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Kalil. O União Brasil decidiu nesta segunda-feira (13) apoiar a pré-candidatura ao governo de 
Minas Gerais do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, do PSD. Já o União lançou há 
duas semanas a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar (PE) à Presidência.NACIONAL
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Eliminaremos essa descrença generalizada que há 
hoje no país

Senador Álvaro Dias (Pode) propõe alterar a forma de indi-
cação para ministro do STF

C riada em 1995, no governo FHC, para 
investigar desaparecimentos e mortes 
entre 1961 e 1988, período que inclui 
o regime militar, e conceder indeniza-

ções, a Comissão de Anistia virou uma farra de 
R$319,2 milhões, segundo o relatório final do 
Ministério da Família, Direitos Humanos etc. 
A maior parte se refere a indenizações (R$281,2 
milhões) e o restante foi gasto com mordomias, 
diárias, viagens, eventos etc. 

Último relatório
Com a publicação do relatório, a Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 
chega ao fim e será extinta após 26 anos.

Cara malandragem
Ao longo desse tempo, houve casos de inde-

nização justa, mas uma grande parte foi produto 
apenas de malandragem.

Tempo voa
Curiosamente, a Comissão de Mortos e De-

saparecidos durou mais tempo (26 anos) que a 
própria ditadura militar no Brasil.

Por nossa conta
Nos últimos tempos, a comissão reduziu cus-

tos com passagens, que caiu de R$623 mil em 
2018 para R$4,8 mil em 2021.

Recado olho no olho
Em Genebra para reunião da OMC, o secre-

tário-geral do Itamaraty, embaixador Fer-
nando Simas Magalhães, tem a missão de 
fazer o repúdio.

Ataque e omissão
Ontem, Bachelet citou “ameaças” a in-

dígenas da Amazônia, mas silencia sobre a 
cruel perseguição contra índias mapuche, 
no Chile.

Fake vira fato
Bachelet também adverte para “ameaças” a 

candidatos negros e gays no Brasil, mas não cri-
tica os casos de racismo e homofobia no Chile.

Favoritismo de Ibaneis
Empolgados com o levantamento do Pa-

raná Pesquisas, mostrando grande vanta-
gem do governador do DF, aliados de Iba-

Comissão de Anistia custou R$320 milhões em 26 anos

O PODER SEM PUDOR

Getúlio Vargas resolveu mudar a denomi-
nação de muitos municípios brasileiros, em 
1938, e acabou gerando confusão. Na Paraíba, 
Misericórdia virou Itaporanga, pela vontade 
do prefeito Praxedes Pitanga. A oposição 

protestou. Em meio à guerra, numa missa, um 
funcionário da prefeitura rezou em voz alta: 
“Salve Rainha, mãe de Itaporanga...” O padre 
reclamou, ele explicou: “Mas, seu padre, se a 
gente disser misericórdia o Praxedes demite...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Fé no emprego

Bachelet faz da ONU
palanque contra o Brasil
O governo federal decidiu re-
gistrar, por canais diplomáticos 
de alto nível, na ONU, seu re-
púdio ao ativismo obsessivo da 
ex-presidente do Chile Michele 
Bachelet contra o Brasil. Os di-
plomatas farão ver que Bachelet 
tem exagerado nas tentativas de 
fazer da ONU e do Comissariado 
de Direitos Humanos, que ela 
chefia, palanque de opositores 
ao atual governo, distorcendo 
fatos ou desqualificando inicia-
tivas brasileiras. Por enquanto, a 
reclamação brasileira será reali-
zada em termos discretos.

neis Rocha (MDB) já acham que a disputa 
poderá ser definida no primeiro turno.

Natureza
Bolsonaro fez questão de registrar, du-

rante entrevista a uma rádio do Recife, 
que o ex-líder do seu governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) “teve 
tudo” o que quis, mas hoje faz de conta que 
não o conhece, nem cita seu nome. Ele co-
nheceu a natureza do senador.

Roteiro para Tebet
Cabo Daciolo, o “Glória a Deush”, ficou 

em 6º lugar na eleição de 2018 gastando R$ 
808. Ficou à frente de Henrique Meirelles 
(MDB), que torrou R$ 53 milhões na cam-
panha. Simone Tebet segue o mesmo roteiro.

Faltou decoro
O Conselho de Ética da Câmara dos De-

putados se reúne nesta terça (14) para instau-
rar processo contra Glauber Braga (Psol-RJ), 
acusado de comportamento “desrespeitoso e 
agressivo” contra diversos deputados.

Partido colorado
Com muito cuidado para não parecer 

(mas parecendo) que apoia Jair Bolsonaro, 
a CUT, braço sindical do PT, se posicio-

nou contra a inclusão do PCO, que pediu 
a dissolução do STF, no “inquérito das fake 
news”.

Vara curta?
O Partido da Causa Operária confir-

mou a impressão de “centenas de milhares 
de panfletos” que pedem a dissolução do 
Supremo. “A ditadura do STF mexeu com 
quem não devia, o partido de militantes”, 
avisou.

Sucesso vacinal
Segundo o vacinabrasil.org, o Brasil já 

passou das 453 milhões de doses de vacinas 
contra a covid distribuídas aos estados. A 
média diária de doses aplicadas quase do-
brou na última semana: de 400 mil a 720 mil.

Imóveis em alta
A alta na taxa de juros não espantou 

quem busca imóveis para morar ou inves-
tir. Segundo associação de incorporadoras 
Abrainc, as vendas de imóveis subiram 6,2% 
no primeiro trimestre em relação a 2021.

Pensando bem...
...se os senadores pagassem a gasolina 

que consomem, certamente aprovariam o 
projeto do ICMS vapt-vupt.

Eduardo Leite volta atrás
e se lança à reeleição no RS

As buscas por Bruno Araújo Pereira e Dom Philips vêm sendo tocadas pela Polícia Federal

Passados 77 dias da re-
núncia ao cargo de gover-
nador do Rio Grande do 
Sul, ocasião em que disse 
que o gesto não lhe retirava 
“nenhuma possibilidade” 
e “oferecia todas”, Eduar-
do Leite (PSDB) está de 
volta ao ponto de partida. 
Em coletiva de imprensa 
ao lado do atual governa-
dor Ranolfo Vieira Júnior 
(PSDB), o tucano descum-
priu as reiteiradas promes-

sas de que não concorreria 
à reeleição e anunciou 
candidatura ao Piratini. 
“Essa decisão é uma deci-
são coletiva. Ouvi diversas 
opiniões, não só a minha. 
E eu mudei de opinião, 
mas não de princípios. É 
legítimo, é benéfico, separar 
o governador do candidato 
e eu só concorreria dessa 
forma. O Rio Grande do 
Sul virou o jogo, mas o jogo 
não terminou”, disse.

A família do jornalista 
Dom Phillips, correspon-
dente do jornal britânico 
The Guardian, informou 
que dois corpos foram en-
contrados na manhã desta 
segunda-feira (13) em meio 
às buscas no Vale do Javari 
(AM), na Amazônia, e que 
serão periciados para con-
firmar se são de Dom e do 
indigenista Bruno Araújo 
Pereira, servidor licenciado 
da Funai (Fundação Nacio-
nal do Índio).

Em nota, a Polícia Federal 
(PF) não informou a locali-
zação de corpos, mas negou 
que os corpos de Bruno e 
Phillips tenham sido en-
contrados, como chegou a 
ser noticiado pela imprensa. 
Os dois estão desaparecidos 
desde 5 de junho, quando 
foram vistos pela última vez 
no trajeto entre a comunida-
de ribeirinha São Rafael e a 
cidade de Atalaia do Norte, 
para onde se deslocariam em 
uma embarcação.

Inicialmente, o jornalista 
André Trigueiro, da Globo-
News, informou que os cor-
pos de Bruno e Dom teriam 
sido encontrados, segundo 
Alessandra Sampaio, espo-
sa do jornalista britânico. 
Em seguida, recuou, dizen-
do que Alessandra foi avi-
sada pela embaixada britâ-
nica e pela Polícia Federal 
sobre a localização de dois 
corpos, que estariam sendo 
periciados.

Procurado pelo reporta-
gem, Marcus Farias Sam-
paio, irmão de Alessandra, 
confirmou a informação so-
bre a localização de dois cor-
pos durante as buscas. Con-
tudo, negou que eles tenham 
sido identificados. “[Minha 
irmã] foi sinalizada por um 
amigo agora pela manhã que 

dois corpos foram encontra-
dos, mas entendemos que 
ainda precisam ter a identifi-
cação”, relatou, em conversa 
pelo WhatsApp.

Paul Sherwood, cunha-
do de Dom, disse ao jornal 
The Guardian ter sido infor-
mado sobre a localização de 
dois corpos pela embaixa-
da brasileira na Inglaterra. 
“Eles não descreveram a lo-
calização. Disseram apenas 
que os corpos foram encon-
trados na floresta e que esta-
vam amarrados junto a uma 
árvore. Mas os corpos ainda 
não foram identificados”, in-
formou ao The Guardian.

Instituições
Em nota, o comitê de cri-

se coordenado pela PF des-
cartou a informação inicial 
de que os corpos de Bruno 
e Dom teriam sido encon-
trados. “Não procedem as 
informações que estão sen-
do divulgadas a respeito de 
terem sido encontrados os 
corpos de Bruno Pereira e 
Dom Phillips. Conforme já 

divulgado, foram encontra-
dos materiais biológicos que 
estão sendo periciados e os 
pertences pessoais dos desa-
parecidos”, diz a PF.

A União dos Povos In-
dígenas do Vale do Javari 
(Univaja) negou que corpos 
teriam sido encontrados no 
local. “Acabamos de confir-
mar com nossa equipe via 
telefone satelital que não 
encontraram nenhum corpo 
na área de busca”, informou 
em comunicado à imprensa. 
Em seu perfil no Twitter, a 
Articulação dos Povos Indí-
genas do Brasil (Apip), por 
sua vez, disse que Bruno e 
Dom seguem desaparecidos. 
“Solicitamos que aguardem 
uma posição oficial”, pediu.

Bolsonaro
O presidente Jair Bolsona-

ro (PL) disse ontem que in-
dícios levam a crer que será 
difícil encontrar o jornalista 
e o indigenista com vida. 
Segundo ele, vísceras huma-
nas encontradas nas buscas 
foram levadas para exames 

de DNA em Brasília. “Estou 
acompanhando [as buscas 
dos corpos]. Agora, os indí-
cios levam a crer que fizeram 
alguma maldade com eles. 
Foram encontradas vísceras 
humanas, que já estão aqui 
em Brasília para se fazer o 
DNA”, disse. “E, pelo tem-
po, já temos aqui oito dias, 
vai ser muito difícil encon-
trá-los com vida. Eu peço a 
Deus que os encontrem com 
vida, mas os indícios levam 
para o contrário no momen-
to”, acrescentou.

No domingo (12), a PF 
informou que mergulhado-
res encontraram pertences 
de Dom e Bruno, incluindo 
uma mochila e um docu-
mento.

Amarildo da Costa Oli-
veira, chamado de “Pelado”, 
foi preso em flagrante na 
última terça (7), por posse 
de drogas e de munição de 
uso restrito. Ele é suspeito 
de envolvimento no sumiço. 
A defesa de Amarildo nega 
envolvimento dele com o 
desaparecimento.

Corpos dos desaparecidos 
foram achados, diz família
A informação da família do jornalista britânico Dom Philips – um dos 
desaparecidos na Amazônia – está sendo, no entanto, negada pela PF
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INTERNACIONAL
Mar Báltico. As Forças Armadas da Suécia e tropas dos Estados Unidos praticam como 
defender a ilha de Gotland, no Mar Báltico, e recuperá-la de um eventual invasor estrangeiro em 
meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. A ilha havia sido desmilitarizada no início do século.
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O anúncio foi feito durante o início da 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra

A chilena Michelle Bache-
let, 70, alta comissária para 
direitos humanos da ONU, 
disse nesta segunda (13), 
em um anúncio surpresa, 
que não disputará mais um 
mandato à frente do cargo. 
O anúncio foi feito durante o 
início da 50ª sessão do Con-
selho de Direitos Humanos, 
em Genebra, e chegou pou-
cas semanas após Bachelet 
retornar de uma visita à Chi-
na –a primeira de um alto 
comissário em pelo menos 15 
anos– na qual foi alvo de crí-
ticas de especialistas, organi-
zações e ativistas de direitos 
humanos.

Ela, que também é ex-
-presidente do Chile, foi ao 
país de Xi Jinping para, entre 
outras coisas, acompanhar 
a situação em Xinjiang, pro-
víncia de 1,6 milhão de km² 
onde o regime é acusado de 
reprimir e encarcerar mas-
sivamente a minoria muçul-
mana uigur.

Ao retormar da visita, Ba-
chelet, frustrando expectati-
vas, afirmou que sua presen-
ça no país asiático não havia 
configurado uma investiga-
ção. Ela tampouco divulgou 
um relatório sobre a situação 
local, que já estaria pronto e 
é amplamente reivindicado 
por ONGs.

“Como meu mandato de 
alta comissária chega ao fim, 
a 50ª sessão do Conselho será 
a última em que me expresso”, 
disse a chilena nesta segunda. 
Ela não forneceu quaisquer 
razões para deixar o cargo, e 
seu nome era cotado como 
um dos possíveis para subs-
tituir o português António 
Guterres como secretário-
-geral das Nações Unidas.

China
Sobre a China, afirmou 

que seu escritório trabalha 
numa avaliação sobre Xin-
jiang e que o conteúdo seria 
compartilhado com o regime 
de Xi antes de ser disponibi-
lizado ao público. Nenhum 
cronograma foi fornecido. 
Ativistas acusam Bachelet 
de ter oratória menos críti-
ca em relação a Pequim do 
que a outras nações onde há 
violação massiva de direitos 
humanos, como a também 
asiática Mianmar.

Formada em medicina, Ba-

chelet começou seu ativismo 
político durante a ditadura 
militar de Augusto Pinochet 
(1973-1990). O pai da chile-
na foi morto pelo regime, e 
ela e sua mãe também foram 
detidas e torturadas. Bachelet 
chegou a se exilar, primeiro 
na Austrália e depois na Ale-
manha Oriental. Ela cumpriu 
dois mandatos presidenciais: 
primeiro, de 2006 a 2010 e, 
depois, de 2014 a 2018.

Pressão
A pressão em torno de 

sua postura frente ao regime 
chinês cresceu na sexta (10), 
quando 42 relatores especiais 
da ONU, em comunicado 
conjunto, pediram uma mu-
dança de postura das autori-
dades chinesas, mas também 
mandaram recados para a 
alta comissária.

Os especialistas dizem re-
conhecer a importância do 
diálogo construtivo de Ba-
chelet com o regime da Chi-
na, mas salientam que esse 
compromisso não substitui a 
“urgente necessidade de uma 
avaliação completa da situ-

ação dos direitos humanos 
no país, especialmente nas 
regiões de Xinjiang, Tibete e 
Hong Kong”.

Os Estados Unidos tam-
bém já haviam se manifesta-
do sobre o assunto, alegando 
estarem preocupados com o 
“silêncio da alta comissária 
frente à indiscutível evidên-
cia de atrocidades em Xin-
jiang”. Ainda durante sua 
fala nesta segunda, Bachelet 
mencionou extensa lista de 
violações de direitos huma-
nos ao redor do mundo.

Entre outros, lembrou as 
prisões de cidadãos da Rússia 
que se manifestam contra a 
Guerra da Ucrânia e o cerce-
amento da liberdade de im-
prensa no país de Vladimir 
Putin. “Lamento o aumento 
da censura e as restrições aos 
meios de comunicação inde-
pendentes.”

Sobre o México, pediu o 
fortalecimento de institui-
ções civis para que haja um 
plano de retirada dos mili-
tares da segurança pública, 
uma das principais deman-
das de ativistas ao governo de 

Andrés Manuel López Obra-
dor.

Bachelet também men-
cionou os recentes golpes de 
Estado na África –somente 
no ano passado, Chade, Mali, 
Guiné e Sudão observaram 
a tomada inconstitucional 
do poder. Falou ainda sobre 
o aumento da insegurança 
alimentar e da fome, impul-
sionados pela pandemia de 
coronavírus e pela guerra no 
Leste Europeu.

Brasil
E o Brasil também esteve 

presente no discurso da alta 
comissária. Bachelet disse 
que as ameaças aos defen-
sores dos direitos humanos 
e do ambiente são alarman-
tes e citou casos recentes de 
violência policial e racismo 
estrutrual no país. “Apelo às 
autoridades para que assegu-
rem o respeito pelos direitos 
fundamentais e as institui-
ções independentes”, disse. 
Bachelet foi indicada ao car-
go de alta comissária de di-
reitos humanos da ONU por 
António Guterres em 2018.

Jornalistas têm filhos, 
cachorros e usam pijama. E 
também ficam de lombeira 
com a família no sofá. Se 
esse detalhe mundano não 
merece primeira página em 
nenhum jornal, o retrato de 
jornalistas é humanizado no 
documentário “Endangered” 
(ameaçados de extinção), 
com cenas de domesticidade 
em contraponto à rotina de 
risco de morte, balas de bor-
racha e perseguição digital 
como a enfrentada por Patrí-
cia Campos Mello, da Folha, 
uma entre quatro repórteres 
que a obra acompanha, a 
partir de 2020.

Nas primeiras cenas do fil-
me, que estreou no domingo 
(12), no festival Tribeca, em 
Nova York, ouvimos o hino 
nacional sobre imagens de 
Patrícia dirigindo e, em se-
guida, num comício pró-Bol-
sonaro na avenida Paulista. 
Assistimos a falas violentas 
sobre a mídia –”esta gente 
tem que ser exterminada”, diz 
um orador. Ela explica que 
o Brasil é uma democracia 
jovem em que a liberdade 
de imprensa ainda é frágil. E 
relata como se tornou alvo 
de ataques de Jair Bolsonaro, 
motivo de uma ação que 
ganhou contra o presidente.

Além de Patrícia, elas 
acompanham a fotojornalista 
mexicana Sáshenka Gutiérrez, 
o fotojornalista Carl Juste, 
do jornal Miami Herald, e o 

britânico Oliver Laughland, 
correspondente do Guardian 
nos EUA, que aparece cobrin-
do a campanha de Donald 
Trump e sendo hostilizado por 
apoiadores do ex-presidente.

O critério de escolha dos 
personagens pelas diretoras, 
Heidi Ewing e Rachel Grady, 
indicadas ao Oscar por “Jesus 
Camp” (2006), sobre uma co-
lônia de férias na qual crianças 
recebem doutrinação evangéli-
ca, foi o fato de os jornalistas 
pertencerem a quatro demo-
cracias, para melhor exami-
nar o declínio da liberdade 
de imprensa, agravada pelo 
desaparecimento de empre-
sas de jornalismo local nos 
EUA. Após a sessão de es-
treia, as diretoras e os quatro 
repórteres se juntaram no 
palco da sala de cinema ao 
produtor executivo do filme, 
o autor e jornalista Ronan 
Farrow, filho de Woody 
Allen e Mia Farrow.

Ewing afirmou que 
jornalista não gosta de dar 
entrevista ou ser notícia. 
Patrícia concordou, mas se 
disse satisfeita por ver que 
o filme mostra que ser re-
pórter é um trabalho como 
qualquer outro, apesar dos 
riscos. O fotógrafo Juste, 
nascido no Haiti, diz que 
aceitou ser filmado ao longo 
dos protestos raciais após o 
assassinato de George Floyd 
para deixar um testemunho 
para a geração de seu filho.

Documentário 
retrata jornalistas 
ameaçados

Bachelet não buscará novo 
mandato como comissária
A chilena Michelle Bachelet, 70, alta comissária para direitos humanos da ONU, disse, 
em um anúncio surpresa, que não disputará mais um mandato à frente do cargo
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RODRIGUES e EMANUELA ALBUQUERQUE ARAUJO; Edital n° 76179 - HYGOR 
DE SOUSA TAVARES e JÉZIAN CKLÉVIAN BATISTA SANTOS SOUZA; Edital n° 
76180 - FRANCISCO CARLOS RODRIGUES BRAGA e ALINE DE SOUZA CRUZ; 
Edital n° 76181 - FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA CARLOS e MICHELLE DO NASCI-
MENTO DA SILVA; Edital n° 76182 - JOSÉ MOACIR DE LIMA DUARTE e MARIA 
LÚCIA AMARAL DE LIMA; Edital n° 76183 - JOSÉ ROGERIO SOUSA MARTINS 
e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AGOSTINHO; Edital n° 76184 - ALLISON 
AMBROZIO SILVA e ITAMARA MERCIA PEREIRA DE SOUSA; Edital n° 76185 - 
FRANCISCO ALVES PEREIRA NETO e FRANCISCA DE FREITAS LINHARES;
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, 13/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ A Prefeitura Mu-
nicipal de Santana do Acaraú, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado da fase de julgamento dos documentos de HABILITA-
ÇÃO referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2022, cujo o OBJETO é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO RIO DAS GARÇAS NO 
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHA-
RIA. EMPRESA(S) HABILITADA(S): RSM PESSOA EIRELI; CNT – CONSTRUTORA NOVA TER-
RA EIRELI; RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI e WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI por 
atender todas as exigências do edital. EMPRESA (S) INABILITADA (S): LEXON SERVIÇOS & 
CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI e TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS por não 
preencher os requisitos do edital, conforme motivos constantes em ata. A ata de julgamento da ha-
bilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão 
Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Av. São 
João,75, Centro – Santana do Acaraú/CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93 
e atualizações, ficando desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de 
Preços”, caso não haja recursos, para o dia 23 de junho de 2022, às 08:30 horas.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1306.002/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Pre-
feitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordenador(a) de 
Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ, faz publicar o extrato 
resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA 
BANDA ´´TATY GIRL`` A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, COM DURAÇÃO 
02:00 HORA, EM SENADOR SÁ-CE, EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS DE EMANCI-
PAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. FAVORECIDO: TATY GIRL GRAVAÇÕES, 
EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA, com sede à Rua/Av. Heráclito Graça, 300, Centro, Forta-
leza -CE, inscrita no CNPJ/MF no 23.268.243/0001-00. VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de 
Dispensa emitida pela Comissão de Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da 
Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 14 de Junho de 
2022. Erivando Oliveira de Morais Filho Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1306.001/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordena-
dor(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ, faz publicar 
o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
SHOW DA BANDA ´´CHICABANA`` A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, COM 
DURAÇÃO 01:40 HORA, EM SENADOR SÁ-CE, EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. FAVORECIDO: CHICABANA SHO-
WS E EVENTOS EIRELI, com sede à Rua ´´E``, Quadra ´´H``, 18, Serrinha-BA, inscrita no CNPJ/
MF no 07.930.542/0001-02. VALOR GLOBAL: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela 
Comissão de Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura 
e Turismo do município de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 14 de Junho de 2022. Erivando 
Oliveira de Morais Filho Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão Permanen-
te de Licitação, localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna público 
o EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1406.01/2022 – cujo objeto é a(o) REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, 
PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS FESTIVOS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/
CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, que realizar-se-á no dia 14.07.2022, às 09:00 horas. Referi-
do edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 
as 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. À comissão

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE CANCELAMEN-
TO – A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna 
público que fica CANCELADA a licitação, na modalidade Tomada de Preços, por motivo de alteração 
no projeto, autuada sob o nº 2022.05.17.001F, cujo objeto é a Contratação de Serviços e/ou Obras de 
Engenharia para locação de máquinas e equipamentos, com operador, para execução de serviços de 
finalidades na sede e na zona rural do Município de Tarrafas/CE, tais como: apoio nas atividades de 
Manutenção da Secretaria de Infraestrutura em diversas Ruas, Avenidas, Estradas e Terrenos baldio 
na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Tarrafas/CE, marcada para o dia 14 de junho de 2022, 
às 08h. Tarrafas/CE, 13 de junho de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 
001/2022-SMS. Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Cole-
ta, Realização, Distribuição de Exames, Análises Clínicas e realização de Exames de ultrassonografia 
ao preço da tabela SUS, visando a complementação à rede assistencial de saúde do Município de 
Umirim/Ce. Cadastramento das propostas de preços e Habilitação até o dia 04 de julho de 2022 até 
às 12horas, na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE. Informações disponíveis no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site www.tce.ce.gov.br: Umirim/CE, 13 de junho de 2022. 
Marcelo Wagner Alves Ferreira – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA AVISO DE LICITAÇÃO - A Pre-
feitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022060801PE, tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro 
de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAL DESTINADO AS ESCO-
LAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O início da sessão será às 09 horas 
do dia 28 de junho de 2022, no site compras.m2atecnologia.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da 
Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 
17h. Jaguaribara - CE, 13 de junho de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro
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O ESTADO DIGITAL  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 14 de junho de 2022

PUBLICAÇÕES LEGAIS

PUBLICAÇÕES LEGAIS
JORNAL

Tradição, 
responsabilidade
e compromisso de
um jornalismo sério
e democrático.

(85)3454-1034
comercial@oestadoce.com.br

Entre em contato conosco:
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