, no Beira-Rio, pela 
11ª rodada do Brasileirão, e 
dorme no G4. Wanderson, 
duas vezes, e Pedro Henri-
que, fizeram os gols do Inter. 
Andreas Pereira fez o gol do 
Fla. A vitória do Colorado 
foi construída com um gol 
marcado antes do primeiro 
minuto de jogo. Foi o 15º 
jogo de invencibilidade do 
time gaúcho, considerando 
todas as competições que 
disputou. Já o Rubro-Negro 
perdeu o terceiro jogo con-
secutivo no Brasileirão.

Com 18 pontos, o Inter 
pula para o terceiro lugar na 
classificação, mas pode dei-
xar o G4 com os jogos de do-
mingo. Já o Flamengo é o 15º 
com 12 pontos. O próximo 
jogo do Inter será na quar-
ta-feira (15), contra o Goiás, 
fora de casa. Já o Flamengo 
recebe o Cuiabá, no mesmo 
dia, no Rio de Janeiro.

Se o Inter sofre para fir-

mar um centroavante, seu 
ponta esquerda resolveu. 
Wanderson marcou duas 
vezes e virou artilheiro do 
time na temporada. “A gente 
sabe que o adversário é difí-
cil, mas começamos com in-
tensidade alta. Fizemos um 
bom jogo, mas fomos efi-
cientes. Fico feliz de ajudar 
com dois gols e espero con-
tinuar assim”, disse na saída 
do primeiro tempo.

Everton Ribeiro foi quem 
errou o passe que originou a 
jogada do segundo gol do In-
ter. A bola foi perdida numa 
zona perigosa de campo.

Sem tempo para um trei-
no sequer, Dorival Jr. optou 
pela escalação de medalhões 
em sua estreia. Ele promo-
veu a volta de Diego Alves, 
que não teve culpa nos gols, 
e apostou em David Luiz e 
Filipe Luís, jogadores que 
já vinham perdendo espaço 
com as chegadas de Pablo 
e Ayrton Lucas, respecti-
vamente. O time fez uma 
partida recheada por erros 
técnicos individuais e por 

muito pouca inspiração. Um 
pouco melhor arrumado na 
etapa final, o time de Dorival 
até tentou uma reação, mas 
faltou qualidade para criar 
possibilidades reais.

Mano Menezes comple-
tou 60 anos. No comando 
do Inter desde abril, ele foi 
responsável por estabilizar o 
time após um início de tem-
porada muito ruim com Ale-
xander Medina no reserva-
do. No clube do Sul, ele está 
invicto desde sua estreia.

O Inter praticamente já 
começou o jogo ganhando. 
Com menos de um minuto 
de partida, Wanderson já 
tinha colocado na rede o 
primeiro gol do jogo. Com 
isso, o time de Mano Me-
nezes se sentiu seguro para 
atuar como gosta, prote-
gendo seu gol e explorando 
o contra-ataque. Foi assim 
que nasceu o segundo gol 
e mais algumas chances. 
Alan Patrick como organi-
zador de jogadas e a grande 
noite de Wanderson ajuda-
ram o time de Porto Alegre.

Ao levar o primeiro gol 
antes do primeiro minuto 
de jogo, o Flamengo viu seu 
plano ruir logo no início e 
viu o Inter dominar com-
pletamente as ações no pri-
meiro tempo. Sem nenhuma 
articulação e muito lento na 
troca de passes, o Fla foi uma 
equipe inofensiva e que mar-
cou muito mal um adversário 
que soube aproveitar os espa-
ços generosos deixados pelo 
Rubro-negro. A equipe se ar-
rumou um pouco mais com 
a saída de Thiago Maia, que 
deu lugar a Marinho. O time 
ensaiou uma pressão, dimi-
nuiu a desvantagem, mas fal-
tou futebol para sair do Bei-
ra-Rio com um resultado 

O jogo foi marcado por 
temperaturas baixas. O frio 
da capital do Rio Grande do 
Sul, potencializado pela pro-
ximidade do Beira-Rio com 
o Guaíba, derrubaram os 
termômetros. A temperatu-
ra em Porto Alegre durante 
o jogo esteve abaixo de cinco 
graus, mas a sensação térmi-
ca foi bem inferior.

Sonhos
Continue acreditando pois seu dia chegará. Loteria 

dos Sonhos, sempre uma esperança.

Meus convidados
Estarei lá, se Deus quiser e já selecionei os 7 amigos 

que estarão em minha mesa separada pelo presidente 
Jardson Cruz. O baiano Moraes Moreira é a estrela prin-
cipal do crnaval da saudade deste ano.

Virgílio Tavares
E não Virgílio Távora como saiu na coluna de quinta 

passada, sobre a federação de atletismo.

Entrega de kits
A Federação de Triathon do Estado do Ceará (Fetriece) 

inform que a entrega de kits da corridinha e duathlon 
aquático kids, ocorrerá de hoje até o dia 15 de junho, das 
8 às 12 horas na própria sede da entidade.

Verstappen vence GP de Baku e dispara na liderança
O atual campeão Max Vers-

tappen disparou na liderança 
classificação geral da Fórmula 
1. O piloto da Red Bull con-
tou com abandono da Ferrari 
para vencer o Grande Prêmio 
do Azerbaijão na manhã des-

te domingo, no Circuito de 
Baku, conquistando sua quin-
ta vitória nesta temporada. 
Seu companheiro de equipe, 
Sergio Pérez, terminou em 
segundo lugar. O mexicano 
fez boa corrida e chegou a as-

sumir a ponta logo na largada, 
ultrapassando Charles Leclerc. 
O britânico George Russel, da 
Mercedes, encerrou na tercei-
ra posição, sendo seu terceiro 
pódio na temporada. O piloto 
segue como o único entre os 

20 pilotos a chegar sempre 
entre os cinco primeiros em 
todas as oito corridas dis-
putadas até aqui. Já Lewis 
Hamilton teve uma de suas 
melhores apresentações no 
ano e encerrou em quarto.

Internacional vence Flamengo 
na estreia de Dorival Júnior
Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho venceu o rubro-
negro carioca por 3 a 1 com um gol marcado no primeiro minuto da partida   

FERNANDA CONSUELO ALVES
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) de 
São Gonçalo do Amarante a Licença Ambiental Única - LAU nº 16/2021, Emitida em 23/12/2021, 
para Empreendimento Do Tipo Condomínio Residencial Unifamiliar, localizada na Rua Raimundo 
Viana, Nº 130, Taíba, São Gonçalo do Amarante – CE. Em cumprimento a Lei Federal Nº 10.650 
de abril de 2003 e a Resolução CONAMA Nº 006, de janeiro de 1986. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMURB no qual 
esta publicação é parte integrante.

CIDADE DAS AMÉRICAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE1 LTDA
CNPJ 45.152.365/0001-70

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAU-
CAIA - IMAC, LICENÇA PRÉVIA Nº. 13/22 COM VALIDADE ATÉ 09/06/2024 PARA 
LOTEAMENTO CIDADE DAS AMERICAS - CANCUN RESIDENCE, LOCALIZADO NA 
CE-090, FAZENDA TERRA DO SOL, MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339651 - Matheus Mendes Oliveira e Rejiane Nogueira Barbosa;
339652 - Jaimini de Castro Coelho e Sheila Gama dos Santos;
339653 - Francisco Hugo Saldanha Duarte e Carmem Diniz Tabosa;
339654 - José Reginaldo da Silva Lima e Pamela Grendene Oliveira de Souza;
339655 - Nagildo Gomes da Silva e Francisca Márcia Freire de Almeida;
339656 - Rafael Ramos de Lima e Viviane Nogueira de Sousa;
339657 - Geraldo Magela Souto Matias e Maria José do Nascimento;
339658 - Francisco Willame Martins da Silva e Rozane da Silva Andrade;          
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, 10 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31094 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERONILDO MARCELO DA SILVA e SOCORRO NERI DE OLIVEIRA;
Edital n° 31091 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE RODRIGUES DE MORAIS e LETÍCIA AMARAL;
Edital n° 31092 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ITAMAR SOARES CAVALCANTE e TAINARA MENDES DA COSTA;
Edital n° 31093 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANILO PAIXÃO LUCENA DE MORAIS e MARCELA CRISTIANE MONTEIRO DE FRAGA;
Edital n° 31095 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
OSORIO FORTALEZA DE SOUZA e SÂMYA DE CASTRO DA FONSECA;
Edital n° 31096 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO PAULO SALES ELOY SILVA e CIBELE MOREIRA PINHEIRO FRANCK;
Edital n° 31097 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ SERGIO PINHEIRO MACHADO FILHO e YASMIN CAVALCANTE CRUZ BEZERRA;
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 C A V A L C A N T I F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41793 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO MAURICELIO PINHO MARTINS e DÉBORAH FREITAS SAMPAIO;
Edital n° 41787 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO DE FREITAS SOUSA e MARIA SAYANE DE SOUSA DA SILVA;
Edital n° 41791 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GILMAR SOUSA DA SILVA e NAIANE CAETANO;
Edital n° 41795 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURICIO MENDES SILVA e GISELIA DA CRUZ SANTOS;
Edital n° 41796 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO EVILANIO DE LIMA OLIVEIRA e RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA;
Edital n° 41788 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE RONIERE SOUSA DA COSTA e FRANCISCA GERUSA PINTO DUARTE;
Edital n° 41799 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ELIDOBERTO MOREIRA e SAMIA REGIS MESQUITA DOMINGOS;
Edital n° 41800 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE SILVA DOS SANTOS JACAÚNA e LETICIA MENDES GOMES;
Edital n° 41789 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ABIATAR DA SILVA BATISTA e ANTONIA KAROLINE LIMA;
Edital n° 41797 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ADALMIR MARIANO DOS SANTOS e NATÁLIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA;
Edital n° 41798 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FAGNER ALBUQUERQUE DE MESQUITA e ANA CRISTINA DE ALMEIDA;
Edital n° 41790 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS RODRIGUES DA SILVA e ANA JULIA PEREIRA RIBEIRO;
Edital n° 41794 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JOSIVAN SILVA DE PAULA e BRENA KECIA NASCIMENTO DOS SANTOS;
Edital n° 41801 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE MATHEUS FURTADO RODRIGUES e TALITA DA SILVA ALMEIDA;
Edital n° 41792 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DIONISIO DE SOUSA e CAMILA DE LIMA BATISTA;
Edital n° 41785 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBSON DOS SANTOS FAÇANHA e JULYE MEDSON MACIEL DE ARAUJO;
Edital n° 41786 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AUDIR LUCIANO DA SILVA RAMOS e MARIA CLEIDE DA COSTA ARAUJO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 10/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 27677 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ADRIANO CAVALCANTE CUNHA e JOANA D’ARC HOLANDA CHAVES;
Edital n° 27678 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO e NARJARA ARAÚJO PEREIRA;
Edital n° 27679 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO CÉSAR OTÔNI ESPÍNDOLA ROCHA e MARINA ORTEGA DE PAULA LINS E SILVA;
Edital n° 27680 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ OLINTO SILVA MIRANDA e MARIA SABRINA ALVES SIQUEIRA;
Edital n° 27681 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS FILIPE DE QUEIROZ GIRÃO e ISABELA FONTENELE;
Edital n° 27682 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROSEMARY DE FREITAS BARBOSA e ROSANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO;
Edital n° 27683 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL BERNARDO CAVALLIN e PRISCILA LEIDIANE GOMES COSTA;
Edital n° 27684 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE GADELHA FELIX e GISELLE DE CASTRO SOTERO;
Edital n° 27685 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO CAMPELO GUIMARÃES FILHO e FERNANDA PORTO FORTE;
Edital n° 27686 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS MARTINS DE SOUSA e ANNE GRAZIELLY BARRETO;
Edital n° 27687 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO BASTOS GUIMARÃES e TANIA REJANE VIEIRA;
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, 10/06/2022
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° 18430 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI LIMA OLIVEIRA e ROCHELLE CARVALHO RIBEIRO;
Edital n° 18431 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE MARTINS DE OLIIVEIRA e BENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS;
Edital n° 18432 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ORLANEUDO FERREIRA e JENNIFER JERONIMO DA SILVA;
Edital n° 18433 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANOEL IGOR LIMA ARAÚJO e AGNES SARA MATOS DE ABREU;
Edital n° 18434 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KAUAN KILDERY RIBEIRO DA CRUZ e ADRIELE LOPES SOUSA;
Edital n° 18435 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ODAIR JOSÉ DA SILVA PEREIRA e FRANCISCA LUCIANA GOMES DOS SANTOS;

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, 11/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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° 76158 - LUCAS PINTO RODRIGUES e EDILANE DO NASCIMENTO VITAL; 
Edital n° 76159 - DIONIZIO VICTOR SILVA DE LIMA e CLEANE DOS SANTOS VIEIRA; 
Edital n° 76160 - JOSÉ EDMILSON BEZERRA FILHO e FRANCISCA BENACILDA 
DOS SANTOS; Edital n° 76161 - ANTONIO GABRIEL SABINO MAGALHÃES e 
LUISA INGHRID SOUZA DA SILVA; Edital n° 76162 - ELTON PARENTE CHAGAS 
e DEBORA FIRMINO DE SOUZA; Edital n° 76163 - JOSIVAN SILVA BARBOSA e 
MARILEUDA MATIAS DE MOURA; Edital n° 76164 - MARQUESSUEL LIMA ALVES e 
RAYSA RIBEIRO BERTOLDO; Edital n° 76165 - JOSÉ FLARES MACIEIRA e ROBER 
MARI SILVA SOUZA; Edital n° 76166 - ALCILENE DAMASCENO LIMA e MARIA 
VALDENIA SOUSA DE ALBUQUERQUE; Edital n° 76167 - LUCAS DE SOUSA DIAS e 
PAULA RAABY SILVA; Edital n° 76168 - LUIZ ANTONIO ALVES e TALITA DE SOUSA 
ALVES; Edital n° 76169 - WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA SALES e PALOMA 
KÉSIA RIOS DA COSTA; Edital n° 76170 - LUAN FERREIRA CHAVES e CAROLINE 
DO SOCORRO DA SILVA GOMES; Edital n° 76171 - GUSTÁVIO FERREIRA DE LIMA 
e ANA CAROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO; Edital n° 76172 - CLÁUDIO DE 
MENEZES BARBOSA FILHO e JENNIFER DE SOUZA ALENCAR; Edital n° 76173 - JULY 
ANNE MARTINS LIMA e ANNY KAROLINE MARIANO BARROSO; Edital n° 76174 - 
ANTÔNIO JANDERSON ELOI MARREIRO e EMANUELE DE OLIVEIRA ABREU;

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

Fortaleza – CE, 11/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 



Com o objetivo de lutar 
contra os estereótipos que 
rondam o termo “índio”, o de-
putado estadual Acrísio Sena 
(PT) criou o projeto de lei 
238/22, que prevê a alteração 
do nome “Dia do Índio”, cele-
brado anualmente no dia 19 
de abril, para “Dia dos Povos 
Indígenas”. De acordo com 
ele, utilizar o termo  ‘indíge-
na’, que significa ‘originário’, 
ou ‘nativo de um local espe-
cífico’, seria uma forma mais 
precisa pela qual deve-se re-
ferir aos diversos povos que, 
desde antes da colonização, 
vivem nas terras do Brasil. 

O “Dia do Índio” foi ins-
tituído em 1943, durante o 
período histórico conheci-
do como “Estado Novo”, via 
decreto-lei pelo presidente 
Getúlio Vargas. A data, por 
sua vez, remete ao “Primei-
ro Congresso Indigenista 
Interamericano”, quando re-
presentantes indígenas de 
diferentes países reuniram-se 
para debater sobre a situação 
dos povos indígenas após os 
tempos de colonização. Foi 
nesse encontro que criaram-
-se políticas públicas que 
buscavam a preservação de 
hábitos e costumes.

O projeto, que já havia 
sido aprovado pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado 
em maio, foi vetado integral-
mente no início deste mês 

pelo presidente Jair Bolso-
naro. Para o presidente, não 
haveria interesse público na 
alteração proposta. É válido 
ressaltar que o veto ainda 
deve ser apreciado em sessão 
conjunta do Congresso Na-
cional, que pode manter ou 
derrubar a decisão. Porém, 
no Ceará,  Acrísio Sena tem 
expectativas de que a Assem-
bleia Legislativa (ALECE) 
aprove o texto em breve. “O 
estereótipo do ‘índio’ alimen-
ta a discriminação. O Ceará 
pode partir na frente e incen-

tivar outros estados a fazer o 
mesmo”, defende.

Para ele, se aprovado, o 
projeto demonstrará que a 
sociedade está reconhecendo 
os direitos dos povos indí-
genas, promovendo assim, o 
respeito à cultura, aos costu-
mes e às suas identidades de 
modo geral. “Muitas pessoas 
não conhecem nossa história 
e acreditam que a demarca-
ção de terras indígenas, por 
exemplo, é um ‘favor’ do po-
der público, quando se trata 
de fazer justiça com quem já 

ocupava nossas terras muito 
antes da colonização”, pontua.

Desse modo, o deputado 
não enxerga a possibilidade 
de projetos como estes não 
serem aprovados no Ceará. 
“O intuito é dar visibilidade 
social a estas comunidades. É 
imprimir à força, no discur-
so cotidiano, nas instituições, 
na sociedade civil, o respeito 
pela história destas popula-
ções”, afirma.

Em tramitação, também 
há outro projeto de lei que 
visa a inclusão da “Festa de 

Santo Antônio do Pitaguary”, 
em Maracanaú, no calendá-
rio turístico do estado. “É 
um momento riquíssimo na 
região, com procissão, missas 
e, finalmente, em 12 de ju-
nho, Maracanaú é inundada 
de visitantes para participar 
da Festa de Santo Antônio do 
Pitaguary. Trata-se de o Esta-
do reconhecer oficialmente 
uma tradição que cresce ano 
a ano”, explica o parlamentar.

Para Acrísio Sena, ambos 
os projetos devem ser aprova-
dos sem grandes dificuldades 

e reforçam o compromisso 
com a valorização dos povos 
indígenas. “No último dia 3, 
realizamos uma audiência pú-
blica na aldeia Tremembé, em 
Almofala, no município de 
Itarema, sobre educação in-
dígena diferenciada. 100 anos 
depois de esta mesma Assem-
bleia declarar que ‘não havia 
mais índios’ no Ceará”, relata.

Por Yasmim Rodrigues
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Arte circense. A Escola Pública de Circo da Vila das Artes prorrogou  a realização da oficina gratuita “Dimen-
sões da Produção para o Circo: Afirmação e Viabilidade”.  As aulas ocorrerão durante os meses de agosto e 
setembro. As inscrições seguem abertas por meio do preenchimento de formulário on-line no site da Prefeitura.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Instituição investe em educação médica continuada no Ceará. Uma das maiores referências do país em cursos de Pós-Graduação na área da medicina, 
o Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), com matriz em Minas Gerais, investiu, desde o ano passado, aproximadamente R$ 28 milhões em seu mais 
recente projeto de expansão e lançamento de novos cursos de pós-graduação. Fortaleza é uma das capitais onde a instituição passou a atuar nesta nova frente 
de negócios, cuja sede, localizada na Rua Vicente Linhares, nº 500, Aldeota, será inaugurada oficialmente no dia 22 de junho, às 19h. Pertencente ao grupo Afya, 
maior ecossistema de educação em saúde e healthtechs do Brasil, o Ipemed conta com ambulatórios próprios e estrutura que, além de abrigarem as aulas prá-
ticas, são utilizados pelos alunos para prestação de atendimentos médicos gratuitos à população, por meio do SUS. A sede de Fortaleza, por exemplo, já atende 
pacientes de Guaramiranga, Eusébio, Guaiúba, Cariús, Aracoiaba, Baturité e São Luís do Curu, a partir de convênio firmado com as prefeituras municipais.

Projeto de Lei busca alterar “Dia do
Índio” para “Dia dos Povos Indígenas”

O deputado cearense acredita que os projetos de lei devem ser aprovados sem grandes dificuldades

FOTO MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

O projeto de autoria de um deputado cearense foi vetado pelo Governo Federal, mas há expectativas que a Alece o aprove em breve

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

Tendo em vista os novos 
desafios do setor turístico em 
2022, o Visite Ceará – Fortale-
za Convention & Visitors Bu-
reau realiza mais uma edição 
do seminário Conexões do Tu-
rismo: Uma nova era, durante 
os dias 20 e 21 de julho.

uuu
A programação conta com 

mais de 22 especialistas de 
renome local e nacional, com 
diferentes atuações no trade, 
que devem participar de dis-
cussões e dividir experiências 
em painéis multitemáticos 
para capacitar estudantes, 
profissionais e empreende-
dores com vivência no setor 
pós-pandemia.

uuu
Academia Cearense de 

Letras inaugurou na noite 
de 8 de junho a exposição 
Letras e Livros, com a par-
ticipação de vários artistas 
plásticos, entre eles, Regine 
Limaverde, Côca Torqua-
to, Juarez Leitão, Totonho 
Laprovitera, Napoleão 
Torquato e outros. Mostra 
permanece em cartaz até 
setembro no Palácio da Luz.

uuu
Na quarta-feira (08/06), 

a Ordem dos Advogados do 
Brasil - Secção Ceará reali-
zou a posse popular da Co-
missão de Direitos Humanos 
(CDH),  Comissão Especial 
de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CDDCA), Comissão de 
Direito Ambiental (CDA), 

Comissão da Memória, 
Verdade, Justiça (CMVJDD 
) e Defesa da Democracia e 
Comissão Especial de Defesa 
dos Povos Indígenas (CE-
DPI). no auditório (térreo).

uuu
Filho de Liliane 

Albuquerque, Dr  João 
Marcelo Albuquerque, 
Cirurgião Cardiovascular,  
ministrou uma  aula sobre 
minimização da cirurgia 
do coração, por ocasião do 
48° Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular, realizado 
dias 10 e 11 em Porto Alegre. 
O renomado médico foi 
muito aplaudido por sua 
competência e eficiência de 
ser excelente cirurgião.

Alinhado ao valor de agir com foco no bem da sociedade, 
o Grupo Edson Queiroz realizou, no último final de semana, 
a doação de mais de 55 mil litros de água mineral à população 
atingida pelas chuvas no estado de Pernambuco. Por meio de 
sua empresa de alimentos e bebidas, a Minalba Brasil, o volume 
de água mineral foi entregue ao Estado de Pernambuco, por 
meio do Complexo de Suape; e à Prefeitura Municipal de Recife.

Nereide Figueiredo ganhando os aplausos pelo projeto 
Benditas Mãos, que ganha projeção nacional. Em recente 
divulgação, ela homenageia sua grande amiga e inspiração, 
Olga Krell, jornalista e arquiteta, a primeira editora da 
Revista Casa Cláudia e responsável por fazer o Brasil ter 
um olhar mais carinhoso para o nosso artesanato.

Está aberta até o dia 15 de julho a seleção de trabalhos 
acadêmicos e projetos de pesquisa Fiec Summit - Hidrogênio 
Verde. O evento híbrido será realizado nos dias 3 e 4 de 
agosto. O edital é uma iniciativa do @SistemaFiec, @SesiCe-
ara, @SenaiCeara e o Parque Tecnológico da Universidade 
Federal do Ceará. O objetivo é fomentar o interesse do meio 
acadêmico cearense no tema Hidrogênio Verde.

No site de Salete Araujo,  José Augusto Lopes prossegue 
suas Impressões Pessoais com a carismática imagem de 
Ignez Gentil Barbosa Fiúza, forte personalidade que se 
tornou responsável por substanciais mudanças no universo 
artístico-cultural de Fortaleza. Vale conferir.

O cantor Philipe Dantas fará show beneficente em parceria 
com a Fundação Terra em prol dos trabalhos sociais filantró-
picos da obra fundação terra de Maracanaú, no próximo dia 
15, às 20 h, no Teatro Riomar, em Fortaleza. O anfitrião do 
show receberá convidados pra lá de especiais, entre eles: O 
Padre Airton Freire que fará um dueto com o cantor, o poeta 
Bráulio Bessa, também convidado, recitará poesia contem-
plando o sertanejo, já a cantora Valkiria Feitosa dividirá o 
palco com o artista cantando melodia que animará o público..

Na busca constante 
por conhecimento e oti-
mização do trabalho, Tali-
ta Pelúcio ainda encontra 
tempo para atividades 
físicas com o professor 
Geyson do Vale.

Ligados pela paixão, 
Edmilson Barbosa e Juliana 
Justi ensinam aos que 
estão iniciando na vida a 
dois, a receita exata de um 
relacionamento estável: o 
amor. São pais de 3 filhos.

Rôse Souza está sem-
pre atualizada  através 
de cursos profissiona-
lizantes. Do jeito como  
ela procede, o sucesso é 
apenas um caminho certo.

Vicente Júnior investiu 
pesado na aquisição de  
aparelhos da última geração 
na  academia wet fitness. E 
o retorno está vindo com a 
inscrição diária de alunos.

O calendário social não 
parou neste final de sema-
na: sábado Érica Sampaio, 
a agridoce da enfermaria. 
Hoje, dia de Santo Antônio, 
Nayara Brito e a jornalista 
Filomena Pinheiro, que há 
23 anos é responsável 
pela excelente imagem 
da operadora Oi.

E mais...

Na posse de Celma Prata na Academia Cearense de Letras, com 
a presença dos presidentes de entidades, autoridades, escritores 
e intelectuais, destacamos a participação das 22 integrantes da 
Sociedade Amigas do Livro, que tem Marilena Campos na presidência

O renomado médico Gus-
tavo Augusto Gonçalves e 
a linda filha Laura Férrer 
Augusto Gonçalves bri-
lhante aluna do Colégio 
Militar de Fortaleza

Sempre antenada com o mundo da moda, 
Irene Mora foi vista esta semana em tempo 
de compras na loja de Jane Farias, no Avenida 
Shopping. De lá ela foi conferir a Mostra indivi-
dual de Renata Holanda, no Del Paseo

Filho de Liliane Albuquerque, Dr  João Marcelo 
Albuquerque, Cirurgião Cardiovascular,  minis-
trou uma  aula sobre minimização da cirurgia do 
coração, por ocasião do 48° Congresso da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, reali-
zado dias 10 e 11 em Porto Alegre. O renomado 
médico foi muito aplaudido por sua competência 
e eficiência de ser excelente cirurgião


