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Volume de serviços 
cresce 2,4% em abril

Na passagem de março para abril, apenas 12 das 27 unidades da Federação acompanharam
o movimento de variação positiva, sendo que o Ceará foi um desses estados

CEARÁ EM ALTA

O impacto positivo mais relevante foi do Rio de Janeiro (1,0%). O carnaval fora de época que aconteceu no mês de 
abril pode ter contribuído para o crescimento do setor no estado fluminense. Outros destaques locais foram Espírito 

Santo (3,6%), Rio Grande do Norte (7,9%). No lado das quedas, exerceram as principais influências negativas São Paulo 
(-0,5%), Minas Gerais (-2,8%), Distrito Federal (-8,2%) e Rio Grande do Sul (-2,8%). ECONOMIA10

Novo líder 
do Governo 
descarta golpe
de Bolsonaro

ÚLTIMAS8

CONGRESSO
Governo rejeita 
proposta dos 
estados de 
ressarcir ICMS
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IMPOSTO
PGR pede 
extinção da pena 
de deputado 
Daniel Silveira
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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36







POLÍTICA

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31109 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO DE ABREU NERY e TRYZIA FERREIRA MOREIRA;
Edital n° 31110 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO e ANNE KEROLAYNE DE OLIVEIRA;
Edital n° 31111 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO VINICIO BARROSO JÚNIOR e LUCYELÇA LINHARES DO NASCIMENTO;
Edital n° 31112 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL MAGALHÃES RODRIGUES e JULIANNA GOMES MANGIA;
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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18439 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBSON DE ALMEIDA BARROS e SUZANA GOMES DA SILVA;
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, 14/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE - 3° OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE 
ALMEIDA - Tabelião e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA -- Substitutos. REG. DE 
IMÓVEIS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. DE 
FIRMAS, REG. DE PESSOAS JURÍDICAS Travessa Pompílio Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / 
Fax: E-MAIL cartorioalmeidacan@hotmail.com EDITAL DE CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do Procedimento 
Administrativo de Usucapião, PROCESSO N.o. 139/2022. O Bel. Júlio Eduardo Lima de Almeida, Ilmo. Titular do 3º. Ofício, 2º. 
Zona de Registro Imobiliário da Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa Pompílio Cruz, no. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, 
CEP 62.700-000, na forma da Lei. FAZ SABER aos Srs. JOSÉ MACIEL CRISOSTOMO, MARIA DAS DORES MAGALHÃES BRAGA e 
RAIMUNDO LOPES GONÇALVES, réus certos e concordes com o requerimento de USUCAPIÃO, e os réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos reais, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
os Srs. JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUSA e sua esposa, EDILENE BATISTA ALVES, solicitaram a abertura do procedimento 
administrativo de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel: TERRENO URBANO, com formato regular, 
localizado na RUA JOAQUIM MAGALHÃES, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, com uma área total de 
180,00 metros quadrados (m2) e um perímetro de 72,00 metros (m); na seguinte descrição: inicia-se a descrição deste polígono 
a partir do Ponto 1 (P1) coordenadas UTM (4655 48,97m E / 9518 828,85m S), situado no limite da Rua Joaquim Magalhães; 
deste segue no sentido Norte / Sul, confrontando-se com a Rua Joaquim Magalhães, numa extensão de 6,00 metros (m) até o 
ponto 2 (P2) coordenadas UTM (465546,28m E / 9518 823,49m S); deste segue no sentido Leste/Oeste, confrontando-se com 
o Prédio n° 354, da Rua Joaquim Magalhães, numa extensão de 30,00 metros (m) até o ponto 3 (P3) coordenadas UTM 
(465519,47m E / 9518 836, 96m S); deste segue no sentido Sul/Norte, confrontando-se com Prédio no 192, da Rua João Militão, 
numa extensão- de 6,00 metros (m) até o ponto 4 (P4) coordenadas UTM (465522,17m E / 9518 8 42,32m S); deste segue no 
sentido Oeste/Leste, confrontando-se com o Prédio n°334, da Rua Joaquim Magalhães, numa extensão de 30,00 metros (m) até 
o ponto de origem (P1) Coordenadas UTM (465548,97m E / 9518 8 28,85 m S); perfazendo desta forma uma área de 180,00 
metros quadrados (m2) e um perímetro de 72,00metros (m). LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao NORTE (LATERAL ESQUERDA): 
com o Prédio n° 334, da Rua Joaquim Magalhães, numa extensão de 30,00 metros (m); ao SUL (LATERAL DIREITA): com o 
Prédio n° 354, da Rua Joaquim Magalhães, numa extensão de 30,00 metros (m); ao OESTE (FUNDOS): com Prédio no 192, da 
Rua João Militão, numa extensão de 6,00 metros (m); ao LESTE (FRENTE): com o largo da Rua Joaquim Magalhães, numa 
extensão de 6,00 metros (m), com inscrição imobiliária-cadastral municipal sob o nº. 7283, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos interessados incertos, ausentes e não 
sabidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-se sobre o pedido de abertura do 
procedimento administrativo de usucapião. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
Canindé, Ceará, 14 de junho de 2022. Francisco Chagas Barros de Sousa -- Escrevente Autorizado. 



Collor lança pré-candidatura 
a governador de Alagoas

O senador e ex-presidente 
Fernando Collor (PTB), notório 
por ter sofrido processo de 
impeachment quando esteve à 
frente do Palácio do Planalto, 
lançou nesta terça-feira (14) sua 
pré-candidatura ao Governo de 
Alagoas. No estado, ele deverá 
liderar o palanque do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) em âmbito 
local. Em um vídeo publicado 
em suas redes sociais, ele fez um 
discurso alinhado ao bolso-

narismo e afirmou que a sua 
candidatura ao governo nasce 
com o apoio de Bolsonaro. 
“Meu compromisso é por uma 
Alagoas forte, desenvolvida, 
avançada, com respeito a Deus, 
à pátria, à família, às cores da 
nossa bandeira e à liberdade. 
Valores que precisam e haverão 
de ser respeitados”, afirmou o 
ex-presidente. Bolsonaro ainda 
não fez nenhuma declaração 
pública de apoio a Collor.
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Haia. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou o desaparecimento do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do The Guardian, ao Tribunal Penal 
Internacional. A entidade enviou a manifestação em questão nesta terça-feira (14).NACIONAL

É como filho sair de casa
Ministro Paulo Guedes (Economia) sobre a privati-

zação da ex-estatal Eletrobras

O governo brasileiro enviou mensa-
gem direta a Michelle Bachelet, do 
Comissariado de Direitos Humanos 
da ONU, em Genebra, protestando 

contra seu ativismo contra o Brasil. Na nota, à 
qual esta coluna teve acesso, o governo se revela 
“decepcionado” com a socialista chilena e exige 
que ela apresente provas dos dados usados para 
criticar o Brasil, dando crédito a fantasias dos 
militantes brasileiros da sua assessoria e a ONGs 
inconformadas porque já não têm acesso livre 
aos cofres públicos.

Atitude política
Bachelet tenta “ajudar” amigos que se 

opõem a Bolsonaro e seguir ignorando o que 
se passa no Chile: racismo e perseguição a 
indígenas.

Que vexame
A chilena foi criticada por haver “amarela-

do”, em recente visita à China, sem condenar 
a perseguição aos uigures e minorias muçul-
manas.

Que vergonha
Omissa, Bachelet não criticou a ditadura 

cubana pela violenta repressão contra mani-
festantes, em 2021. Há dias, 318 foram con-
denados à prisão.

Claudicância
O embaixador Tovar Silva Nunes, da De-

legação do Brasil em Genebra, foi designa-

do a protestar contra Bachelet, mas fez um 
discurso fraco. 

Sem conta
“Não há o registro exato do total de recur-

sos empregados ao longo dos anos nas tare-
fas”, explica o relatório final da comissão.

Duas décadas
“Infortúnio que não seja possível localizar 

nomes de todos os servidores e terceirizados 
que participaram deste colossal esforço”, diz o 
relatório.

Pelo menos
Há cerca de R$40 milhões em diárias, pas-

sagens, eventos, taxas bancárias etc. entre os 
custos confirmados da comissão.

Mico em potencial
Paraná Pesquisa em Santa Catarina revela 

Brasil reage e aplica um ‘passa-fora’ em Bachelet

O PODER SEM PUDOR

Nomeado interventor do Amazonas por 
Getúlio Vargas, o poeta Álvaro Maia sempre 
encontrava tempo para cometer versos. Mas 
dava duro. Certo dia, o prefeito de Lábrea 
reclamou do promotor da cidade: “O senhor 
precisa demitir o homem. Ele bebe muito, dá 

escândalo. Até já ficou nu na beira do rio. E 
isso não é nada, há coisa muito pior...” O inter-
ventor se interessou: “É mesmo?” O queixoso 
completou: “Além de todos os vexames, ele 
ainda é poeta!” O prefeito foi posto pra fora 
do gabinete e demitido no mesmo instante.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

A ditadura da poesia

que a pré-candidata do rico MDB Simone Te-
bet perde até para Vera Lúcia, do PSTU: 1,6% 
a 1,4%. O MDB vai levar R$417 milhões do 
fundo eleitoral, o PSTU, R$3 milhões.

Filhos políticos
Luciana Genro, filha do ex-governador pe-

tista Tarso Genro, chamou obrigar a educação 
financeira nas escolas públicas de “ridículo”. 
Para Carlos Bolsonaro, filho do presidente, 
“essa aí é contra ensinar a pescar”.

Foro para a vítima
O ministro do STF Luís Roberto Barroso se 

sentiu ofendido por fala do ex-senador Mag-
no Malta (PL-ES) e apresentou queixa-crime 
ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas 
não existe foro privilegiado de vítima.

Casinha tá longe
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) anda di-

zendo por aí que vai realizar “reformas nos 
primeiros seis meses” de governo, caso seja 
eleito. Falta combinar com o regimento do 
Congresso e os 594 parlamentares eleitos.

Tiro no pé alheio
A admissão da ex-presidente impichada 

Dilma (PT) de que é seu “sonho” implantar o 

socialismo no Brasil não pegou bem na equi-
pe de campanha do seu chefe, Lula. Nem pe-
tista raiz defende esse tipo de maluquice.

Anota para verificar
Supostos “especialistas” em energia rasga-

ram a máscara e se uniram a pelegos sindicais 
para insistir que a privatização da Eletrobras 
não vai baixar o preço das tarifas. Se melhorar 
a eficiência já estará bom demais.

Disputa acirrada
O governador catarinense Carlos Moi-

sés lidera com 25,4% das intenções de voto, 
mas terá de enfrentar segundo turno para 
se reeleger. Segundo o Paraná Pesquisas SC-
06333/2022, o adversário fica entre Jorginho 
Mello (15,5%), Espiridião Amin (12,1%) e 
Gean Loureiro (10,6%).

Quatro meses
A partir desta quarta-feira (15) faltam 160 

dias para o início da Copa do Mundo no Catar. 
O primeiro jogo da Seleção Brasileira vai ser 
contra a Sérvia, às 16h, no dia 24 de novembro.

Pensando bem...
...foi inaugurado ontem o foro privilegiado 

para autoridades ofendidas.

Custo total da comissão
de desaparecidos é mistério
O relatório final da Comissão 
Especial sobre Mortos e Desa-
parecidos Políticos, que che-
gou ao fim após 26 anos, revela 
que não é possível calcular o 
total de gastos da comissão, 
desde 1995. Segundo a esti-
mativa, foram cerca de R$320 
milhões, dos quais R$281,2 mi-
lhões foram dedicados apenas 
ao pagamento de indenizações, 
mas outras despesas, como 
passagens e diárias, só têm 
registro a partir de 2014.

FOTO ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) teve a prisão decretada pelo STF após ameaçar ministros

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) pediu 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) nesta terça-feira 
(14) que declare a extinção 
da pena de oito anos e nove 
meses de prisão imposta 
ao deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ). No mes-
mo parecer, a Procuradoria 
pede que sejam revogadas as 
medidas cautelares contra o 
parlamentar, como o uso de 
tornozeleira eletrônica.

Daniel Silveira foi con-
denado em abril pelo STF 
por ameaças contra os in-
tegrantes do tribunal. No 
dia seguinte, o deputado 
foi beneficiado pela graça 
(perdão) concedida pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). Apesar de o decreto 
estar sendo questionado no 
Supremo, a PGR entende 
que a medida anula a pena 
do parlamentar.

No parecer encaminha-
do ao ministro Alexan-
dre de Moraes, relator da 
ação penal contra Silveira, 
a vice-procuradora-geral 
Lindôra Araújo diz que o 
decreto de graça continua 
válido e, por isso, se impõe 
a extinção da pena. “O de-
creto presidencial é exis-
tente, válido e eficaz, sendo 
que o gozo dos benefícios 
da graça concedida está na 
pendência da devida deci-
são judicial que declare ex-
tinta a pena”, disse Lindôra.

A PGR defende ainda que 
as medidas cautelares, como 
o uso de tornozeleira eletrô-
nica, sejam revogadas. Daniel 
Silveira acumulou multas de 
R$ 645 mil por descumprir 
tais decisões – o deputado 
deixou de usar o equipamen-
to desde a Páscoa, e partici-
pou de eventos pró-governo 
mesmo sendo proibido pelo 
Supremo. No mês passado, 

Moraes determinou o blo-
queio dos bens e imóveis em 
nome de Silveira para garan-
tir o pagamento da multa.

Em parecer, a PGR afirma 
que algumas das medidas 
cautelares estão em vigor 
desde o início da investiga-
ção e que a multa diária de 
R$ 15 mil por descumpri-
mento, fixada por Moraes, já 
beira o R$ 1 milhão. “As me-
didas cautelares não podem 
perdurar indefinidamente, 
encontrando limite máximo 
de duração no trânsito em 
julgado da decisão condena-
tória. Assim, no atual estágio 
do presente processo crimi-
nal, tais medidas acautela-
tórias devem ser revogadas, 
por força da provisoriedade”, 
disse Lindôra. A PGR de-

fendeu que a revogação seja 
retroativa até a data de pu-
blicação do decreto da graça, 
em 21 de abril.

Advogada
Em nota, a advogada Ma-

riane Cardoso dos Santos, 
que representa Silveira, afir-
ma que diante da manifesta-
ção da PGR, “espera-se que o 
Poder Judiciário declare da 
extinção da punibilidade e 
determine revogação retroa-
tiva das medidas cautelares, 
reconhecendo que o Depu-
tado Federal Daniel Silveira é 
um homem livre”.

“Como advogada e cida-
dã me sinto com a esperança 
renovada, diante da impecá-
vel manifestação da Procu-
radoria-Geral da República 

e, assim, fico confiante de os 
Ministros integrantes do Su-
premo Tribunal Federal apli-
quem ao caso as disposições 
da Constituição da República 
de 1988”, afirmou. “Esse caso 
tem permitido que todo o 
Brasil se dê conta da impor-
tância de que impere entre 
todas as instituições e pes-
soas do nosso país o respeito 
mútuo. Espero, confiante de 
que a Lei seja a baliza desse e 
todos os casos que tramitam 
perante o Poder Judiciário”.

Caso
Em 20 de abril, Daniel Sil-

veira foi condenado pelo STF 
pelos crimes de coação no 
curso do processo – quando 
uma pessoa usa da violência 
ou ameaça para obter van-
tagem em processo judicial 
– e por incitar à tentativa 
de impedir o livre exercício 
dos Poderes. O deputado foi 
denunciado pela PGR após 
divulgar vídeo com ameaças 
aos ministros do Supremo.

PGR pede que STF declare 
extinta a pena de Silveira
A instituição também pede que sejam revogadas as medidas cautelares 
contra o parlamentar, incluindo a obrigação da tornozeleira eletrônica

DAKOTA NORDESTE S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 00.465.813/0001-57 - NIRE Nº 23300019989 - RUSSAS-CE.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. - LOCAL, DATA E HORA - Na Avenida Coronel Antônio Cordeiro nº 1.001, Bairro Tabuleiro 
do Catavento, CEP: 62.900-000, em Russas-CE., no dia 20 de abril de 2022, às 10:00 horas. 
2. - PRESENÇAS - Acionistas da empresa, representando, conforme assinaturas lançadas no 
livro de presenças, a totalidade do capital social. 3. - PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA MESA 
- Presidente - Sr. MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Secretário - Sr. ERNANI VOLMIR KIEKOW. 
4. - PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas no Diário 
Oficial do Estado do Ceará nas páginas 139 a 143 em sua edição de 22 de abril de 2022, no 
Jornal O Estado na página 8 em sua edição impressa em 22 de março de 2022 e no Jornal O 
Estado na página 13 em sua edição digital em 28 de março de 2022. 5. - ORDEM DO DIA - 
Na Assembleia Geral Ordinária: a) - Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) 
- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos estatutários; 
c) - Eleger os membros da diretoria; e, d) - Fixar os honorários globais e mensais da diretoria. 
Na Assembleia Geral Extraordinária: a) - Aumentar o Capital Social subscrito e integralizado, 
mediante o aproveitamento de reservas, com a conseqüente alteração da redação do artigo 5º 
(quinto) do Estatuto Social; e, b) - Outros assuntos que forem julgados do interesse social. 6. - 
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL - Foi aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, 
a pedido de todos os acionistas presentes, conforme faculta o parágrafo primeiro do Artigo 130, da 
Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 7. - SEQÜÊNCIA DOS TRABALHOS - Na Assembleia Geral Ordinária: 
1 - Foram aprovados, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas 
da diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 2 - Decidiu a Assembleia, por unanimidade, que o 
resultado do exercício, terá a seguinte destinação: • para Reserva de Subvenções Estaduais: R$ 
29.487.292,77 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e dois 
reais e setenta e sete centavos); • para Reserva de Redução 75% IRPJ: R$ 2.110.115,76 (dois 
milhões, cento e dez mil, cento e quinze reais e setenta e seis centavos); • para Reserva Legal: 
R$ 2.591.947,66 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e sete reais 
e sessenta e seis centavos). • para Reserva de Retenções de Lucros: R$ 649.597,08 (seiscentos 
e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos); e, • para Dividendos 
Estatutários: R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), sendo que R$ 4.412.399,27 (quatro 
milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) são 
provenientes dos dividendos estatutários do exercício de 2021 e R$ 12.587.600,73 (doze milhões, 
quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos reais e setenta e três centavos) são provenientes da 
parte remanescente dos lucros do exercício de 2021, que serão pagos ou creditados aos acionistas 
até 31.12.2022. 3 - Foram reeleitos, por unanimidade, com mandato de 1 (um) ano, que findará 
com a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023, os seguintes membros da 
diretoria: a) DIRETOR PRESIDENTE: MARCELO HENRIQUE LEHNEN, brasileiro, casado pelo 
regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na rua Presidente Lucena 
nº 161, Centro, Cep: 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS., CPF nº 007.349.120-99 e CI RG nº 
3075806426, expedida pela SJS-RS., em 22.11.1995; b) DIRETOR: ERNANI VOLMIR KIEKOW, 
brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado na 
rua Gustavo Frederico Michaelsen nº 152, bairro logradouro, Cep: 95.150-000, em Nova Petrópolis-
RS., CPF nº 596.082.690-91 e CI RG nº 9044313808, expedida pela SSP-RS., em 21.09.1988; 
e, c) DIRETOR ADJUNTO: JORGE WANDERLEI WELTER, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, mecânico-eletricista, residente e domiciliado na rua Alfredo Wolf nº 
140, bairro centro, Cep: 95.166-000, em Picada Café-RS., CPF nº 453.601.540-04 e CI RG nº 
1035441953, expedida pela SSP-RS., em 29.01.1996. A seguir a Assembleia fixou os honorários 
globais e mensais da Diretoria em até R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). 
Os honorários poderão ser reajustados de acordo com a política salarial da empresa e que serão 
distribuídos, entre os diretores, de comum acordo e consoante proposição do Diretor Presidente. Na 
Assembleia Geral Extraordinária: 1 - Por unanimidade, foi aprovada a Proposta Administrativa de 
elevar o Capital Social realizado de R$ 630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhões de reais) para 
R$ 662.000.000,00 (seiscentos e sessenta e dois milhões de reais), cujo aumento no valor de R$ 
32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), é integralizado neste ato, mediante o aproveitamento 
de reservas, como a seguir descrito: • R$ 2.110.115,76 (dois milhões, cento e dez mil, cento e 
quinze reais e setenta e seis centavos), saldo da conta Reserva de Redução 75% IRPJ; • R$ 
29.487.292,77 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e 
dois reais e setenta e sete centavos), saldo da conta Reserva de Subvenções Estaduais; e, • R$ 
402.591,47 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), 
parte do saldo da conta Reserva Legal. 2 - Em consequência das deliberações aprovadas no item 
anterior, o Artigo 5º (quinto) do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 662.000.000,00 (seiscentos e sessenta e 
dois milhões de reais), dividido em 662.000.000 (seiscentos e sessenta e dois  milhões) de ações 
ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.” 8. - ENCERRAMENTO - 
Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura 
desta ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e será assinada pela mesa e pelos 
acionistas presentes, em sinal de plena aquiescência. Russas-CE., 20 de abril de 2022. MARCELO 
HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembleia. ERNANI VOLMIR KIEKOW - Secretário da 
Assembleia. ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - Romeu Lehnen 
- Diretor Presidente. DAKOTA S/A - Marcelo Henrique Lehnen - Diretor Presidente. LESOR 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - Janete Terezinha Lehnen - administradora. JANETE 
TEREZINHA LEHNEN - REMI DELMAR WELTER - ROMEU LEHNEN - MELISSA JEANE LEHNEN 
- DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN - JORGE WANDERLEI WELTER - ONORIO RODRIGUES 
DA SILVA - Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente 
é cópia fiel da ata original lavrada no livro competente, e que as assinaturas nela contidas e aqui 
transcritas são autênticas. MARCELO HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembléia. ERNANI 
VOLMIR KIEKOW - Secretário da Assembleia. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico 
o Registro em: 25/04/2022 - Sob nº 5788341 - Protocolo: 220559481 de 22/04/2022. Empresa: 
23300019989 - Dakota Nordeste S/A - Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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Para utilizar o espaço, é necessário agendamento prévio
no local, que se limita a três turnos semanais
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Webinar. A Prefeitura de Fortaleza e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) vão re-
alizar hoje às 14h um webinar sobre as experiências relacionadas às Escolas de Tempo Integral. O 
evento é virtual e aberto ao público. Para participar, é necessária inscrição prévia no site do evento.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 15 de junho de 2022  O ESTADO                     

Ontem, 14, a Prefeitura de 
Fortaleza entregou um novo 
ateliê colaborativo no Centro 
Social Urbano (CSU) Gover-
nador Virgílio Távora (Cristo 
Redentor). Este é o sexto equi-
pamento do projeto Costuran-
do o Futuro, que disponibiliza 
máquinas de costura para se-
rem utilizadas sem custos por 
costureiras da região.

De acordo com o Secretá-
rio do Desenvolvimento Eco-
nômico, Rodrigo Nogueira, 
o espaço possibilita que pes-
soas saiam dos equipamentos 
com peças prontas para serem 
vendidas, o que auxilia no de-
senvolvimento econômico de 
fortalezenses em situação de 
vulnerabilidade social. “Sem-
pre as pessoas pedem para que 
o projeto vá ao bairro delas. E 
isso acontece porque o projeto 
é ‘renda na veia’”, afirma.

De acordo com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), o Cristo 
Redentor foi escolhido por ter 
sido percebida a necessidade 
constante do aluguel de equi-
pamentos. “Estudamos a ati-
vidade econômica da região 

e a viabilidade de instalação 
em locais da Prefeitura ou em 
containers”, detalha.

O ateliê funciona por meio 
de um sistema de revezamen-
to. Quem se interessar pela 
utilização do espaço deve rea-
lizar agendamento prévio, que 
se limita a três turnos sema-
nais. “O uso é gratuito e pode 
ser feito no local do ateliê mais 
próximo do beneficiário. No 
local, temos retalhos, linhas e 
agulhas”, explica o secretário.

Para ele, projetos como o 
“Costurando o Futuro” são 
importantes para “operacio-
nalizar meios de inclusão 

produtiva, conexão com a 
eco eficiência dentro dos 
ateliês e aproximação das 
comunidades com o grande 
vocacional da cidade: moda 
e economia criativa”.

No equipamento, é possível 
encontrar máquinas profissio-
nais do tipo: reta, overloque, 
galoneira, bordado e máqui-
na de corte. Há outros ateliês 
disponíveis nos bairros Bom 
Jardim, Vila União, Ancuri, 
Jangurussu e Vila Velha. De 
acordo com Rodrigo Noguei-
ra, também se está estudando 
a abertura de novas instalações 
no José Walter, Sapiranga e 

Conjunto Ceará. “Planejamos 
implantar mais ateliês nos 
mais diversos territórios de 
Fortaleza, variando entre salas 
internas e containers”, afirma.

Para o Futuro, a SDE tam-
bém avalia a possibilidade de 
estruturar cooperativas de 
costura. “A proposta é mon-
tarmos espaços que incluam 
produtivamente pessoas re-
sidentes nos bairros benefi-
ciados e que promovamos a 
reutilização de resíduos têx-
teis que a priori iriam para o 
lixo”, revela o secretário.

No evento de inauguração, 
o vice-prefeito de Fortaleza 
fez questão de destacar o his-
tórico econômico que o es-
tado tem com a moda. Élcio 
Batista relembrou que desde 
o Ciclo do Couro, esta foi a 
primeira indústria que se de-
senvolveu no Ceará e que tal 
tradição compõe parte da ri-
queza da cidade de Fortaleza. 
Por isso, programas de incen-
tivo são sempre bem acolhi-
dos pela população que deseja 
se profissionalizar e conseguir 
renda por meio da moda.

(Yasmin Rodrigues)

O Governo do Ceará empossou oficialmente, na ma-
nhã da última sexta-feira,10/06, dez novos procurado-
res do Estado aprovados em concursos públicos para a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), iniciado em outu-
bro do ano passado e concluído em maio deste ano, com 
a publicação dos aprovados no Diário oficial em maio 
deste ano. Sete vagas foram ocupadas por candidatos de 
ampla concorrência, uma por candidato que se declarou 
com deficiência e duas por aprovados com autodeclara-
ção de candidatos negros, cumprindo as cotas previstas 
no edital. Esse foi o primeiro concurso para a PGE-CE 
com base na Lei de Cotas do Estado do Ceará. O certa-
me anterior empossou procuradores em 2008. Ao dar as 
boas-vindas aos novos servidores, a governadora Izolda 
Cela (foto), destacou a relevância do papel que os pro-
fissionais vão desempenhar. Outra grande notícia para o 
MPCE é que a Dra. Vanja Fontenele, integrante da cate-
goria, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, recentemente escolhida em lista tríplice enca-
minhada à governadora Izolda Cela, vai ser empossada 
nesta quarta-feira (15), às 14 horas, solenidade marcada 
para a Escola Superior da Magistratura. 

Vitória do Ministério Público

TCE licita
Matéria assinada pelo Pregoeiro Oficial, Afonso Lessa 

de Santana, dá conta de que o Tribunal de Contas do 
Ceará (TCE) receberá até o dia vinte e dois (22) vindouro , 
registro de preços para futuras aquisições de estabilizado-
res de tensão. Informações pelo www.licitacoes-e.com.br 
ou pelo telefone 3488.2298.

Ceasa convoca
Estão convocados pelo presidente José Leite Gonçalves, 

todos os acionistas de Centrais de Abastecimento do 
Ceará S/A-CEASA/CE, para se reunirem na próxima 
segunda-feira (20/06), às 9horas, na sede da entidade 
(Av. Dr. Mendel Steinbruch, s/n-distrito Industrial), em 
Maracanaú. Na ordem do dia: a)- fixar remuneração dos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; b(- 
outros assuntos de interesse da sociedade.

Aniversário
Por falar na Central de Abastecimento do Ceará (CEA-

SA), nesta quarta-feira (15/06/2022), ela completa 51 anos, 
pois foi criada na data de hoje, em 1971.Quem aniversaria 
na data é a Escola de Administração da UECE, criada 
en1957 e o Conselho Regional de Economia, fundado em 
1963.Os tauaenses festejam o aniversário do empresário e 
ex-prefeito Joaquim de Sousa Bastos. 

Casa Civil
No clima de licitações quem também está convidando 

interessados a participarem de um Pregão Eletrônico é o 
próprio Governo Estadual, desta feita através da Casa Ci-
vil, à frente o jornalista Chagas Vieira. As propostas devem 
ser entregues até o dia 24 vindouro, no que diz respeito à 
aquisição de Hidrômetros Velocimétricos e outros para a 
Carece. Mais detalhes no site www.seplag.ce.gov.br

Agradecimento
O prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro 

(Maurição), como é conhecido, fez questão de agradecer 
ao ex-governador Camilo Santana e ao deputado Queiroz 
Filho pelos recursos conseguidos para obras importantes 
em seu município.  vem desempenhando com competên-
cia o seu mandato, convenhamos.

Destaque
Repercutindo muito entre os colegas de Tribunal, 

junto à setores do empresariado, da política e da im-
prensa, à participação do Edilberto Pontes no recente 
Congresso Internacional de Direito Financeiro, realizado 
em Florianópolis (Santa Catarina), Edilberto foi um dos 
palestrantes do evento que foi transmite pelo YouTube. 
O conselheiro é o atual vice-presidente do TCE, Corte 
que já presidiu. É pós-doutor em democracia e direitos 
humanos e ainda doutor em economia.

COSTURANDO O FUTURO
Prefeitura inaugura VI ateliê 
no bairro do Cristo Redentor
Equipamento serve como incentivo para a economia criativa de Fortaleza e 

auxilia no desenvolvimento econômico de pessoas em vulnerabilidade social

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ 06.068.410/0001-50 - NIRE: 23300025091

Assembleia Geral Extraordinária - 05/01/2016. Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas realizada em 5 de janeiro de 2016, lavrada na forma sumária: 1. Data, hora e local: 
5 de janeiro de 2016, às 11:00 horas, na sede social, na Av. Santos Dumont, 2122 sala 608, 
Bairro Aldeota, Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.150-160. 2. Presença: 100% dos acionistas 
titulares do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 
Presentes, também, a Diretora Presidente da Companhia, Sr.ª Ione de Medeiros Bocayuva 
Bulcão, brasileira, viúva, empresária, portadora da carteira de identidade nº 503.821, expedida 
pelo IPF/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 611.332.647-00, residente e domiciliada na Rua 
Procurador Luis Orlando Cardoso, nº 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ., CEP: 22793-323; 
o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Pedro Cláudio de Medeiros Bocayuva Bulcão, 
brasileiro, casado, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº. 01556944163, 
expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 757.153.687-15, residente e domiciliado 
na Av. Alexandre Ferreira, nº 46, aptº. 501, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ., CEP: 22470-220 e a 
Diretora Técnica, Sr.ª Celina Maria Lins, brasileira, divorciada, atuária, portadora da carteira de 
identidade nº 053421301, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 760.926.667-15, 
residente e domiciliada na Rua Real Grandeza, nº 190, aptº 605, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ., 
CEP: 22.281-036. 3. Instalação e Composição de Mesa: Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão, 
Presidente, e Pedro Cláudio de Medeiros Bocayuva Bulcão, Secretário. 4. Publicações: Com 
base no § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76 foi dispensada a publicação de editais de 
convocação, pois se verificou, em 1ª convocação, a presença da totalidade dos subscritores do 
capital social. 5. Representação: Os acionistas presentes são representados por procuradores 
constituídos há menos de 01 (um) ano, sendo SINAF Participações S.A., CNPJ 12.315.814/0001-
02 por Rosângela Lourenço dos Santos, OAB-RJ 121.530, CPF-MF nº. 735.209.187-49 e Ione 
de Medeiros Bocayuva Bulcão, CPF nº 611.332.647-00, por Daniel Campos Guimarães da 
Cunha, OAB/RJ 155.549, CPF nº 101.428.797-97. 6. Ordem do dia: Alteração do estatuto social 
para (a) evidenciar a mudança do nome social da Companhia para PATER SEGUROS S.A.; (b) 
criar o novo cargo de Diretor Vice Presidente e alterar as atribuições dos membros da Diretoria; 
e (c) aumentar para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a alçada dos demais Diretores da 
Companhia e a sua representação legal, segundo os termos da proposta da diretoria, 
modificando-se os artigos 1º, 11, 12 e 16 do estatuto social; 7. Deliberações: Foi aprovado por 
todos os acionistas, a alteração do estatuto social para evidenciar a mudança do nome social da 
Companhia; criar o novo cargo de Diretor Vice Presidente e alterar as atribuições dos membros 
da Diretoria e aumentar para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a alçada dos demais 
Diretores da Companhia, assim como a sua representação legal; 7.1. A Companhia, devido as 
deliberações acima, passa usar o nome social de PATER SEGUROS S.A., cria o cargo de 
Diretor Vice Presidente, altera as atribuições dos membros da Diretoria, aumenta para R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) a alçada dos demais Diretores da Companhia, assim como a 
representação legal da Companhia; 7.2. Em razão das deliberações aprovadas para alterações 
dos artigos 1º, 11, 12 e 16, o Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 1º A 
PATER Seguros S.A. é uma sociedade seguradora de seguros de pessoas, podendo ainda 
participar como sócia ou acionista de outras sociedades, que se regerá pelo presente estatuto 
social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Parágrafo Único - O objeto da 
sociedade é a operação de seguros de pessoas. Artigo 11 - A Diretoria será composta de 2 
(dois) a 8 (oito) membros, acionistas ou não, sendo designados Diretor Presidente, Diretor Vice 
Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Técnico, e os demais diretores sem 
qualquer designação específica. § 1º - Poderão ser nomeados para os cargos de Diretores 
pessoas naturais residentes no País. Aos membros da Diretoria é vedado, sob pena de perda 
do mandato, desempenhar funções estranhas às atividades da sociedade que, a juízo da 
Assembleia Geral, conflitem com os interesses da sociedade. § 2º. O número de diretores será 
fixado pela Assembleia Geral, que, inclusive, poderá não eleger o Diretor Presidente, caso em 
que os Diretores Vice Presidente ou Administrativo Financeiro acumulará suas funções. Artigo 
12 - Nos casos de impedimento ou faltas ocasionais do Diretor Presidente, será ele substituído 
pelo Diretor Vice Presidente, que atuará sem prejuízo de suas demais atribuições; e na falta ou 
impedimento do Diretor Vice Presidente, Administrativo Financeiro e Diretor Técnico, serão eles 
substituídos, nas suas faltas e impedimentos, por qualquer diretor eleito sem designação 
específica. Artigo 16 - A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada: a) 
Conjuntamente por dois diretores; b) Conjuntamente por 1 (hum) Diretor e 1 (hum) procurador, 
na extensão dos poderes que houverem sido outorgados; c) 2 (dois) procuradores, 
conjuntamente, na extensão dos poderes que houverem sido outorgados; § Primeiro – Será 
necessária a assinatura do Diretor Presidente, em conjunto com o outro Diretor, quando o ato 
importar em: d) Alienação, aquisição e gravame de bens imóveis; e) Prestação de garantias em 
favor de terceiros no interesse da sociedade. f) Obrigação e/ou liberação de operações ativas 
e passivas quando o valor envolvido for superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). § 
Segundo – Nos atos de constituição de procuradores a sociedade deverá ser representada 
por 02 (dois) Diretores. Para tanto, segue em anexo a esta ata a nova redação do Estatuto Social 
da Companhia. 8. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não 
se encontrar instalado no período, não tendo nenhum acionista requerido seu funcionamento. 9. 
Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados 
pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta Ata. 10. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos desta 
Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se no livro próprio a presente Ata que, lida e achada 
conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Fortaleza, 5 de janeiro de 
2016. MESA: Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão - Presidente; Pedro Cláudio de M. 
Bocayuva Bulcão - Secretário. ADMINISTRADORES: Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão - 
Diretora Presidente; Pedro Cláudio de M. Bocayuva Bulcão - Diretor Adm. Financeiro; Celina 
Maria Lins - Diretora Técnica. ACIONISTAS: SINAF Participações S.A. Rosângela Lourenço 
dos Santos - OAB-RJ 121.530 - Procuradora. Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão; Daniel 
Campos Guimarães da Cunha - OAB-RJ 155.549 - Procurador. DECLARAÇÃO: Declaramos, 
para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são 
autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 
- Presidente; Pedro Cláudio de M. Bocayuva Bulcão - Secretário. ESTATUTO SOCIAL. 
CAPÍTULO I - Da denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social: Artigo 1º - A 
PATER Seguros S.A. é uma sociedade seguradora de seguros de pessoas, podendo ainda 
participar como sócia ou acionista de outras sociedades, que se regerá pelo presente estatuto 
social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. § Único - O objeto da sociedade é a 
operação de seguros de pessoas. Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na Av. Santos 
Dumont, nº 2122, sala 608, Bairro Aldeota, Fortaleza, Estado do Ceará - CEP 60.150-160. § 
Primeiro - A sociedade terá área de atuação nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, Sergipe e Bahia, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. § Segundo - A critério da Diretoria, poderá a sociedade abrir ou extinguir 
filiais, agências, sucursais e escritórios em qualquer parte dos estados enumerados no 
parágrafo anterior, respeitadas as prescrições legais. Artigo 3º - O prazo de duração da 
sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II - Do Capital e das Ações: Artigo 4º - O capital social 
é de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), representado por 4.300.000 (quatro 
milhões e trezentos mil) ações nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 
sendo todas as ações ordinárias nominativas. § Primeiro - Cada ação ordinária dará direito a 
um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Segundo - A ação é indivisível em relação à 
Sociedade, sendo certo que, quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por 
ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. § Terceiro - A sociedade 
poderá emitir títulos múltiplos de ações, cautelas e/ou certificados de ações, os quais, da 
mesma forma que as ações, serão sempre assinados por dois Diretores. CAPÍTULO III - Da 
Assembleia Geral: Artigo 5º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em um dos três 
meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que o exigirem 
os interesses sociais, obedecidas as prescrições legais. Artigo 6º - A Assembleia Geral será 
instalada pelo Diretor Presidente, ou, na sua ausência, por aquele que o substituir, e será 
dirigida por um Presidente escolhido pelos acionistas, o qual convidará um dos presentes para 
secretariar os trabalhos. Artigo 7º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral 
por seus representantes legais, ou por procurador, desde que o instrumento de mandato tenha 
sido depositado na sede social até 72 (setenta e duas) horas antes da data de sua realização. 
Artigo 8º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do 
capital social com direito a voto; em segunda convocação com qualquer número. CAPÍTULO IV 
- Da Administração: Artigo 9º - A administração da sociedade compete à Diretoria. Artigo 10º 
- O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 3 (três) anos, admitida a reeleição, 
dispensados os Diretores da prestação de garantia da gestão. § ÚNICO - Os membros da 
Diretoria terão remuneração mensal, que será fixada anualmente pela Assembleia Geral, de 
modo global ou individualizado, observadas as prescrições legais. Da Diretoria. Artigo 11 - A 
Diretoria será composta de 2 (dois) a 8 (oito) membros, acionistas ou não, sendo designados 
Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Técnico, e 

os demais diretores sem qualquer designação específica. § 1º - Poderão ser nomeados para os 
cargos de Diretores pessoas naturais residentes no País. Aos membros da Diretoria é vedado, 
sob pena de perda do mandato, desempenhar funções estranhas às atividades da sociedade 
que, a juízo da Assembleia Geral, conflitem com os interesses da sociedade. § 2º. O número de 
diretores será fixado pela Assembleia Geral, que, inclusive, poderá não eleger o Diretor 
Presidente, caso em que os Diretores Vice Presidente ou Administrativo Financeiro acumulará 
suas funções. Artigo 12 - Nos casos de impedimento ou faltas ocasionais do Diretor Presidente, 
será ele substituído pelos Diretores Vice Presidente ou Administrativo Financeiro, que atuarão 
sem prejuízo de suas demais atribuições; e na falta ou impedimento dos Diretores Vice 
Presidente e Administrativo Financeiro, serão eles substituídos pelo Diretor Técnico e este, nas 
suas faltas e impedimentos, substituído por qualquer diretor eleito sem designação específica. 
Artigo 13 - Em caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral proverá o cargo 
vago e o substituto eleito exercerá o mandato pelo prazo que caberia ao substituído. Artigo 14 
- A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, e somente deliberará 
com a presença da maioria de seus membros. § Único - As deliberações da Diretoria serão 
tomadas pela maioria dos membros desse órgão; no caso de empate, o Diretor Presidente, ou 
aquele que o substituir, usará o voto de qualidade. Artigo 15 - Compete à Diretoria: a) executar 
os planos e programas aprovados pela Assembleia Geral; b) executar a política de produção, 
técnica, administrativa e financeira; c) admitir ou demitir funcionários e representantes, fixando-
lhes a remuneração; d) elaborar e acompanhar o orçamento da sociedade; e) deliberar sobre a 
instalação ou extinção de filiais, agências, sucursais, escritórios e representações da sociedade; 
f) elaborar o relatório anual e as demonstrações financeiras da sociedade e a proposta de 
distribuição de lucros líquidos do exercício, para o fim de serem submetidos à Assembleia Geral; 
g) além dos que forem necessários à realização dos fins sociais, a Diretoria fica, também, 
investida de todos os poderes para a contratação de empréstimos em instituições financeiras, 
podendo para tanto dar em garantia bens imóveis, móveis e semoventes, mediante hipotecas ou 
outras garantias reais; adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis; Parágrafo único. São de 
responsabilidade da diretoria da sociedade: I. definir as atividades e os níveis de controle para 
todos os negócios; II. estabelecer os objetivos dos mecanismos de controle e seus 
procedimentos; III. verificar sistematicamente a adoção e o cumprimento dos procedimentos 
definidos; IV. avaliar continuamente os diversos tipos de riscos associados às atividades da 
sociedade; V. acompanhar e implementar a política de conformidade de procedimentos, com 
base na legislação aplicável, revendo-a semestralmente; VI. implantar política de prevenção 
contra fraudes; e VII. implantar política de subscrição de risco. Artigo 16 - A sociedade 
considerar-se-á obrigada quando representada: a) Conjuntamente por dois diretores; b) 
Conjuntamente por 1 (hum) Diretor e 1 (hum) procurador, na extensão dos poderes que 
houverem sido outorgados; c) 2 (dois) procuradores, conjuntamente, na extensão dos poderes 
que houverem sido outorgados; § Primeiro - Será necessária a assinatura do Diretor Presidente, 
em conjunto com o outro Diretor, quando o ato importar em: d) Alienação, aquisição e gravame 
de bens imóveis; e) Prestação de garantias em favor de terceiros no interesse da sociedade. f) 
Obrigação e/ou liberação de operações ativas e passivas quando o valor envolvido for superior 
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). § Segundo - Nos atos de constituição de procuradores 
a sociedade deverá ser representada por 02 (dois) Diretores. Artigo 17 - Observado o disposto 
no artigo anterior, cada um dos membros da Diretoria é investido de poderes para representar a 
sociedade e praticar os atos necessários ao seu funcionamento regular, ressalvado competir, 
privativamente: I - ao Diretor Presidente: a) manter a coordenação entre a Diretoria e Assembleia 
Geral; b) a direção geral da sociedade; c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, votando 
e tendo voto de qualidade em caso de empate; d) dirigir a elaboração do planejamento geral da 
sociedade e as relações externas; e) cumprir e fazer cumprir fielmente o presente Estatuto e as 
deliberações da Assembléia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; f) representar a 
sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, especialmente para receber citações 
iniciais e prestar depoimento pessoal, sendo a ele facultado constituir procurador especial para 
essas duas últimas hipóteses. II - Ao Diretor Administrativo Financeiro: a) responsabilidade 
administrativa e financeira da sociedade, cabendo-lhe a supervisão das atividades 
administrativas e econômico-financeiras, englobando o cumprimento de toda a legislação 
societária e aquela aplicável à consecução dos respectivos objetos sociais; b) a responsabilidade 
pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 03 de março de 1998, cabendo-lhe zelar pela 
sua observância e da respectiva regulamentação complementar. c) o exercício da presidência 
quando não for eleito presidente pela Assembléia Geral; c) Substituir o Diretor Presidente nas 
suas faltas e impedimentos, bem como o Diretor Técnico, quando não houver Diretor sem 
designação específica eleito. III - Ao Diretor Técnico: d) responsabilidade pelas relações com a 
SUSEP, cabendo-lhe responder pelo relacionamento com a Autarquia, prestando isoladamente 
ou em conjunto com outros diretores, as informações por ela requeridas; e) caberá a supervisão 
das atividades técnicas, englobando a elaboração de produtos, respectivos regulamentos, 
condições gerais e notas técnicas, bem como os cálculos que permitam a adequada constituição 
das provisões, reservas e fundos; f) substituir o Diretor Administrativo Financeiro, nas suas 
ausências e impedimentos. IV - Aos diretores sem designação específica caberá atuação nas 
áreas designadas pela Assembleia Geral que os eleger, cabendo-lhes ainda substituir o Diretor 
Técnico nas suas faltas e impedimentos e um substituir o outro nas suas faltas e impedimentos. 
CAPÍTULO V - Do Conselho Fiscal: Artigo 18 - O Conselho Fiscal é o órgão não permanente, 
que somente será instalado pela Assembléia Geral a pedido dos acionistas, na conformidade 
legal. Artigo 19 - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros 
efetivos e suplentes em igual número e a sua remuneração será fixada pela Assembléia Geral 
que o eleger. § Primeiro - O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe 
confere. § Segundo - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos nos seus 
impedimentos, faltas, ou em caso de vaga, pelos respectivos suplentes. CAPÍTULO VI - Do 
exercício Social, Demonstrações Financeiras, Reservas e Aplicações: Artigo 20 - O 
exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 
Único – Poderá a sociedade levantar balanços intermediários, na forma da lei. Artigo 21 - No 
fim de cada exercício serão elaboradas, com observância das prescrições legais, as seguintes 
demonstrações financeiras: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstração do Resultado do Exercício; 
c) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos acumulados; d) Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos. § Primeiro - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de 
qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. 
O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas 
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. § Segundo - Do lucro líquido do exercício, 
serão destinados: a) 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal, que não 
excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; b) Constituição de Reservas para 
contingências, na forma autorizada em lei; c) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, a título 
de dividendos aos acionistas, observado o disposto nos artigos 201 e 202 da Lei nº 6.404/76, 
pagável no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a 
hipótese de deliberação em contrário, da Assembléia Geral, caso em que o pagamento deverá 
ser efetuado dentro do exercício em que for declarado. § Terceiro - Com o objetivo de compensar 
eventual diminuição de lucro, em conseqüência de perda provável em período futuro, a 
Assembleia Geral, poderá, por proposta da Diretoria, constituir reserva nos termos do artigo 196 
e parágrafos, da Lei 6.404 de 15.12.1976, e, bem assim, constituir a reserva de que trata o artigo 
197 da mesma lei. § Quarto - Por voto favorável da unanimidade dos acionistas presentes, a 
Assembléia Geral poderá decidir pela distribuição de dividendo inferior àquele previsto no 
parágrafo 2º, letra “c” deste artigo, ou pela retenção de todo o lucro. § Quinto - No exercício em 
que for distribuído aos acionistas o dividendo mínimo de que trata este artigo (letra “c” do § 2º), 
poderá ser atribuída aos administradores participação nos lucros da sociedade, desde que o 
seu total não ultrapasse a remuneração anual dos mesmos ou 10% (dez por cento) dos lucros, 
prevalecendo o limite que for menor, que será rateado entre eles segundo proposto pelo Diretor 
Presidente. § Sexto - A Assembleia Geral decidirá sobre o destino do saldo dos lucros 
remanescentes, os quais poderão ser total ou parcialmente distribuídos, como dividendos 
suplementares aos acionistas, ou atribuídos a reserva especial para futuro aumento de capital. 
§ Sétimo - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que 
tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão e reverterão em benefício da 
sociedade. CAPÍTULO VII - Da Liquidação da Sociedade: Artigo 22 - A Sociedade entrará em 
liquidação nos casos legais, observadas as disposições contidas no artigo 68 e seguintes do 
Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1.967. CAPÍTULO VIII - Das Disposições Transitórias: 
Artigo 23 - O presente Estatuto passará a vigorar imediatamente, observadas as prescrições 
legais. Fortaleza, 5 de janeiro de 2016. MESA: Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão - 
Presidente; Pedro Cláudio de M. Bocayuva Bulcão - Secretário. ADMINISTRADORES: Ione 
de Medeiros Bocayuva Bulcão - Diretora Presidente; Pedro Cláudio de M. Bocayuva Bulcão 
- Diretor Adm. Financeiro; Celina Maria Lins - Diretora Técnica. ACIONISTAS: SINAF 
Participações S.A. Rosângela Lourenço dos Santos - OAB-RJ 121.530 - Procuradora. Ione 
de Medeiros Bocayuva Bulcão; Daniel Campos Guimarães da Cunha - OAB-RJ 155.549. 
Procurador. Junta Comercial do Estado do Ceará, Certifico o Registro  em 14/09/2016 sob º 
20162525893. Lenira Cardoso de A. Seraine - Secretário Geral.



INTERNACIONAL
Jornalistas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou uma lista de 29 jornalistas 
e representantes de órgãos de mídia do Reino Unido, como os jornais The Guardian e a rede de TV 
BBC, que deverão deixar o país. A medida é uma retaliação devido ao bloqueio de veículos russos.
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EUA: vizinhos fazem 
vaquinha e compram 
casa de mulher

Quando Linda Taylor, 
70, recebeu um ultimato 
do proprietário da casa 
onde morava, imaginou 
que as quase duas décadas 
em que viveu no mesmo 
lar em Minneapolis, nos 
Estados Unidos, estavam 
prestes a chegar ao fim.

Ela tinha dois meses para 
comprar o imóvel que um 
dia tinha sido seu ou teria 
que deixar o local. “Foi 
como se o mundo tivesse 
sido puxado sob meus pés”, 
contou a mulher ao jornal 
The Washington Post. “Eu 
não conseguia dormir, não 
conseguia comer. Eu me 
senti realmente derrotada.”

Desempregada depois 
de ser demitida duran-
te a fase mais aguda da 
pandemia de coronaví-
rus, Taylor havia juntado 
todas as suas economias, 
além do pouco dinheiro 
que recebeu da família e 
de programas de subsí-
dios do governo de Min-
nesota, para continuar 
pagando o aluguel – cer-
ca de US$ 1.400 (quase 
R$ 7.200) por mês.

Taylor diz que com-
prou a casa em 2004. 
À época, porém, não 
conseguiu manter os 
pagamentos em dia e, em 
uma negociação em que 
alega ter sido enganada, 
perdeu o imóvel para um 
investidor, que permi-
tiu que ela continuasse 
vivendo na casa como 
inquilina.

O novo dono acabou 
sendo pego em um es-
quema de fraude hipo-
tecária, e a casa passou 
passou para outras mãos. 
Embora seguisse pagan-
do o aluguel, reajustado 
duas vezes durante a 
pandemia, Taylor se viu 
obrigada a pensar rapida-
mente em uma alternativa 
quando recebeu o ultima-
to do novo proprietário.

A primeira medida foi 
desabafar com Andrew 
Fahlstrom. Além de vizi-
nho de Taylor, ele é ativista 
por direitos de moradia e 
rapidamente organizou a 
comunidade local para en-
viar uma carta ao proprie-
tário do imóvel.

A guerra energética que 
acompanha o conflito na 
Ucrânia teve um desenvolvi-
mento dramático nesta terça 
(14): a Rússia anunciou que 
irá cortar 40% do forneci-
mento do gás natural pela 
principal via que abastece a 
Alemanha. A justificativa da 
estatal russa Gazprom é técni-
ca, mas não muito: ela afirma 
que faltam equipamentos ale-
mães da marca Siemens na es-
tação onde o gás é comprimi-
do para sua viagem por mais 
de 1.000 km sob o mar Báltico 
até chegar a Lubmin.

Os compressores não fo-
ram enviados devido às san-
ções europeias contra a Rús-
sia, determinadas na esteira 
da invasão da Ucrânia em 
24 de fevereiro. “O abasteci-
mento de gás através do ga-
soduto Nord Stream 1 pode 
acontecer atualmente com 
uma quantidade de até 100 

milhões de metros cúbicos 
por dia”, afirmou a Gazprom.

Volume
O volume é 40% menor do 

que a capacidade diária. Até 
aqui, os russos só haviam cor-
tado fornecimento de países 
que se negaram a pagar pela 
energia em rublos, manobra 
usada pelo Kremlin para va-
lorizar sua moeda. Pelo Nord 
Stream 1, projeto inaugurado 
em 2012, passam anualmente 
até 60% do gás russo vendido 
à Alemanha. Seu ramal gêmeo 
foi concluído em setembro do 
ano passado, e retiraria dos 
antigos gasodutos soviéticos 
que passam pela Ucrânia todo 
o trânsito do produto para a 
maior economia europeia.

Berlim, sob o comando 
do premiê Olaf Scholz des-
de dezembro, congelou o 
Nord Stream 2 devido ao 
perigo de guerra e, depois, 

o encerrou na prática com a 
invasão. Mas a atitude alemã 
é considerada ambígua, e o 
governo foi cobrado nesta 
mesma terça pelo presiden-
te Volodimir Zelenski a ser 
mais duro com Moscou.

É uma sinuca complexa. 
Cerca de 40% das necessi-
dades energéticas alemãs 
até 2021 eram supridas por 
Moscou. Scholz aceitou a 
redução paulatina na com-
pra de petróleo, enquanto a 
União Europeia pressionava 
por um embargo total, mas 
até agora ninguém teve co-
ragem de mexer com o gás.

Campos
Os gigantescos campos 

russos são o motor da indús-
tria europeia, e no caso do 
gás há o componente político 
mais evidente: o aquecimento 
das residências é usualmente 
feito a partir do insumo. Neste 

momento a Europa está sob o 
calor do verão, mas o rigor do 
inverno e do humor dos elei-
tores está ali na esquina.

A queixa de Kiev, que é 
emulada há anos pelos Esta-
dos Unidos e Reino Unido, 
distantes dessa dependência, 
é de que Vladimir Putin fi-
nancia sua economia e sua 
máquina de guerra com tal 
atitude. Um estudo divulga-
do nesta semana dá uma di-
mensão da questão.

Feita pelo Centro de Pes-
quisa em Energia e Ar Lim-
po de Helsinque, a análise 
mostra que Moscou ganhou 
US$ 97 bilhões (R$ 500 bi-
lhões) nos 100 primeiros 
dias da guerra vendendo 
energia -praticamente US$ 
1 bilhão diários. “Os valores 
vêm caindo desde março, 
mas são 60% maiores do que 
no mesmo período do ano 
passado”, afirma o relatório.

Rússia pressiona Alemanha 
com corte em gasoduto
A Rússia anunciou que irá cortar 40% do fornecimento do gás natural 
pela principal via que abastece a Alemanha, pressionando governo alemão

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Através da Secretaria de Saúde torna 
publico o Aviso de Credenciamento nº 001/2022-SAUDE, objeto: credenciamento objetivando a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços na realização de cirurgia de 
facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobrável e exames pré e pós operatório 
junto Sec. de Saúde de Jaguaretama, comunica aos interessados que no período de 15 de 
Junho de 2022 á 30 de Junho de 2022, estará recebendo a documentação dos interessados, no 
horário de 08h às 14h, maiores informações na sede da comissão Rua Tristão Gonçalves, nº 
185, Centro, tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 14 
de Junho de 2022 – Francisca Airlene Dantas e Silva – Secretaria de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 031/2022-PE, cujo objeto: Aquisição de Equipamentos e Aquisição de Livros (kits 
de livros paradidáticos) para implantação do programa "pacto pela aprendizagem" no município 
de Jaguaretama. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do 
acolhimento das propostas: 15/06/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 
28/06/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 28/06/2022, às 08h05; início de 
disputa de preços: 28/06/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da 
licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.jaguaretama.ce.gov.br.

Jaguaretama-CE, 14 de Junho de 2022
SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAUJO

Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.12.02/PE – Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e 
Habitação. : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de material para 
concessão gratuita do benefício auxílio natalidade (kit bebê) para gestantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social – 
CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação – SASDH do 
Município de Itapipoca. A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, por meio 
do Pregoeiro do Município, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, 
na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com o objeto acima descrito, na data e horários a seguir 
informados: Acolhimento das Propostas e Documentos de Habilitação: até o dia 30 de Junho de 2022, 
às 09h; Abertura das Propostas: 30 de Junho de 2022, às 09h30min; Sessão de Disputa de Preços: 30 
de Junho de 2022, às 10h. Todos os horários, informados acima, se referem ao Horário de Brasília/DF. 
O Edital poderá ser retirado nos Sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 14 
de Junho de 2022. Maria Socorro Braga de Moraes – Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

Objeto  

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
22.23.02/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.02/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para construção de Uma Praça na Localidade de Maceió no Município 
de Itapipoca/CE. EMPRESA CONTRATADA: M A FEITOSA DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ 
41.356.135/0001-71. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 431.651,56 (Quatrocentos e Trinta e Um 
Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 
(Doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de Junho de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraçãões. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, 
pela Contratada, Marcos Antônio Feitosa de Sousa. Itapipoca-CE, 14 de Junho de 2022. Antônio 
Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
22.23.06/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.06/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para construção de Uma Praça (Praça da PEC) no Bairro Flores na 
Sede Urbana no Município de Itapipoca/CE. EMPRESA CONTRATADA: CONTRUTORA IMPACTO 
COMERCIO SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.611.868/0001-28. VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO: R$ 312.825,45 (Trezentos e Doze Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e 
Cinco Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (Doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 02 de Junho de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraçãões. 
SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, pela Contratada, Eliseu Bastos Lira. 
Itapipoca-CE, 14 de Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Infraestrutura. 

EDSON MESQUITA DOS SANTOS - CPF 443.972.833-20
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Terras Alphaville Ceará 1, Alameda 
Lagoa do Mato, s/n, Qd N2 Lote 05, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

WL GOMES BERNARDINO LTDA - CNPJ: 43.408.308/0001-83
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de Operação 
– LO, para funcionamento de uma empresa de Transporte Rodoviário de Produtos e Resíduos 
não Perigosos, Demolições, Terraplanagem, Obras de Urbanização e Aluguel de Máquinas para 
Construção, Rua Santo Antônio, 122A, Parque Havai, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

AJ CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA LTDA - CNPJ: 29.577.859/0002-20
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Renovação da 
Licença de Operação RLO, para funcionamento de uma Clínica para atividade Odontológica, 
Av. Eusébio de Queiroz, 4750, loja 07, Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA. A Comissão Permanente 
de Licitação da Câmara Municipal de Guaramiranga - CMG, torna público para conhecimento dos 
interessados o Resultado de Habilitação da TOMADA DE PREÇOS - Nº TP003/2022-CMG, Critério 
de Julgamento Menor Preço, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CON-
SULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CMG, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DA 
FOLHA MENSAL DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS, EM ESPECIAL A CONSOLIDAÇÃO 
DA LEIS TRABALHISTAS – CLT, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP MENSAL, E ELABORAÇÃO 
DA DIRF E RAIS ANUAL, E AINDA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE PADRONIZAÇÃO DE ATOS AD-
MINISTRATIVOS, AFIM DE PERMITIR UM SISTEMA PERFEITO DE CONTROLE DE PESSOAL, 
COM ADOÇÃO DE NOVOS MÉTODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Habilitada(s): PLENA CONTABILIDADE 
PUBLICA EIRELI - CNPJ: 42.553.098/0001-54. Inabilitada(s): L & F COMÉRCIO E ASSESSORIAS 
EIRELI - CNPJ: 28.174.793/0001-84, Motivo(s): A proponente não apresentou documentos referen-
te aos itens: 3.1; 3.1.1.1; 3.1.1.5; 3.1.2.1; 3.1.2.2 alínea “c”; 3.1.2.3; 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.4; 
3.1.3.5; 3.1.4.3; 3.1.5.1; 3.1.5.2 e 3.1.5.4. Apresentou Certidão com vencida para a data do respec-
tivo certame, referente ao item 3.1.2.2 - alínea “a”. Fica desde já, aberto o prazo recursal previsto 
ao artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, em obediência ao princípio constitucional do 
contraditório e da ampla defesa. Obs.: Caso não seja interposto Recurso, fica desde já marcada 
sua data de Reabertura para a 24/06/2022 às 09h00min. Guaramiranga - CE, 14 de junho de 2022. 
Otávio Martins da Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 015/2022 – PE-SRP. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para co-
nhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022- PE-SRP , cujo 
objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTU-
RAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRAULI-
COS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. Início do Cadastramento das Propostas: 15 de junho 
de 2022, às 10:00hs até 28 de junho de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas: 28 de 
junho de 2022, às 08:30h; Início da Sessão de Disputa de Preços: 28 de junho de 2022, às 09:30hs. 
Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na 
sede da Comissão de Licitação e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://
www.tce.ce.gov.br. Ana Paula Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔ-

NICO Nº 016/2022 – PE - SRP. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para conheci-
mento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022 – PE - SRP, cujo objeto é 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVEN-
TUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CHORÓ-CE. Início do Cadastramento das 
Propostas: 15 de Janeiro de 2022, às 10:45hs até 29 de Junho de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura 
das Propostas: 29 de Junho de 2022, às 14:00h; Início da Sessão de Disputa de Preços: 29 de Junho 
de 2022, às 14:30hs. Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá 
ser adquirido na sede da Comissão de Licitação e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.
jsp; https://www.tce.ce.gov.br. Ana Paula Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO DE REPUBLI-
CAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 – PE - SRP. A Pregoeira do Município de Choró-
-CE – torna público para conhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 011/2022 - PE - SRP, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOTOCICLETA 0KM PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. Início do Cadastramento das Propostas: 15 de junho de 
2022, às 10:30hs até 29 de Junho de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas:29 de Ju-
nho de 2022, às 08:30h; Início da Sessão de Disputa de Preços: 29 de Junho de 2022, às 09:00hs. 
Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na 
sede da Comissão de Licitação e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://
www.tce.ce.gov.br. Ana Paula Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 - TP. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que após análise dos 
documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 - TP, com fins à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTOS E MIDIAS DIGI-
TAIS, PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE ARQUIVOS E GERAÇÃO DE LOTES DIGITAIS, 
DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., Foi 
Considerada INABILITADA a seguinte empresa 1. L & F COMERCIO E ASSESSORIA EIRELE, 
inscrita no CNPJ Nº 28.174.793/0001-84, por não apresentar certidão de falência em desacordo 
com subitem 5.4.4.1 do edital, não apresentou garantia em desacordo com subitem 5.4.4.5, do edital, 
não aprestou atestado de capacidade técnica, em desacordo com o subitem 5.4.5.1. do edital, bem 
como não apresentou declarações, em desacordo com subitem 5.4.7.1, 5.4.7.2, 5.4.7.3, 5.4.7.4, do 
edital. A empresa 5. DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, por 
não apresentar garantia em desacordo com subitem 5.4.4.5, do instrumento convocatório, bem como 
não apresentou declarações exigidas no subitem 5.4.7 do edital em desacordo com o mesmo. A 
empresa 7. J. P LOPES DE ALCANTARA-ME, inscrito no CNPJ Nº 15.294.308/0001-64, por não 
apresentar garantia em desacordo com subitem 5.4.4.5, do instrumento convocatório. A empresa 2. 
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA, inscrito no CNPJ Nº 34.239.627/0001-11, por não apresen-
tar Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial em desacordo com subitem 
5.4.4.1 do edital. A empresa 3. R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA, ins-
crito no CNPJ Nº 13.075.241/0001-41, por não apresentar declarações exigidas no subitem 5.4.7 
em desacordo com o edital. A empresa 4. MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRA-
TIVAS EIRELI-ME, inscrito no CNPJ Nº 35.649.638/0001-32, por não apresentar Certidão Negativa 
de Falência / Concordata / Recuperação Judicial em desacordo com subitem 5.4.4.1 do edital. Foram 
consideradas HABILITADAS as seguintes empresas: 2. F. DINILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI, 
inscrito no CNPJ Nº 22.523.994/0001-63, 8. R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 35.823.985/0001-30. 9. TIAGO DE LIMA CARNEIRO –ME, inscrito 
no CNPJ Nº 15.081.431/001-05, por apresentarem documentos de Habilitação exigidos de acordo 
com os ditames do Edital. Assim, fica aberto o prazo recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. 
Maiores informações na sede da Comissão, localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 
1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, no horário de 8h às 12h. Choró, 06 de junho de 2022. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM –O MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE, 
através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos interessados, a Chamada Pública 
N° 002/2022 - SME, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. O recebimento da documenta-
ção e do projeto de venda ocorrerá no dia 07 de julho de 2022, às 09:00h, na sede da Secretaria de 
Educação. O edital com os dados completos encontra-se disponível gratuitamente aos interessados 
na sede da Secretaria de Educação, sito a Rua Jonas Nunes, s/n, Bairro da Estação. UMIRIM/CE, 
14 de junho de 2022, DIDIER DANTAS CAVLCANTE, Secretário Municipal de Educação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA – RESULTADO DE CRE-
DENCIAMENTO. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para conhecimen-
to dos interessados o resultado do julgamento do CREDENCIAMENTO Nº 2022051101-CP, cujo 
objeto é CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, PARA PROCEDER LEILÃO PÚBLICO 
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSIDERADOS OBSOLETOS, SUCATEADOS, IRRECUPE-
RÁVEIS, INSERVÍVEIS, OCIOSOS, DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA DE PROPRIEDADE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARBARA. Foram CREDENCIADOS os seguintes parti-
cipantes: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR inscrito no CPF: 314.798.473-72 em 
PRIMEIRO LUGAR; JOÃO PAULO FERREIRA inscrito no CPF: 915.417.603-44 em SEGUNDO 
LUGAR; FRANCISCA GRANÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS inscrito no CPF: 192.595.733-00 
em TERCEIRO LUGAR; GEORGIA DE SOUZA CASTELO inscrito no CPF: 930.526.853-68 em 
QUARTO LUGAR; FERNANDO MONTENEGRO CASTELO inscrito no CPF: 098.455.773-34 em 
QUINTO LUGAR e DANIELA DE SOUZA CASTELO inscrito no CPF: 017.781.153-65 em SEXTO 
LUGAR, em conformidade com o critério de sorteio. A Presidente da Comissão comunica então que 
Fica aberta o prazo recursal de 05 dias úteis previsto no art. 109, I alínea “a” da Lei 8.666/93 para 
manifestação dos licitantes interessados, passado o tempo e não havendo manifestação, seguirão 
os tramites legais para assinatura de contrato e execução do objeto. Mais informações encontram-
-se disponíveis na sede da Comissão na Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara/CE, 
no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE, 14 de junho de 2022. AURINEIRE LIMA DE 
NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE - AVISO DE ADIA-
MENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO N° 2022052302-TP. A Presidente da Comissão 
de Licitação do Município de Jaguaribara – CE, torna público que, a licitação que aconteceria no 
próximo dia 16 de junho de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada 
na Av. Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, passará para o dia 20 de junho de 
2022 às 09:00hs a realização da Licitação da modalidade TOMADA DE PREÇO PÚBLICA, no 
tipo MENOR PREÇO, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE JAGUARIBARA/CE, ADEQUAÇÃO / RECUPE-
RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA – CE, COM APLICAÇÃO 
DE CAMADAS DE REVESTIMENTO TIPO “PIÇARRA” PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 
E PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO. 
Permanecendo sem mais alterações no edital, mais informações à disposição na sala da comissão, 
a partir da publicação deste aviso, no horário de atendimento ao público das 07:30 às 13:30 horas 
ou através do site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. - Jaguaribara – CE, 14 
de junho de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 17.05.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se en-
contra à disposição dos interessados o edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 17.05.01/2022 cujo 
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO 
E ORGANIZAÇÃO DA LVIII EDIÇÃO DA EXPOJAGUAR 2022, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE JAGUARIBE/CE. Que se realizara no dia 29 de 
Junho de 2022 as 08:00 horas. 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 licita-
ção 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, 14 de junho de 2022. Mayara Shelly Nogueira de 
Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 08.06.01/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 01 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 re-
cebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZA-
ÇÃO URBANA DA ÁREA QUE COMPREENDE O ACESSO/ENTRADA DO DISTRITO DE NOVA 
FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endere-
ço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 14 de 
junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.01/2022 A Presi-
dente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julga-
mento das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL MARIA IRACÍLIA DE SÁ PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE apresen-
tadas pelas licitantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço e julgamento, constatou-se 
que foram DESCLASSIFICADAS: 1. C V TOME SERVICOS; 2. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 
3. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 4. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
EIRELI; 5. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 6. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 7. 
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 8. ELETROCAMPO SERVICOS 
E CONSTRUCOES LTDA; 9. PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 10. DAN-
TAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA; 11. PV ENGENHARIA, 
SERVICOS E LOCACOES LTDA; 12. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 13. 
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 14. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 15. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 16. REAL 
SERVICOS EIRELI; 17. COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRELI; 
18. R M CLEMENTE CANDIDO; 19. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 
20. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 21. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 22. 
M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 23. URBANA LIMPEZA E MANUTENCAO VIARIA 
EIRELI e CLASSIFICADAS: 24. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 25. FERNAN-
DES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 26. LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E EVEN-
TOS EIRELI; 27. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES; 28. MATOS & 
ALMEIDA LTDA; 29. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 30. N3 CONSTRUTORA LTDA; 
31. PRIME TRANSPORTES LTDA; 32. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 33. CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 34. CMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 35. H B 
SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 36. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI-
RELI; 37. VAP CONSTRUCOES LTDA; 38. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRU-
COES EIRELI; 39. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 40. ARCTURO CONSTRU-
COES E SERVICOS LTDA; 41. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; 42. IMPAR SERVICOS LTDA. Em seguida foi feito o mapa comparativo do preço proposto 
e chegou-se ao seguinte resultado: IMPAR SERVICOS LTDA, vencedora com o Valor Global de 
R$ 242.810,41 (Duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dez reais e quarenta e um centa-
vos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para 
eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 14 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins 
de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – CONVOCAÇÃO – A Comis-
são Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tarrafas vem convocar os licitantes habi-
litados na licitação TP Nº 2022.04.20.001F; OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviços de Roço – Roçada Manual leve, em diversas Estradas Vicinais de Diversas 
Localidades do Município de Tarrafas/CE, fica remarcada a abertura dos envelopes nº 02 – Propos-
ta de Preços, que acontecerá no dia 21 de junho de 2022 as 08h, na Sala da CPL localizada na Av. 
Maria Luiza Leite Santos, S/N, Bulandeira – Tarrafas/CE. 14 de junho de 2022. Francisca Batista da 
Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE 
RESCISÃO – A Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, comunica a empresa GERAR-
DO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, a intenção de rescindir o contrato derivado da 
Dispensa de Licitação nº 0202.01/2022. Fica estabelecido desde a Publicação deste, um 
prazo de 05 (cinco) dias últeis, conforme Art. 109, inciso I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. DANIEL MARCIO CMILO DO NASCIMENTO, Presidente da CPL. Santana 
do Acaraú,15 de junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2510.01/21-PE-GOV, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 2510.01/21-PE-GOV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1506.001/2022- CARONA O 
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú/CE, em cumprimento à ratifica-
ção procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo 1506.001/2022- CARONA, a 
seguir: OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 
A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO 
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2510.01/21-PE-GOV, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
2510.01/21-PE-GOV DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE. FAVORECIDAS E VALO-
RES GLOBAIS: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA- CNPJ: 02.347.734/0001-77, no valor de R$ 
469,71 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e eum centavos); F G MARQUES CO-
MERCIO – CNPJ: 38.539.894/0001-65, no valor de R$ 39.130,64 (Trinta e nove mil, cento e trinta 
reais e sessenta e quatro centavos); F G ARCANJO ME - CNPJ: 72.177.025/0001-76, no valor de 
R$ 109.820,66 (Cento e nove mil, oiteocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) e TJ PAULA 
EPP – CNPJ: 07.593.626/0001-06, no valor de R$ 4.794,24 (Quatro mil, setecentos e noventa e 
quatro reais e vinte e quatro centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas 
alterações e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Sr. 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Sr. Francisco 
Arlene Farias. SANTANA DO ACARAÚ/CE-CE, 15 de Junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1605.01/22-PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1605.01/22-PE. O Presidente da CPL da 
Prefeitura Municipal de Senador Sá, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr(a). Ordenador 
de Despesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de SENADOR SÁ/CE, faz publi-
car o extrato resumido do processo administrativo 1605.01/22-PE, a seguir: OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS, FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSÓRIOS (EPI´S), 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME 
O TERMO DE REFERÊNCIA. FAVORECIDAS E VALORES GLOBAIS: L.A. EDUCACIONAL EDI-
TORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTACOES LTDA; CNPJ N° 29.830.008/0001-67, Va-
lor global R$ 493.067,00 (quatrocentos e noventa e três mil sessenta e sete reais). FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações e legislação pertinente. Declaração emitida 
pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Sr(a). Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal 
de Educação do Município De Senador Sá/Ce. Sr(a). Francisca Priscila Xavier Lima. Senador Sá-
-CE, 15 de junho de 2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022061001PE, tipo menor preço por item, 
cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 
PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O 
início da sessão será às 09 horas do dia 30 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 Mene-
zes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 14 de junho 
de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE ABERTURA DE PRO-
POSTAS DE PREÇOS  TOMADA DE PREÇOS Nº 0405.01/2022 A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 20 de junho de 2022 às 14h, na Sede da Prefeitura localiza-
da à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das Propostas 
de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0405.01/2022, com o seguin-
te objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, COM 
PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA 
SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES 
E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Para maiores informações dirijam-se a Sede 
da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE ABERTURA DE PRO-
POSTAS DE PREÇOS  TOMADA DE PREÇOS Nº 0405.02/2022 A Comissão Permanente de Li-
citação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que no próximo dia 20 de junho de 2022 às 16h, na Sede da Prefeitura localizada à 
Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das Propostas de Preços 
da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0405.02/2022, com o seguinte objeto: CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS 
E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO 
DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA AÇÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SO-
CIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PÚBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM 
CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, CONFORME INTERESSE 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Para maiores informações di-
rijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice 
Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ – O ORDENADOR DE DES-
PESAS DAS UNIDADES GESTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE BATURITÉ/CE, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da licitação, na mo-
dalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço global, tombado sob o 
nº 0401.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, IN-
DEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SOFT-
WARE, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Fundamentação Legal: Art. 49 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. Informações junto a Comissão Permanente de Licitação. Cicero 
Antonio Sousa Bezerra - ORDENADOR DE DESPESAS DAS UNIDADES GESTORAS DAS DI-
VERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE, 09 de junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 1306.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE torna 
público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento 
de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 1306.01/2022, critério de julgamento menor preço por lote, 
que será realizado no dia 30 de junho de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetli-
citacoes.com.br, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL”, COMPREENDEN-
DO: SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 01467/2021- 
FUNASA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO EDITAL, o qual se encontra na ín-
tegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, 
Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 1306.02/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna 
público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 04 de julho de 2022, às 
9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, es-
tará realizando licitação, na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, critério de julgamen-
to menor preço por Lote, tombado sob o nº 1306.02/2022, com o seguinte objeto: LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E 
DE AVANÇO SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE 
DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na 
Sede da Comissão de Licitação, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do 
Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza. 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 
8272, Fortaleza-CE - E-mail: for.5civel@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 
DIAS). Processo nº: 0151429-42.2018.8.06.0001. Classe: Monitória. Assunto: Inadimplemento. 
Requerente: Edimoca Fortaleza Aluguel de Equipamentos e Maquinas Ltda - Epp. Requerido: 
Rafael Soares Sampaio. Valor da Causa: R$ 85.896,19. O Dr. Alisson do Valle Simeao, Juiz de 
Direito 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos 
que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Edimoca 
Fortaleza Aluguel de Equipamentos e Maquinas Ltda - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.051.151|0001-46, com sede na Av. Desembargador Gonzaga, nº 511, Cidade 
dos Funcionários, Fortaleza-CE, representada por se sócio Edilberto Moreira Cavalcante, brasileiro, 
casado, bancário, CPF nº 122.413.503-20, residente na Rua Francisco Faria Filho, nº 223, Apto. 1201, 
Guararapes, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação Monitória, em face de Rafael Soares Sampaio, o qual 
se encontra em lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual 
fica CITADO o Sr. RAFAEL SOARES SAMPAIO, brasileiro, empresário, CPF 013.780.653-10, com último 
endereço conhecido como sendo Rua Artur Temoteo, 281, Fatima, CEP 60040-410, Fortaleza CE, acerca 
da presente ação, para, querendo apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do 
despacho a seguir transcrito: “Defiro a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme requerido 
em petitório de p. 209|210.”, com a advertência de que, não havendo contestação, presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., em 09 de 
março de 2021.  Alisson do Valle Simeao. Juiz de Direito

EDITAL DE CONSULTA EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS 
DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ – AFABEC. Os signatários, todos filiados à Associação dos 
Funcionários Aposentados do Banco do Estado do Ceará - AFABEC, CNPJ 35.004.407/0001-71, 
na forma permitida no Art. 60 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), e no Estatuto Social 
da referida Associação, convocam os demais membros do Corpo Social a participarem de Assembleia 
Geral Extraordinária da AFABEC a ser realizada na Fábrica de Negócios,. localizada na Av. Monsenhor 
Tabosa, 740, Centro - Fortaleza (CE), CEP 60165-010, no dia 18/06/2022, em primeira convocação 
às 09h e, em segunda e última convocação, às 09h30, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:. 1) Eleger os membros associados para exercerem os cargos de Diretor: Presidente, Vice-presidente, 
Financeiro e de Patrimônio, Secretário e Social e de Comunicação e três membros suplentes paras os 
Diretores: Financeiro e de Patrimônio, Secretário e Social e de Comunicação, além de três membros 
titulares e três membros suplentes para o Conselho Fiscal, para o biênio com início em 01/06/2022 e 
término em 31/05/2024.  Esta convocação se dá em razão:. a) Do não atendimento à NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL da representante legal da Associação, Sra. Maria Layze Lima de Menezes, conforme 
notificação registrada em 18/05/2022 no Cartório do Primeiro Registro de Títulos e Documentos - 
Pergentino Maia, protocolo nº 831.438, quanto ao atendimento da regra estatutária prevista no Art. 13;. 
b) Da não convocação espontânea de consulta ao Corpo Social, na forma definida no art. 13 do Estatuto 
da Associação, para eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, em 
razão do encerramento do mandato da atual Diretoria da AFABEC em 31/05/2022.  Assim, em razão 
da omissão apontada, é que os membros do Corpo Social que a este subscreve convocam os demais 
membros do Corpo Social a participarem de Assembleia Geral Extraordinária da AFABEC a ser realizada 
na Fábrica de Negócios, localizada na Av. Monsenhor Tabosa, 740, Centro - Fortaleza (CE), CEP 60165-
010, no dia 18/06/2022, em primeira convocação às 09h e, em segunda e última convocação, às 
09h30.  Fortaleza (CE), 1º de junho de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento 
de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado do Ceará – 
SINDPD/CE, entidade de primeiro grau, inscrito no CNPJ nº 11.822.343/0001-58, 
neste ato representado pelo seu diretor-presidente Sr. José Valmir Braz, no uso de 
suas atribuições, e, com fundamento nos artigos 15 e 16 do Estatuto da entidade, 
convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras, empregados da Empresa MOBIT – 
MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária e Deliberativa, que será realizada por meio da plataforma Virtual 
Google Meet. DIA: 20/06/2022 – (Segunda-Feira). Horário: Primeira convocação 
as 18 horas e em segunda convocação as 18h30min, com qualquer número de 
presentes. Para apreciação e votação sobre a seguinte ordem do dia:. 1)- Discussão 
e aprovação da Pauta de Reivindicações (Minuta) a ser apresentada a EMPRESA 
MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, para o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2022/2023;. 2)- Autorizar a diretoria do SINDPD/CE a negociar, acordar, 
e ou, frustradas as negociações, instaurar ou defender-se em Dissídio Coletivo;. 3)- 
Discussão, deliberação e aprovação da Contribuição de Fortalecimento Sindical 2022;. 
4)- Outros assuntos interesse da categoria. Fortaleza/CE, 13 de junho de 2022. José 
Valmir Braz. Presidente SINDPD/CE.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA. 
COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL À 
SAÚDE – COOPAIS – inscrita no CNPJ sob o Nº 36.446.087/0001-72 
– NIRE: 23400018381 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA - Pelo presente Edital de Convocação o Presidente 

da COOPAIS, no uso de suas atribuições Estatutárias, convoca os senhores e senhoras cooperados(a) 
em condições de votar, em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA , a realiza-se no dia 28 de junho de 
2022, em 1ª Convocação às 09h00min com dois terços dos cooperados presentes; em 2ª convocação 
às 10h00min com metade mais um dos cooperados; e em 3ª e última convocação às 11h00min com 
no mínimo 50 (cinquenta) cooperados ou, no mínimo 20%(vinte por cento) do total de cooperados 
prevalecendo o menor número, na sede da COOPERATIVA, situada na Rua Osvaldo Cruz, 01 – Sala 
1707 – Bairro Meireles, CEP: 60.125-150 – Fortaleza – CE. Para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1 – Prestação de Contas dos Órgãos de Administração relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2021, com Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, 
e Demonstração das Sobras ou Perdas; 2 – Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas do Exercício 
encerrado; 3 – Eleição dos Membros para o Conselho Fiscal da cooperativa, sendo três efetivos e três 
suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; 4 – Fixação 
dos Honorários para os membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal; 
5 – Eleição dos Novos Membros para o Conselho de Administração.; Para efeito de cálculo de quórum o 
número de cooperados aptos a votar é de 566. Fortaleza - CE, 14 de Junho de 2022.  Euclides Pinto 
da Frota Neto. Presidente.  

Renascença Cemitério Parque e Vertical LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 44.947.333/0001-06, torna público que na data de 09/06/2022 foi 
expedida pela Superintendência Municipal do Meio Ambiente – SUPERMATA 
a Licença de Instalação Ambiental Nº 001/2022, para realizar as atividades 
de Serviço de Cremação – Serviços de Sepultamento e Serviços de Fune-
rárias, perante o Município de Tauá/CE.
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RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A Advocacia-Geral da União se manifestou, ontem, con-
tra a proposta de acordo feita pelos estados para resolver o 
impasse com o Governo Federal a respeito da redução tribu-
tária sobre combustíveis e outros itens. Com isso, o ministro 
André Mendonça, do STF, deve decidir sozinho, mesmo que 
de maneira provisória, sobre a disputa. Os estados aceitaram 
fazer cortes no ICMS, mas querem ser integralmente ressar-
cidos pela União. Em documento apresentado na ação do 
Supremo sobre a questão, o órgão reproduz uma análise téc-
nica do Ministério da Economia, que apontou que a propos-
ta dos estados busca "a perpetuidade de medidas manifesta-
mente inconstitucionais e que contribuem de forma sensível 
para o agravamento dos preços".

O Senado aprovou, ainda na segunda-feira (13), o texto-
-base do projeto de lei complementar que estabelece um 
teto para as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia, 
telecomunicações e transportes. A votação é uma derrota 
para os governadores, que buscaram articular alterações 
mais profundas no texto que tinha vindo da Câmara dos 
Deputados, argumentando que a queda na arrecadação 
poderia trazer problemas. Por outro lado, é uma vitória 
de Bolsonaro, que vem travando guerra com os governos 
estaduais e atribuindo aos estados a responsabilidade pela 
alta dos preços dos combustíveis. Caminho aberto para a 
Petrobras colocar em dia a defasagem dos preços. 

Rasteira do Governo nos Estados

Google. O Google vai expandir as operações de engenharia no Brasil, oferecer 500 mil bolsas de capacitação e 
expandir parcerias com ONGs e veículos jornalísticos. A empresa anunciou uma parceria com o IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas), da USP, na capital paulista, com o intuito de expandir as operações técnicas no Brasil.

Dinheirama
Apesar das desonerações 

para combustíveis, produ-
tos industrializados e dos 
gastos com o Auxílio Brasil, 
a arrecadação registrada 
em abril foi recorde. O 
Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) 
registrou superávit primá-
rio de R$ 28,553 bilhões, 
maior valor para o mês 
desde 1997. Sobre abril de 
2021, o superávit primário 
cresceu 52,9%, descontada 
a inflação. No ano, até 
abril, o acumulado de R$ 
79,263 bi é recorde para o 
primeiro quadrimestre.

MPEs otimistas
O otimismo dos donos 

de micro e pequenas em-
presas segue em alta pelo 
quarto mês consecutivo. 
Conforme o Sebrae, o índi-
ce de confiança do micro e 
pequeno empresário avan-
çou 1,8 ponto em maio, 
chegando a 98,1 pontos, o 
maior nível desde outubro 
de 2021, quando indicou 
98,9 pontos. Entre os setores, 
o comércio foi o que obteve 
mais destaque, após cair em 
abril, com uma elevação 
de 5,5 pontos, fechando 
o mês em 91,4 pontos, o 
maior nível desde outubro 
de 2021 (92,9 pontos).

Turismo
As atividades turísticas 

cearenses registraram um 
expressivo crescimento 
de 135,8% entre abril do 
ano passado e igual mês 
de 2022. A recupera-
ção turística também se 
repete na passagem do 
mês de março, com ex-
pansão de 3,4%, acima do 
índice nacional (2,5%). No 
acumulado dos últimos 12 
meses, o segmento cresceu 
56,5%. No País, o turismo 
saltou 85,7% em abril de 
2022, 13ª taxa positiva 
seguida, impulsionada, prin-
cipalmente, por transporte 
aéreo; restaurantes; hotéis; 
locação de automóveis.

Serviços
Frente a abril de 2021, o 

volume de serviços cres-
ceu 20,4% no Ceará, na 
série sem ajuste sazonal, 
a 13ª alta seguida, diz o 
IBGE, acumulando alta 
de 16,5% no ano, frente a 
igual período de 2021. O 
acumulado em 12 meses 
manteve-se estável, com 
19,4% em março e 19,3% 
em abril de 2022. Os ser-
viços no Ceará variaram 
2,4% sobre março, na série 
com ajuste sazonal, acima 
do índice nacional (0,2%). O 
setor se encontra, em abril 
de 2022, 3,2% acima do 
nível de fevereiro de 2020 
(pré-pandemia).

Procon cobra entidades sobre embalagens alteradas
A crescente esperteza da indústria e comércio nes-
ses tempos de economia ruim e inflação descon-
trolada tem criado manias de menos produto pelo 
mesmo preço, a chamada reduflação. Diante disso, 
o Procon Fortaleza cobra de entidades como Acesu 
(supermercados), Fiec (indústria) e Fecomércio-CE 
(comércio), em até 15 dias, para que informem aos 
consumidores sobre a redução do peso das em-
balagens, mantendo o mesmo preço. A redução da 
quantidade de produto nas embalagens não é ilegal, 
desde que o consumidor seja informado de forma 
clara, precisa e ostensiva sobre a mudança. 

Habitação: Linha do FGTS com juros menores
O governo planeja 
ampliar a linha 
Pró-Cotista, que 
oferece financia-
mento imobiliário a 
taxas reduzidas para 
quem tem dinheiro 
no FGTS comprar a 
casa própria. A ideia 

é cortar os juros da linha de 8,4% para 7,6% ao ano +TR 
(Taxa Referencial). A medida depende de autorização do 
conselho curador do FGTS, que deve analisar o assunto em 
sua próxima reunião – marcada para o próximo dia 21.

Na passagem de março 
para abril, apenas 12 das 
27 unidades da Federação 
acompanharam o movimen-
to de variação positiva. O im-
pacto positivo mais relevante 
foi do Rio de Janeiro (1,0%). 
O carnaval fora de época que 
aconteceu no mês de abril 
pode ter contribuído para o 
crescimento do setor no es-
tado fluminense. Outros des-
taques locais foram Espírito 
Santo (3,6%), Rio Grande do 
Norte (7,9%) e Ceará (2,4%). 
No lado das quedas, exerce-
ram as principais influências 
negativas São Paulo (-0,5%), 
Minas Gerais (-2,8%), Distri-
to Federal (-8,2%) e Rio Gran-
de do Sul (-2,8%).

Na comparação com abril 
de 2021, houve crescimento 
em 24 das 27 UFs, destaque 
para São Paulo (9,9%), Minas 
Gerais (14,2%), Rio Grande 
do Sul (16,8%) e Rio de Janei-
ro (4,3%). Já no acumulado 
do primeiro quadrimestre de 
2022, 26 das 27 UFs mostra-
ram expansão, com as taxas 
de São Paulo (11,0%), Minas 
(11,2%), Rio Grande do Sul 

(16,3%) e Bahia (14,2%) em 
destaque. Apenas Rondônia 
(-1,5%) registrou queda.

Brasil
O volume do setor de ser-

viços variou 0,2% em abril, 
acumulando alta de 9,5% em 
2022 na comparação com o 
mesmo período de 2021. Com 
esse resultado, o setor está 
7,2% acima do nível pré-pan-
demia, de fevereiro de 2020. Já 
as atividades de transporte de 
passageiros cresceram 2,3% 
em abril, chegando a 0,1% 
acima do nível de fevereiro de 
2020. Os dados, divulgados 
pelo IBGE, são da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS). 
“Depois de dois anos e dois 
meses, o transporte de passa-
geiros superou pela primeira 
vez o patamar pré-pandemia, 
ratificando, assim, a maior 
mobilidade da população, re-
fletida no aumento das recei-
tas das empresas que operam 
os transportes de passageiros 
nos seus diversos modais: aé-
reo, rodoviário e metroferro-
viário”, destaca o gerente da 
pesquisa, Rodrigo Lobo. A 

atividade acumula um ganho 
de 27,7% entre novembro de 
2021 e abril de 2022.

Em abril, a variação posi-
tiva no setor de serviços foi 
concentrada em duas das 
cinco atividades investigadas 
na pesquisa. Em informa-
ção e comunicação (0,7%), o 
destaque continua sendo das 
atividades de tecnologia da 
informação, que atingiram o 
ponto mais alto da série his-
tórica da PMS. “Durante o 
auge do isolamento por conta 
da pandemia, houve uma alta 
demanda desses serviços e 
esse movimento perdura até 
os dias atuais, com as empre-
sas continuando a demandar 
serviços como o de desen-
volvimento de softwares, de 
aplicitivos de videoconferên-
cia ou de marketing digital”, 
explica Lobo. Já em serviços 
prestados às famílias (1,9%), 
a maior influência ficou a 
cargo dos serviços de aloja-
mento e alimentação. “É um 
resultado que vem na esteira 
da continuidade do proces-
so da retomada dos serviços 
de caráter presencial, nota-

damente, os bares e restau-
rantes”, detalha o gerente da 
pesquisa.

Em contrapartida, trans-
portes (-1,7%), serviços pro-
fissionais, administrativos 
e complementares (-0,6%), 
e outros serviços (-1,6%) 
recuaram em abril. Os dois 
primeiros interromperam 
uma sequência de cinco ta-
xas positivas seguidas, en-
quanto o último, com a re-
tração, eliminou o avanço de 
1,4% de março.

No confronto com abril 
de 2021, o volume de servi-
ços cresceu 9,4%, marcando 
a 14ª taxa positiva consecu-
tiva. Houve alta em quatro 
das cinco atividades e cres-
cimento em 64,5% dos 166 
tipos de serviços investiga-
dos na PMS. Destaque para o 
setor de transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio (15,5%) e o de ser-
viços prestados às famílias 
(60,8%), que exerceram as 
principais influências posi-
tivas. A única taxa negativa 
do mês ficou com o setor de 
outros serviços (-7,7%).

Volume de serviços cresce 2,4% 
em abril no Ceará, segundo IBGE
Em abril, atividades de serviços têm alta em 12 das 27 Unidades da Federação, 
Os dados, divulgados pelo IBGE, são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resul-
tado do Julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública N° 2022.03.28.001-SEIN-
FRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico). Objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) e 
Sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga o distrito de Novo Assis a BR-020 
no município, referente ao PT Nº 1081728-81, parte integrante do processo., a saber: Classificadas: 
ATL Construções e Serviços Eireli foi declarada classificada pelo valor global de R$ 10.094.010,84 
(dez milhões e noventa e quatro mil e dez reais e oitenta e quatro centavos). A L Teixeira Pinheiro 
Ltda foi declarada classificada, pelo valor global de R$ 10.151.656,75 (dez milhões cento e cin-
quenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos). NR Construções e 
Serviços Eireli, foi declarada classificada pelo valor global de R$ 10.134.213,24 (dez milhões cento 
e trinta e quatro mil duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos). Pilar Construções e Serviços 
Ltda foi declarada classificada pelo valor global de R$ 10.287.638,97 (dez milhões duzentos e 
oitenta e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos). Fica aberto a partir da 
data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109 inciso I Alinea `b` da lei de licitações. 
Artur Valle Pereira.

EDITAL DE CONSULTA EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS 
DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ – AFABEC. Os signatários, todos filiados à Associação dos 
Funcionários Aposentados do Banco do Estado do Ceará - AFABEC, CNPJ 35.004.407/0001-71, 
na forma permitida no Art. 60 da Lei n° 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), e no Estatuto Social 
da referida Associação, convocam os demais membros do Corpo Social a participarem de Assembleia 
Geral Extraordinária da AFABEC a ser realizada na Fábrica de Negócios, localizada na Av. Monsen-
hor Tabosa, 740, Centro - Fortaleza (CE), CEP 60165-010, no dia 18/06/2022, em primeira con-
vocação às 09h e, em segunda e última convocação, às 09h30, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Eleger os membros associados para exercerem os cargos de Diretor: Presidente, 
Vice-presidente, Financeiro e de Patrimônio, Secretário e Social e de Comunicação e três membros 
suplentes paras os Diretores: Financeiro e de Patrimônio, Secretário e Social e de Comunicação, além 
de três membros titulares e três membros suplentes para o Conselho Fiscal, para o biênio com início 
em 01/06/2022 e término em 31/05/2024. Esta convocação se dá em razão: a) Do não atendimento 
à NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL da representante legal da Associação, Sra. Maria Layze Lima de 
Menezes, conforme notificação registrada em 18/05/2022 no Cartório do Primeiro Registro de Títulos 
e Documentos - Pergentino Maia, protocolo n° 831.438, quanto ao atendimento da regra estatu-
tária prevista no Art. 13; b) Da não convocação espontânea de consulta ao Corpo Social, na forma 
definida no art. 13 do Estatuto da Associação, para eleger os membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal e respectivos suplentes, em razão do encerramento do mandato da atual Diretoria da AFABEC 
em 31/05/2022. Assim, em razão da omissão apontada, é que os membros do Corpo Social que a 
este subscreve convocam os demais membros do Corpo Social a participarem de Assembleia Geral 
Extraordinária da AFABEC a ser realizada na Fábrica de Negócios, localizada na Av. Monsenhor 
Tabosa, 740, Centro - Fortaleza (CE), CEP 60165-010, no dia 18/06/2022, em primeira convoca-
ção às 09h e, em segunda e última convocação, às 09h30. Fortaleza (CE), 1° de junho de 2022. 

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.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resul-
tado do Julgamento da Habilitação da tomada de preço Nº 2022.04.12.001 - SETUR(Secretaria 
de Turismo), cujo o objeto: Contratação de empresa para execução e instalação do guarda - cor-
po do mirante da pedra cortada, no Município, conforme projeto em anexo parte integrante deste 
processo, a saber Habilitadas: Energy Serviços Eireli, Fênix Locações e Empreendimentos Eireli, 
Itapaje Construção e Serviços Eireli, HB Serviços de Construção Eireli, Construtora Moraes Ltda, 
Atualves Construções e Serviços Eireli, Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda, N3 Construtora 
Ltda, IPN Construções e Serviços Eireli, Marcos de Souza Cedro Serviços e Locações, Eletropor-
te Serviços Projetos e Construções Eireli, G7 Construções e Serviços Eireli-EPP, MA Feitosa de 
Sousa Ltda, ATL Construções e Serviços Eireli, CONSJASF Construtora de Açudagem Ltda, Wu 
Construções e Serviços Eireli, Pro Limpeza Serviços e Construções Eireli, Medeiros Construções e 
Serviços Eireli-Me, Limpax Construções & Serviços Ltda, Construtora Vipon Eireli, Flay Engenha-
ria Empreendimentos e Serviços Eireli-ME. Inabilitadas: Sertão Construções Serviços e Locações 
Ltda. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, 
alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resul-
tado do Julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública N° 2022.03.28.002-SEIN-
FRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico). Objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ e sinalização de diversas ruas, e 
pavimentação asfáltica e sinalização sobre solo compactado na vila Serra das Moças e vila Bacurau 
no município, conforme projeto em anexo referente aos PT’s Nº 1076827-16 e 1081037-22, parte in-
tegrante do processo a saber: Desclassificadas Lote 01: Trevo Engenharia e Serviços Eireli. Classi-
ficadas Lote 01: ATL Construções e Serviços Eireli classificada pelo valor global de R$ 3.081.104,88 
(três milhões e oitenta e um mil cento e quatro reais e oitenta e oito centavos). A L Teixeira Pinheiro 
Ltda classificada, pelo valor global de R$ 3.110.866,17 (três milhões cento e dez mil oitocentos e 
sessenta e seis reais e dezessete centavos). Copa Engenharia Ltda, classificada pelo valor global 
de R$ 3.100.747,85 (três milhões e cem mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos). Pilar Construções e Serviços Ltda classificada pelo valor global de R$ 3.138.080,29 
(três milhões cento e trinta e oito mil, oitenta reais e vinte e nove centavos). Eletrocampo Serviços 
e Construções Ltda classificada pelo valor global de R$ 3.120.301,57 (três milhões cento e vinte mil 
trezentos e um reais e cinquenta e sete centavos). Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, 
classificada pelo valor global de R$ 3.134.356,12 (três milhões cento e trinta e quatro mil trezentos 
e cinquenta e seis reais e doze centavos). ARN Construções Ltda, classificada pelo valor global de 
R$ 3.157.191,25 (três milhões cento e cinquenta e sete mil cento e noventa e um reais e vinte e 
cinco centavos). RG2 Terraplanagem Ltda, classificada pelo valor global de R$ 3.161.530,99 (três 
milhões cento e sessenta e um mil quinhentos e trinta reais e noventa e nove centavos). Martins 
e Carneiro Construção Civil Ltda, classificada pelo valor global de R$ 3.150.095,39 (três milhões 
cento e cinquenta mil e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). Construtora JT Ltda, clas-
sificada peço valor global de R$ 3.163.378,48 (três milhões cento e sessenta e três mil trezentos e 
setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Classificadas Lote 02: ATL Construções e Serviços 
Eireli classificada pelo valor global de R$ 4.844.391,45 (quatro milhões oitocentos e quarenta e 
quatro mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). A L Teixeira Pinheiro Ltda 
classificada, pelo valor global de R$ 4.876.906,17 (quatro milhões oitocentos e setenta e seis mil 
novecentos e seis reais e dezessete centavos). Copa Engenharia Ltda, classificada pelo valor glo-
bal de R$ 4.861.443,00 (quatro milhões oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta 
e três reais). Pilar Construções E Serviços Ltda classificada pelo valor global de R$ 4.933.194,77 
(quatro milhões novecentos e trinta e três mil cento e noventa e quatro reais e setenta e sete cen-
tavos). Eletrocampo Serviços e Construções Ltda classificada pelo valor global de R$ 4.967.890,31 
(quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa reais e trinta e um centavos). 
Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, classificada pelo valor global de R$ 4.932.834,55 
(quatro milhões novecentos e trinta e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cin-
co centavos). ARN Construções Ltda, classificada pelo valor global de R$ 4.916.476,15 (quatro 
milhões novecentos e dezesseis mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos). RG2 
Terraplanagem Ltda, classificada pelo valor global de R$ 4.962.472,11 (quatro milhões novecentos 
e sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e onze centavos). Construtora JT Ltda, 
classificada peço valor global de R$ 4.951.724,06 (quatro milhões novecentos e cinquenta e um 
mil setecentos e vinte e quatro reais e seis centavos). Fica aberto a partir da data desta publicação, 
o prazo recursal previsto no artigo 109 inciso I Alinea `b` da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato das Atas de 
Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 2022.04.25.01-PERP: nº 2022.04.25.1-SRP 
- Valor Global: R$198.630,00 - Contratada e signatário: Ramon Linhares Raulino - ME, Ramon Li-
nhares Raulino representante legal. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de insumos, mudas de plantas com e sem serviço de plantio, destinados à arborização e paisagis-
mo para revitalização das áreas verdes do município. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir 
de sua assinatura. Data das assinaturas da Ata de Registro de Preço: 30/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária. Extrato dos contratos resultantes do Pregão 
Eletrônico nº 2022.05.03.01-PE: nº 22.05.03-1-01SDS - Valor global: R$ 50.000,00 - Contratada: 
Comercial Ferreira & Prestação de Serviços LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Rai-
mundo Alex Barroso Ferreira; nº 22.05.03.1-02SDS - Valor global: 17.200,00 - Contratada: Rosiney 
Filgueiras Cruz. Objeto: Aquisição de brinquedos. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da 
data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 02 e 03 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria Municipal de Trânsito, Cidadania e Se-
gurança, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviço Públicos, Secretaria 
de Administração. Extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 00.002/2021-PERP: 
nº 00.002/2021-81STCS - Valor global: R$ 1.237,00; nº 00.002/2021-83STCS - Valor global: R$ 
438,50; nº 00.002/2021-84SEAD - Valor global: R$ 25.229,07; nº 00.002/2021-85SEAD - Valor 
global: R$ 18.465,30 - Contratada: Kilimpa Comércio e Indústria de Produtos de Limpeza LTDA, 
através de seu representante legal, o Sr. José Juarez Soares Filho. Contrato nº 00.002/2021-80SE-
DUMASP - Valor global: R$ 1.207,74; nº 00.002/2021-82STCS - Valor global: R$ 877,15 - Contra-
tada: Rosiney Filgueiras Cruz - ME, através de seu representante legal, o Sr. Rosiney Filgueiras 
Cruz. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatu-
ra. Assinam pelas contratantes: Secretários (as), Pedro Teixeira Pequeno Neto, Armstrong Braga 
Ferreira, Roberta Glicya de Sá Felix. Data das assinaturas dos contratos: 03 e 30 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria da Educação, Veruzia Jardim 
de Oliveira, Secretária. Extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos resultante do Pregão Eletrônico nº 
00.002/2021 SRP: Nº 00.002/2021-72SME; Nº 00.002/2021-55SME. Contratada e signatério: Kilim-
pa Comércio e Indústria de Produtos de Limpeza LTDA, José Juarez Soares Filho, representante 
legal. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município. O presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômi-
co-financeiro aos contratos nos itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.12. Data das assinaturas: 23/05/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Prosseguimento Pregão Presencial nº 
2022.05.17.001-SRP-DIVE - O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que 
no próximo dia 22/06/2022, às 09h, na sala da Comissão de Pregão, localizada à Rua João Tomaz 
Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE, estará abrindo sessão para prosseguimento do Pregão, 
do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
materiais de construção, elétrico, hidráulico, acabamento, ferramentas de trabalho, madeiras e fer-
ragens destinados às diversas secretarias do município. Maiores informações na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE. 
Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. 
Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que, no próximo dia 28/06/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu/CE, estará realizando licita-
ção de Pregão Presencial n° SE-PP004/2022-SRP, Cujo objeto: Registro de preços para contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado 
e integrado com utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, para aquisição 
de combustíveis (Gasolina, Etanol e Diesel, abastecimento em fortaleza), fornecimento e reposi-
ção de peças (Pneus, Baterias, Acessórios em geral), serviços de borracharia, lavagem simples 
e completa de veículos, troca de filtros e óleos, como também manutenção preventiva e corretiva 
na rede de estabelecimentos credenciados da contratada, para atender a atual frota de veículos e 
outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato, pertencentes à Secretaria 
de Educação, Cultura e Desporto do município, o qual se encontra disponível no endereço acima 
no horário de 08h às 12h, e nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, https://www.senadorpompeu.
ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Andreia Panzarini, CPF: 275.597.088-03 - Torna público que requereu à Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença Ambiental Única - LAU, para a construção de uma 
edificação mista térreo e superior localizada na Avenida Geraldo Bizarria de Carvalho n° S/N, Bairro 
Edmilson Correia de Vasconcelos - Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Resultado de Julgamento da Proposta Comercial.   
Tomada de Preços N.º 07.003/2022 - TP. O Presidente da Comissão de Licitação comuni-
ca aos interessados o resultado da fase de julgamento da Proposta Comercial do certame 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de 
uma praça com 1154,80M2 de área construída na Rua da Palha no município, conforme 
projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambien-
te e Serviços Públicos. Empresa Vencedora: Arcturo Construções Ltda inscrita no CNPJ: 
03.077.025/0001-81, com o valor global de R$ 204.637,55 (Duzentos e quatro mil seiscentos 
e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Fica aberto automaticamente após publi-
cação do resultado a interposição de recursos, em conformidade o art. 109, inciso I, alínea 
“b” da lei federal nº 8.666/93. A comissão informa que a ata da sessão de Julgamento da 
Proposta Comercial está disponível no site: www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através 
do e-mail: centraldecontratos.quixada@gmail.com. Edmilson Mota Neto.

PORTELA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - 
SEMATUR a Licença Ambiental Única para desmembramento de terreno, 
em Tianguá, na Rua Projetada 02, S/N, bairro Santo Antônio. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMATUR.
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Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 006/22-TP-SDA. A Comissão Permanente de Licitação, 
vem informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº 006/22-TP-SDA, cujo objeto é a construção de um Matadouro Público – 
Tipo B2 – 50 Bovinos / 50 Suínos, junto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Município de 
Ipueiras – CE. Assim após análise minuciosa chegamos no seguinte resultado: Inabilitadas: 
Octha Engenharia LTDA ME, CNPJ: 27.047.606/0001-39; G. A. Rabelo Junior, CNPJ: 
23.549.313/0001-07; Pro Limpeza Serviços e Construções EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-08; 
Contrutora Suassuna & Martins LTDA EPP, CPNJ: 04.441.785/0001-99; Apolo Servicos EIRELI, 
CNPJ: 13.766.379/0001-97; R S M Pessoa EIRELI, CNPJ: 33.159.524/0001-89; L & L Serviços 
EIRELI, CNPJ: 13.370.874/0001-82, ; PVR Caetano EIRELI, CNPJ: 40.705.347/0001-54; J C de 
Aguiar Engenharia e Construções, CNPJ: 17.336.292/0001-30; Limpax CONSTRUÇÕES E 
Serviços LTDA, CNPJ: 07.270.402/0001-55; Fortalece Construtora EIRELI, CNPJ: 
11.049.440/0001-50. Habilitadas: Medeiros Construções e Serviços LTDA, CNPJ: 
07.615.710/0001-75; Semas Imperium Serviços e Construções EIRELI – ME, CPNJ: 
21.636.670/0001-79; R.A Construtora LTDA, CNPJ: 13.772.961/0001-66; R7 Serviços e 
Construções EIRELI – ME, CNPJ: 22.791.178/0001-30; LIT Empreendimentos e Serviços, 
CNPJ: 26. 592.136/0001-21; Aleb Contrutora & Locadora de Automoveis LTDA, CNPJ: 
32.220.748/0001-96; Ramilos Construções EIRELI, CNPJ: 09.060.561/0001-50; G7 
construcoes e Servicos EIRELI, CNPJ: 10.572.609/0001-99; Lexon Serviços & Construtora 
Empreendimentos EIRELI, CNPJ: 07.191.777/0001-20;  Terra Construtora LTDA, CNPJ: 
20.786.264/0001-2; Clezinaldo de Almeida Construções, CNPJ: 22.575.652/0001-97; 
Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI, CNPJ: 00.611.868/0001-28; Construtora 
Moraes EIRELI, CNPJ 33.278.617/0001-22; CONJASF- Construtora de Acudagem LTDA, 
CNPJ: 01.795.971/0001-38; Martins e Carneiro Construção CIVIL LTDA, CNPJ: 
12.878.006/0001-45; FJ2 Construções EIRELI, CNPJ: 20.138.377/0001-19; VK Contruções 
Empreendimentos LTDA, CNPJ: 09.042.893/0001-02; M5 Construtora & Serviços Urbanos 
EIRELI, CNPJ: 25.234.497/0001-33; IPN Construções e Serviços EIRELI – ME, CNPJ: 
17.895.167/0001-60; APLA Comercio, Servicos, Projetos e Construcoes EIRELI, CNPJ: 
24.614.233/0001-42; WU Construcoes e Servicos EIRELI,  CNPJ: 10.932.123/0001-14; F. J. 
Construtora LTDA, CNPJ:11.049.189/0001-23; Abrav Construções Serviços Eventos e 
Locações EIRELI – EPP, CPNJ: 12.044.788/0001-17; ML Incorporações e Serviços EIRELI, 
CNPJ: 42.089.488/0001-15; Vitoriano Projetos e Serviços LTDA, CNPJ: 45.314.450/0001-97; M 
A Feitosa de Sousa LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71; REAL Serviços EIRELI, CNPJ: 
37.452.665/0001-46; North Empreendimentos e Serviços EIRELI, CNPJ: 35.131.683/0001-09; 
Cunha Edificações e Construções EIRELI, CNPJ: 09.009.594/0001-76; Construtora Santa 
Terezinha EIRELI, CNPJ: 27.004.063/0001-72; Terra Construções Serviços e Empreendimentos 
LTDA, CNPJ: 41.771.938/0001-92; W M de Vasconcelos Engenharia, CNPJ: 19.707.565/0001-
31; SERFI Construtora e Serviços de Transporte EIRELI, CNPJ: 35.764.462/0001-60; Omega 
Construções & Serviços EIRELI, CNPJ: 42.066.610/0001-38; Premiere Locações e Serviços 
EIRELI – ME, CNPJ: 22.280.521/0001-82 e AB2 Engenharia, Industria, Comercio e Serviços 
EIRELI, CNPJ: 18.777.967/0001-40, a empresa apresentou Prova de Regularidade com o 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) vencida, a comissão no uso de suas atribuições 
então resolve abrir o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa se regularizar, conforme item 
10.15 do edital. Desta forma fica aberto o prazo para algum questionamento dos atos praticados 
ou alguma intenção ou manifestação contrária do resultado do julgamento, prazo previsto no art. 
109, inciso I, alínea “a”, Lei 8.666/93. Ipueiras/CE, 14 de Junho de 2022. Lucas Matos de 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público que a partir das 16:00 horas do dia 15 de junho de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 08.005/2022, cujo 
objeto é Registro de preço para futura aquisição de veículo transformado em ambulância para 
atender as necessidades do Hospital e Maternidade Dr. José Maria Fernandes Leitão do 
município de Novo Oriente CE. Conforme especificações em anexo. Data de Abertura das 
Propostas: 29 de junho de 2022 das 09:00 às 09:30 horas. Data da Disputa de Preços: 29 de 
junho de 2022 às 09:30 horas. O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas, na Rua Deocleciano Aragão, nº 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do sites:  
www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com e www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Novo Oriente, 
14.06.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de licitação torna público 
a reabertura da sessão do Pregão Presencial Nº 09.002/2022, que objetiva o Registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas, junto à Secretaria do Trabalho e Assistência 
Social do Município de Novo Oriente, para o dia 17 de junho de 2022 às 11:00 horas, tendo em vista 
que a empresa vencedora não apresentou as amostras, conforme item 4.4.1 do edital. Novo 
Oriente/CE, 14.06.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente 
toma Público os Extrato de Contrato N° 05.013/2022, oriundo do Tomada de Preços N° 
05.013/2022. Objeto: construção de praça no Bairro Oriente II, sede do Município de Novo 
Oriente - CE, conforme Convênio Nº 93/2022 - Processo N° 10468003/2021 - MAPP 881 - 
SOP. Contratada: M A Feitosa de Sousa LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71. Valor Global: 
327.968,06 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos). 
Data de Assinatura: 02/05/2022, Prazo Vigência: 12 (doze) meses e Prazo Execução da 
Obra: 90 (noventa) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de 
Infraestrutura, e Marcos Antonio Feitosa de Sousa – Representante Legal da empresa M A 
Feitosa de Sousa LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71. Novo Oriente, 14 de junho de 2022. 
José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu. O Município de São Luís do Curu 
– CE, por meio da CPL, torna público que a abertura dos Envelopes Propostas das empresas 
habilitadas na Tomada de Preços Nº 1005.01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de acordo com 
o MAPP Nº 5414, no Município de São Luís do Curu – CE, será dia 17 de junho de 2022 às 14:00h, 
na sala da Comissão de Licitações, situada à Rua Rochael Moreira, s/n – Centro. São Luís do 
Curu, 15 de junho de 2022. Otacílio Pinho Júnior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu. A Comissão de Licitação divulga o 
resultado do Julgamento das Habilitações referentes a Tomada de Preços nº 005/2022.04 que 
trata da contratação de empresa para execução de obras de reforma do Hospital Municipal 
Governador Waldemar de Alcantara no município de Tururu, de acordo com o Convênio N° 851 
362/2017/MS/CAIXA. A Comissão declara. Habilitadas as empresas: 01. Abrav Const. Serv. 
Eventos e Locações Eireli – EPP, 02. VK Const. e Empreend. Ltda – ME, 03. ML Empreend. 
Assessoria e Serv. Eireli – ME, 04. Pro Limpeza Const. Serv. Eireli, 05. Lexon Serv. & Const. 
Emprend. Eireli ME, 06. LS Serv. de Const. Eireli – ME, 07. Const. Vipon Eireli, 08. Constrol Eng. 
Ltda – ME, 09. Ferreira Santos Const. e Serv. Ltda, e 10. Serviços de Ar Condicionado Imperial 
Ltda. Declara ainda INABILITADAS as empresas: 01. Sampla Com. e Serv. de Informática Eireli. 
02. Conceito Eng. e Const. Eireli – Epp. 03. Jmar Const. Comércio e Serv. Eireli. 04. CWJ Const. 
Reformas e Serv. Eireli, e por fim, a empresa 05. Itapajé Const. e Serv. Eireli. A partir desta 
publicação, fica aberto o prazo recursal, previsto no Art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 
8.666/93. Tururu/CE, 13 de junho de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Município de 
Umari/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento do Pregão 
Eletrônico n° 2022.05.30.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - Papelaria Icoense LTDA, lote 
01; Comercial Vieira Costa LTDA, lotes 02 e 03; e Francisco Henrique dos Anjos Silva, lotes 04, 05 e 
06, por terem apresentado os melhores preços nas etapas de lances, sendo as mesmas declaradas 
habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na 
sede da CPL ou pelo (88) 3567-1161 ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com. 
Umari/CE, 14 de junho de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Prosseguimento. A CPL da 
Prefeitura Municipal de Umari/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatório, na 
modalidade Tomada de Preços n° 2022.03.21.1, neste dia 20 de junho de 2022, às 9h00min, 
onde serão abertos os envelopes contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados. 
Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de Agosto, 200, Centro, Umari/CE, ou pelo 
telefone (88) 3578-1161, no horário das 8h às 12h. Umari/CE, 14 de junho de 2022. Cicero 
Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 01 de julho de 2022, às 
9h30min, (horário de Brasília), através do endereço: www.bllcompras.org.br, estará realizando o 
Pregão Eletrônico nº 029/2022.02, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de provimento de acesso e conexão em link dedicado TCP IP, à rede 
mundial de computadores (internet), incluindo instalação, suporte e manutenção dos 
equipamentos de Internet, junto as diversas Secretarias do Município de Uruburetama. O edital, 
encontra-se na íntegra na sede da CPL, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues nº 1131 - 
Centro e no endereço eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Uruburetama/CE, 14 de 
junho de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Julgamento das Propostas 
de Preços. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público o resultado de julgamento das propostas de preços da Concorrência 
Pública n.º 05.004/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a 
execução das obras de pavimentação em concreto asfáltico usinado à quente em diversas ruas 
no Município de Eusébio/CE, com o seguinte resultado: Classificar as seguintes empresas: 
Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28; Coral 
Construtora Rodovalho Alencar LTDA – CNPJ Nº 07.195.191/0001; Axe Capital Engenharia e 
Distibuidora de Asfalto LTDA – CNPJ Nº 17.083.678/0001-88; Copa Engenharia LTDA – CNPJ 
Nº 02.200.917/0001. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea 
"a", Inciso I, Art. 109, da Lei 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a 
disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio, 14 de junho de 
2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Termo de Revogação. A Prefeitura 
Municipal de Eusébio, através da Comissão de Licitação, torna público que o processo de 
Concorrência Pública Nº 05.013/2021, tendo como objeto contratação de empresa especializada 
para execução de obras e serviços de engenharia para operação, manutenção, ampliação, 
modernização e eficientização do parque de iluminação pública do município de eusébio, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico e seus anexos são partes 
integrantes deste edital, foi revogado por motivos supervenientes e de interesse público, suficientes 
para justificar a conduta, conforme Art. 49 da Lei n° 8.666/93. Eusébio - CE, 13 de junho de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
O Município de Ipueiras - CE, através do pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria N°  
01060086/2022, Adjudica e a Secretária de Saúde Homologa o Pregão Eletrônico Nº 033/22-PE-
FMS. Objeto: Registro de preços visando futura e eventuais aquisições de óculos de grau 
completo (com serviço de Teste de Refração Ocular), para doação aos pacientes carentes que 
possuem necessidade de correção visual, atendendo as necessidades da secretaria de Saúde do 
Município de Ipueiras - CE, para a empresa Fabrica das Lentes LTDA, CNPJ: 37.824.519/0001-
02, com o valor global de R$ 204.000,00 (Duzentos e Quatro Mil Reais). Ipueiras/CE, 08 de 
Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira, Pregoeiro.

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

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Extrato de Contrato - Pregão 
Nº 033/22-PE-FMS - Contrato Nº: 20221098. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 
Ipueiras. Contratada(o): Fabrica das Lentes LTDA. Objeto: Aquisição de óculos de grau 
completo (com serviço de teste de refração ocular), para doação aos pacientes carentes que 
possuem necessidade de correção visual, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de ipueiras-CE. Valor Total: R$ 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0402.103010271.2.015 Manutenção das Ações do 
Programa de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.32.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.32.99, no valor de R$ 102.000,00; Vigência do Contrato: 08 de Junho de 
2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura do Contrato: 08 de Junho de 2022. 
Ipueiras/CE, 08 de Junho de 2022. 

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

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga. A Comissão de Licitação - CPL da 
Prefeitura Municipal de Itaitinga torna público para conhecimento dos interessados, que após 
análise dos documentos de habilitação da Concorrência Pública n° 2022.00.002 CPRP, cujo 
objeto é a contratação de empresa para registro de preços para manutenção preventiva, corretiva 
e reforma de prédios públicos de interesse das diversas unidades gestoras do Município de 
Itaitinga/CE, chegou-se ao seguinte resultado: Empresas habilitadas: P(1) PMG Construção e 
Locação LTDA e P(9) Construtora Santa Beatriz LTDA EPP, P(12) Dinamica Empreendimentos e 
Soluções LTDA. Empresas inabilitadas: P(2) Aguia Construções e Incoporações LTDA – EPP, 
P(3) Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI, P(4) Consorcio (LC/FTS) – LC Projetos e 
Construções Ltda/FTS Serviços de Construções e Comércio Ltda; P(5) F R Ancanjo Matos LTDA, 
P(6) RPS Construção de Edificios e Projetos EIRELI ME; P(7) Ferreira Construtora LTDA; P(8) 3D 
Construções LTDA; P(10) M K Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI; P(11) A C 
Construções e Serviços LTDA; P(13) Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos EIRELI.  
Fica aberto o prazo recursal conforme art. 109 da Lei n° 8.666/93. Itaitinga, Ceará, em 14 de 
junho de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro – À Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Pregão Eletrônico Nº 
1805.01/2022 - Extrato de Adjudicação e Homologação. Objeto: seleção de melhor 
proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos, 
materiais permanentes e outros materiais de consumo destinados ao Hospital Municipal de 
São Luís do Curu - CE. Vencedores: Comercial Soares NS LTDA, com o valor total de R$ 
32.089,92 (Trinta e Dois Mil, Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), Assum Preto 
Producoes Culturais e Comercio de Materiais Para, com o valor total de R$ 238.854,31 
(Duzentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos), 
Emanuel de A Pereira LTDA, com o valor total de R$ 42.850,00 (quarenta e dois mil, oitocentos 
e cinquenta reais), Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA, com o valor total de R$ 
40.093,47 (Quarenta Mil, Noventa e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos), Londrihosp 
Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospit, com o valor total de R$ 20.499,00 (Vinte 
Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais), Distrimedica Com. de Prod. Medicos e 
Odontologicos LTDA, com o valor total de R$ 2.565,25 (Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e 
Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), Biotecno Industria e Comercio LTDA, com o valor total 
de R$ 12.458,00 (Doze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais). Adjudicado em 09 de 
junho de 2022, pela Pregoeira, Susane Silva Castro e Homologado em 10 de Junho de 2022, 
pelo respectivo ordenador de despesas da Secretaria de Saúde, Eric Victor Martins Pires. O 
presente processo de licitação na forma da lei. São Luís do Curu – CE, 15 de junho de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato de Registro de Preços. 
Especie: Ata de Registro de Preços n° 1905.02/22- PE/SRP- SEC. Diversas, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Alcântaras, através das Secretarias de Administração e Planejamento, 
Secretaria de Saúde e Secretaria e Educação e Cultura e  Secretaria do trabalho e 
Desenvolvimento Social, Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente,  e as 
empresas: Samantha Christine Menezes Machado-ME, inscrita no CNPJ nº 26.194.246/0001-35; 
Objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisição 
material gráfico, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias  do Município de 
Alcântaras/ce, conforme Termo de Referência. No valor total registrados: R$ 732.270,00  
(Setecentos e Trinta e Dois mil, Duzentos e Setenta reais), pela Samantha Christine Menezes 
Machado-ME, inscrita no CNPJ nº 26.194.246/0001-35. 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 n0 20170810 – 1 e Decreto Federal n0 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: 10.06.2022. Vigência: De 12 (doze) 
meses. Signatários: Pela Prefeitura de Alcântaras, Edmilson Bezerra Arruda Ordenador(a) de 
Despesas das Secretarias de Administração e Planejamento, Secretaria de Saúde e Secretaria e 
Educação e Cultura e  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, e pelas empresas Samantha Christine Menezes 
Machado-ME, Samantha Christine Menezes Machado. Alcântaras/CE, 10 de Junho de 2022. 
Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Pregão, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação do Pregão 
Eletrônico N.º 1905.02/22- PE/SRP- SEC. Diversas, que tem como objeto a seleção de melhor 
proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisição de material gráfico, 
destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Alcântaras/ce, 
conforme Projeto Básico. Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: Samantha Christine 
Menezes Machado-ME, inscrita no CNPJ nº 26.194.246/0001-35, com Sede na Rua Antônio 
Caetano,12, Centro Alcântaras/CE, no valor global de R$ 732.270,00  (Setecentos e Trinta e 
Dois mil, Duzentos e Setenta reais). Alcântaras-CE, 09 de Junho  de 2022. Charllys 
Alcântara Soares- Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Anulação. O Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação do Município de Alcântaras, comunica aos interessados 
a Anulação da Tomada de Preço Nº 2004.02/2022, cujo objeto e iluminação da Avenida Antônio 
Rocha Freire, Mosenhor José Furtado, Rua Pedro Caetano e Rua Roberto Ximenes do 
Municipio de Alcântaras, de acordo com o MAPP 511, celebrado entre a Secretaria de 
Infraestrutura do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, por razões de 
interesse público amplamente justificadas, Desde já, fica assegurado a todos os interessados, 
a aplicabilidade dos termos dos artigos 109, incisos I, alínea "c" e 110, ambos da Lei n° 8.666/93 
e atualizações. Alcântaras - Ce, 15 de junho de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia 01 de Julho de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 13.05.01/2022.05/PE (Relançamento), para o seguinte objeto: 
aquisição de carroceria fechada tipo furgão de responsabilidade da Secretaria de Educação e 
Cultura de Amontada/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min 
às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 13 de 
Junho de 2022. Jerffson  Bruno Oliveira - Secretário de Educação e Cultura. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
nº 2022.06.14.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
cujo objeto é a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, abrangendo os serviços de 
troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos 
veículos e máquinas pesadas pertencentes ao município de Barro/CE. Abertura: 30 de junho de 
2022, às 09:00 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 17 
de junho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço 
eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 14 de junho de 
2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº 2022.05.17.01. Para Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de 
construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de Bela Vista, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185218. Onde se lê: Sessão de 
Recebimento dos Documentos de habilitação e propostas do Processo: 14 de Junho de 2022, 
às 08:00H. Leia-se: Sessão de Recebimento dos Documentos de Habilitação e propostas do 
Processo: 23 de Junho de 2022, às 08:00h.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº 2022.05.17.02. Para Contratação de pessoa jurídica Apta a executar obras de 
construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de São Sebastião, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185220. Onde se lê: Sessão de recebimento 
dos documentos de habilitação e Propostas do Processo: 14 de Junho de 2022, às 09:30h. 
Leia-se: Sessão de Recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas do Processo: 
23 de Junho de 2022, às 09:30h.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial n° 2022.06.10.01, para aquisição de 
lanches e refeições destinadas a suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Saúde, 
Ação Social e Secretarias atreladas ao Fundo Geral do Município de Cariús, quando a serviços 
no Distrito de Caipu, com data de abertura para o dia 30 de Junho de 2022 às 08:00 hs, na sede 
da Prefeitura Municipal de Cariús, a Rua Raul Nogueira s/n Esplanada. O Edital poderá ser 
adquirido junto a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário de 07:30 
às 11: 30 hs. Informações pelo fone (088)3514.1219. Cariús – CE, 14 de Junho de 2022. 
Francisco Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
CPSMJN - Aviso de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação Nº. 03/2022 - CPSMJN. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CPSMJN, em cumprimento à ratificação 
procedida pelo ordenador de despesas do CPSMJN, faz publicar, nos termos do artigo 26 da lei 
nº 8.666/93, o extrato da Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022 - CPSMJN, objetivando a 
contratação de visita técnica de profissional junto à Empresa Philips Medical Systems LTDA 
com objetivo de realizar avaliação para proceder ao conserto do equipamento MX 16 SLICE – 
CT0873 107737158 de tomografia da Policlínica João Pereira dos Santos, Unidade 
Gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte/CE, pelo 
Valor Total estimado de R$ 4.310,50 (quatro mil trezentos e dez reais e cinquenta centavos), 
junto a empresa Philips Medical systems ltda inscrita no CNPJ n° 58.295.213/0001-78, 
fundamentada no Art. 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. declaração de 
inexigibilidade emitida pelo presidente da comissão Permanente de Licitação – CPL e 
devidamente Ratificada pelo ordenador de despesas do CPSMJN. Barbalha/CE, 09 de junho 
de 2022. Cícero Igor Lima Alves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Julgamento das Propostas 
de Preços. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público o resultado de julgamento das propostas de preços da Concorrência 
Pública n.º 05.003/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no Município de 
Eusébio/CE, com o seguinte resultado: Classificar as seguintes empresas: Siga Locações e 
Construções EIRELI – CNPJ Nº 11.107.890/0001-51; Concórdia Construções EIRELI – CNPJ 
Nº 00.578.619/0001-88; Athos Construções LTDA – CNPJ Nº 08.237.585/0001-70; Copa 
Engenharia LTDA – CNPJ Nº 02.200.917/0001-65; Construtora Impacto Comercio e Serviços 
EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal 
previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão 
encontra-se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio, 14 de 
junho de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DE NOVOS MEBROS DO SIN-
DICATO DOS TRABALHADORES DE DEPARTAMENTO PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS - SINDEPRH. 
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Departamento Pessoal e de Recursos Humanos – SINDE-
PRH, com sede , na rua Senhor do Bonfim, nº 903, Bom Jardim, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ 45.739.997/0001-34, 
vem mui respeitosamente, com base no que rege o ESTATUTO do referido Sindicato, convocar através deste edital 
todos os diretores e associados do SINDEPRH para a Assembleia Extraordinária, para a discussão e aprovação de 
novos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 10 de Março de 2022 na rua 
Senhor do Bonfim, nº 903, Bom Jardim, Fortaleza/CE, às 08:00 horas, e, em segunda chamada, às 10:00 horas.



Atualmente, o 
Atlético Mineiro 

está na sexta
colocação com 
17 pontos na 

tabela da compe-
tição nacional

13O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 15 de junho de 2022

Ouro. O brasileiro Gabriel Araújo brilhou ontem (14) ao conquistar a medalha de ouro dos 100 me-
tros costas (classe S2) do Mundial de Natação Paralímpica, que é disputado na Ilha da Madeira (Por-
tugal), com o tempo de 1min57s69. Com esta performance ele também bateu o recorde da prova.ESPORTES

O calendário de jogos 
do Atlético-MG mostra os 
confrontos com o Ceará, na 
quarta-feira (15), na Arena 
Castelão, e com o Flamengo, 
no domingo (19), no Minei-
rão, ambos pelo Campeonato 
Brasileiro, como os próximos 
compromissos do time mi-
neiro. São partidas nas quais 
o treinador Turco Mohamed 
precisará fazer algo a mais do 
que tem feito recentemente, 
caso queira 
seguir no co-
mando téc-
nico do time 
mineiro - o 
que, segun-
do a diretoria 
de futebol do 
clube, é o pla-
no até o mo-
mento.

A insatisfa-
ção da torcida 
com as fracas 
atuações do 
Atlético não são recentes, e 
está cada vez maior. O que 
era uma minoria algumas 
semanas atrás se tornou pra-
ticamente unanimidade após 
os resultados mais recentes: 
a derrota por 5 a 3 para o 
Fluminense e o empate em 
1 a 1 com o Santos -mesmo 
jogando em casa e por quase 
40 minutos com um joga-
dor a mais. O coro de “Fora, 
Turco”, ecoado no Mineirão, 
após o tropeço de diante do 
time do litoral paulista, já 
chegou à diretoria.

Em meio ao momento de 
turbulência que o time mi-
neiro enfrenta, o diretor de 

futebol do clube, Rodrigo 
Caetano, veio a público nes-
ta segunda-feira (13) para 
avaliar o trabalho do técni-
co Turco Mohamed. Apesar 
da pressão, em entrevista 
coletiva na Cidade do Galo, 
o dirigente ressaltou apoio e 
continuidade do trabalho do 
treinador argentino.

“Nós não pensamos na 
substituição neste momen-
to, pensamos em trabalhar 

muito e de 
forma silen-
ciosa para 
reverter esse 
m o v i m e n -
to que não é 
bom, de nove 
pontos fize-
mos dois. O 
líder atual-
mente já abriu 
cinco pontos, 
isso nos preo-
cupa, a gente 
está traba-

lhando desde o pós jogo do 
Santos para encontrar solu-
ções para vencer quarta-fei-
ra. O ponto fora da curva foi 
o jogo contra o Fluminense. 
Isso é nítido. Fomos muito 
abaixo do nosso padrão de 
comportamento. Tivemos 
também a infelicidade de 
empatar o último jogo quan-
do tivemos o segundo tempo 
com um homem a mais com 
a vantagem e não confirma-
mos a vitória. Isso traz uma 
insatisfação”, disse o dirigente 
sobre o momento da equipe.

Sobre as duras críticas que 
o treinador vem recebendo, 
Caetano adotou um tom de 

cautela e reforçou a intenção 
de recuperar o bom desem-
penho da equipe ao invés de 
pensar em mudança de co-
mando neste momento.

“A gente faz uma separação 
do que é legítimo do torcedor, 
dos questionamentos. Mas, se 
a cada momento de oscilação 
a gente substituir os profissio-
nais, é mais do mesmo. Vamos 
escrever o contrário. Trabalhar 
para recuperar o bom desem-
penho, os resultados, para ter 
uma sequência de boas vitó-
rias para que a gente consiga 
manter o trabalho”, pontuou.

Nos últimos cinco jogos, o 
Atlético venceu apenas um. 
A equipe foi derrotada pelo 
Tolima, na última partida da 
fase de grupos da Libertado-
res e pelo Fluminense, por 5 
a 3, pelo Brasileiro, em que 
foi o grande estopim para as 
críticas se tornarem mais áci-
das. O Atlético venceu o Avaí 
e empatou com Palmeiras e 
Santos nesse período.

O momento de oscilação 
fez com que a distância para 
o líder Palmeiras aumentasse 
para cinco pontos. A equi-
pe saiu do grupo dos quatro 
primeiros colocados e ocupa 
a sexta posição, com 17 pon-
tos. A partida contra o Ceará, 
nesta quarta, é uma chance 
de Turco aproximar o time 
do G4 e começar a recuperar 
a confiança da torcida.

O técnico poderá contar 
o zagueiro Nathan Silva, que 
retorna de suspensão, e o ata-
cante Eduardo Vargas, que se 
recuperou de lesão na coxa e 
deve figurar como opção no 

banco de reservas. Em con-
trapartida, o time tem como 
desfalques os volantes Allan e 
Jair, que cumprem suspensão 
após tomar o terceiro cartão 
amarelo, o zagueiro Igor Ra-
bello, liberado pela comissão 
para acompanhar o nasci-
mento da filha, e o atacante 
Savinho, que cumpre isola-
mento após receber diagnós-
tico positivo de Covid-19. O 
meia Zaracho e o lateral-es-
querdo Dodô seguem no de-
partamento médico.

Uma possível escalação do 
Atlético-MG, portanto, tem: 
Everson; Guga, Nathan Silva, 
Junior Alonso e Guilherme 
Arana; Otávio, Calebe (Ru-
bens) e Nacho Fernández; 
Ademir (Eduardo Vargas), 
Hulk e Keno.

O Ceará, por sua vez, fará 
sua primeira partida no Bra-
sileiro sob comando de Mar-
quinhos Santos, contratado 
como técnico após a saída de 
Dorival Júnior para o Flamen-
go. Em 13º na tabela, com 14 
pontos em 11 partidas, o time 
nordestino busca sua primei-
ra vitória como mandante 
nesta edição do campeonato.

O clube não poderá contar 
com o goleiro João Ricardo e 
com Bruno Pacheco, que cum-
prem suspensão. Luiz Otávio, 
Dentinho, Lima e Lucas Ribei-
ro continuam no departamento 
médico do time. Uma possível 
escalação inicial do Ceará tem: 
Vinícius Machado; Michel 
Macedo, Messias, Lacerda, e 
Victor Luis; Richardson, Ri-
chard Coelho e Fernando So-
bral; Vina, Mendoza e Cléber.

SAUDADES Nos 93 anos do Náutico muitas saudade de 
Ari Alencar Araripe. Seu filho, Ari Araripe Júnior lá esteve e 
aqui com Rita Lobo Araripe e Pedro Jorge Medeiros.

CLUB DOS DIÁRIOS 
Presidente do Club dos Diários 
Narcilio Pinheiro e Elizer Oliveira.

ADÍLSON PINHO Presi-
dente do PROS-Ce . Lideranças 
na cultura , esporte e lazer 
em Fortaleza  e municipios do 
estado . Exemplo de história e 
trabalho somam destaque nes-
sa coluna para coordenação 
do evento dia 18 junho às 08h 
oras no iate plaza hotel.

93 ANOS Pedro Jorge, Paulo Acioly, Jardson Cruz e Guedes Neto do Ceará.

Wilton Bezerra

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Eu pensei que ele quando aqui chegou, vinha em-
prestado de Juazeiro do Norte e que depois o devolve-
ríamos a sua cidade natal. Ele empolgou o nosso rádio 
e aqui se estabeleceu. O comentarista Wilton Bezerra 
hoje um nome de escol de nosso rádio esportivo e está 
no ranking dos maiores nomes de nossa imprensa. Seus 
comentários são justos, serenos e equilibrados. E por 
falar em Wilton ele estará lançando em breve um livro 
sobre o nosso futebol, e sei que será um sucesso. E por 
falar em Wilton Bezerra eu já contei mais de 30 mode-
los de camisas em suas aparições na TV.

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

Totolec
Tanto o Totolec como a Loteria dos Sonhos tem a 

marca da credibilidade e por isso ganharam a simpatica 
de todos nós.

Cláudio Pinho
Quem conheceu São Gonçalo do Amarante antes de 

Cláudio Pinho como prefeito e faz hoje uma compara-
ção com o passado, se impressiona com o volume de 
obras naquele município. São tantas que levaria toda a 
coluna só sobre a SGA. Pinho vai tentar uma vaga na 
assembleia legislativa nas próximas eleições.

Beto Amora
Roberto Sergio Gadelha Albano Amora é o seu 

nome. Trata-se de uma liderança em nosso esporte e na 
vida social, já foi presidente da federação de basquete 
e vai comemorar n início de julho seus 80 anos sempre 
fazendo o bem. Daqui mando meu abraço a uma pessoa 
digna e honrada.

Atlético-MG faz preparação 
para partida contra Ceará
Com fracas performances nas recentes partidas no Campeonato Brasileiro, 
Antonio Mohamed tenta preparar a equipe mineira contra o time cearense

ALCIMOR AGUIAR ROCHA NETO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídri-
cos a Autorização Ambiental para Transplantio de Carnaúbas, localizado no Sítio Pindoba, S/N, Zona Urbana, Sede, 
na confluência entre a CE-040 e a Av. Torres de Melo, CEP 61700-000, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, 
conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o 
licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.

A Anne Kezia Barbosa Campelo ME, torna público que requereu ao INS-
TITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a reno-
vação da licença de operação nº 74/20 de extração de Saibro e Granito de 
uma área de 49,19 Ha, no Município de Caucaia na localidade de Caraus-
sanga, SN, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas  Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

ALCIMOR AGUIAR ROCHA NETO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos 
a Autorização Ambiental para Supressão Vegetal (exceto carnaúbas), localizado no Sítio Pindoba, S/N, Zona Urbana, 
Sede, na confluência entre a CE-040 e a Av. Torres de Melo, CEP 61700-000, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, 
conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o 
licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.

ALCIMOR AGUIAR ROCHA NETO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos 
a Autorização Ambiental para Terraplanagem, localizada no Sítio Pindoba, S/N, Zona Urbana, Sede, na confluência 
entre a CE-040 e a Av. Torres de Melo, CEP 61700-000, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolu-
ção CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento 
ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.

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° 41637 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS AURELIO DA ROCHA ALVES e MARILIA AUXILIADORA ALVES FERREIRA;
Edital n° 41810 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MOESIO DOS SANTOS CARVALHO e FRANCISCA GISELE LIMA DE SOUSA;
Edital n° 41802 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE LUIS LOPES QUINTINO e ERICA UCHOA RODRIGUES;
Edital n° 41811 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIEL FLOR DOS SANTOS e MEYRIANE PREIRA LEITÃO;
Edital n° 41812 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JARDEL DE OLIVEIRA REINALDO e MARIA JUCINETE DE SOUZA MORAIS;
Edital n° 41804 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GENIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR e CLEBIA MARINHEIRO LIMA;
Edital n° 41813 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MÁRCIO MENDONÇA CANAMARY e CLAUDIA BRASIL MELLO;
Edital n° 41803 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO LUIZ LEITE DE OLIVEIRA e MARILENE ARAUJO DOS SANTOS;
Edital n° 41805 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ISAQUIEL RAMOS DA SILVA e CLEIDIANE DE LIMA SILVA;
Edital n° 41814 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ LINDOMAR FERREIRA SOUZA e MARIA DE FÁTIMA PRUDÊNCIO SOUZA;
Edital n° 41815 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ELIANDERSON CORDEIRO DE LIMA e THAYANE GOMES GUILHERME;
Edital n° 41806 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ DENILSON DE LIMA MENDES e THAYS DE BRITO PRUDÊNCIO;
Edital n° 41809 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLLEY ALVES COSTA e JULIA GRAZIELA ALMEIDA SOARES;
Edital n° 41807 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS LUCIO MARQUES ROCHA e NATÁLIA VIANA MACHADO;
Edital n° 41808 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILSON VIEIRA TORRES e ALINE FERREIRA DE LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 14/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9687-ROBERIO MESQUITA SILVA E ANA MARIA LIMA SIMÕES
Nº9688-JOÃO PAULO DE LIMA ROCHA E JOYCIRENE MEDEIROS FERREIRA DOS SANTOS
Nº9689-JOÃO VITOR CASTRO DE SOUSA E VITORIA LAYS PAULINO PINTO
Nº9690-AFONSO MONTEIRO SILVA NETO E EMANUELE NUNES VIEIRA
Nº9691-MARCELO WAGNER RAMOS BEZERRA E TATIANA CORREIA CHAVES
Nº9692-OTACIANO COSTA DA SILVA JUNIOR E GLEICIANE BARBOSA DOS SANTOS
Nº9693-FRANCISCO LEANDRO DA SILVA FERREIRA E MARIA RAIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
Nº9710-ABIMAEL LOPES MENDES E LISSANDRA JESSICA ALVES LEMOS
Nº9711-ANTONIO CARLOS JACKSON ALVES DE LIMA E ELIVANIA GOMES DA SILVA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 15 de Junho de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull nº 4965, Antonio Bezerra, Fone: 32353301

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76186 - ANTÔNIO AURELIANO DE SOUZA e MARIA CLEANE DE ARAÚ-
JO; Edital n° 76187 - MICAEL GOMES OLINDA e JAIANE MARINHO MOUTA; 
Edital n° 76188 - MARCOS GREGORIO BRITO COSTA e MARIA WHENIA MON-
TEIRO OLIVEIRA; Edital n° 76189 - CLEUTON DOS SANTOS SILVA e CLEILSON 
TEIXEIRA SOUSA; Edital n° 76190 - MAX FELIPE SOARES DA SILVA e ANA 
EDUARDA FORTE DE FREITAS; Edital n° 76191 - DAVID NOGUEIRA MENDONÇA 
e ANA BEATHRYZ DE SOUSA MENDES; Edital n° 76192 - WEBSTER DE AQUINO 
SOUZA e AILA MARIA SANTANA DE SOUSA; Edital n° 76193 - ANDRÉ LUIZ DA 
SILVA BASTOS e MARIA FABIANA DE ANDRADE.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 14/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339659- Francisco Marcelo de Carvalho Alves e Maria Clesiane Alves Dias;
339660- José Thiago de Oliveira Rosa e Jamille da Silva Gomes;
339661- Ulisses José de Lavôr Rolim e Gleides Maria Gomes do Nascimento;
339662- Italo Juciê Morais Campos e Maria Graciele Barbosa dos Santos;
339663- Francisco Edson Teixeira da Silva e Estela da Silva Monteiro;
339664- Luis Augusto Farias Fernandes e Amanda Almeida Serafim;
339665- Iranildo Rocha da Silva e Fabiola Batista da Silva;
 Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 13 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo- A Oficiala

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27696 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS LEITÃO MONTENEGRO e ALINE MARIA PONTES FARINA;
Edital n° 27697 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDMUNDO DE OLIVEIRA SILVA e TEREZA DE FATIMA BARRIOS;
Edital n° 27698 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAMON FREITAS ROCHA e ANA MELINA DE GOIS TEIXEIRA;
Edital n° 27699 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMÍLIO FEITOSA PEIXOTO MOTA e THAYANE DAMASCENO TAVARES;
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, 14/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339666 - Michael Douglas Mendonça Diniz e Ariana Joice de Araujo Rego;
339667 - Francisco Cristel da Silva Sousa e Maria Liliane Barros Celestino;
339668 - Alessandro Reinaldo Pereira e Patricia Ribeiro das Silva; 
339669 - Aryel de Oliveira Andrade e Mara Aline do Nascimento de Sousa;
339670 - Renan Gois Mateus e Ana Ruth Sales Vasconcelos; 
339671 - Thiago Pereira de Andrade e Alexsandra de Araujo Alexandre;
339672 - Abubakar Mohamad Hanif Kadodia e Marcia Regina Reis de Oliveira;
339673 - Nuno Miguel de Jesus Machado e Marta Regina Santos do Carmo;
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, 14 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 15/06/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

CNPJ N° 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N° 30786 CLEIVERSON OLIVEIRA ARAUJO E SUELEM BEZERRA LUCAS
N° 30787 CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA E EMILIA EVELIN VALENTE SOUSA
N° 30788 JOHN ALAN PALACIO SILVA E RUTH HELENA DE OLIVEIRA ALVES

14 DE JUNHO DE 2022
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada



Se você busca qualidade de 
vida, bem estar, saúde prolonga-
da e uma rotina ativa, certamen-
te, algum médico, especialista ou 
qualquer outro profissional da 
saúde irá lhe indicar a prática de 
exercícios. Habitualmente, quan-
do falamos em exercício, logo 
pensamos na famosa academia, 
a velha corrida matinal ou até 
mesmo outros esportes que estão 
em alta, como crossfit, natação 
entre outros. Mas você já parou 
para pensar que existem diversas 
maneiras de se exercitar e manter 
um estilo de vida saudável?

Na capital cearense, um exer-
cício bastante comum em nossa 
infância  ganhou um grande es-
paço e conquistou muita gente. 
Com o intuito não apenas de 
cuidar da saúde, se tornou tam-
bém um meio de transporte, vi-
sando economia financeira e até 
mesmo um transporte susten-
tável e não poluente, onde não 
traz danos à natureza. Estamos 
falando da bicicleta, do ciclismo.

O esporte ou até mesmo o 
transporte, ganhou um grande 
avanço na cidade já faz algum 
tempo. Ir ao trabalho, super-
mercado, escola e inclusive, 
passear com a família é um dos 
programas e atividades que po-
demos acompanhar e ver na ci-
dade através da bicicleta. 

João Carlos que é garçom e 
reside há 14 km de seu trabalho, 
relata a sua rotina em cima do 
veículo de duas rodas sustentável. 
“Graças a Deus, posso dizer que 
hoje tenho condições e outros 
meios para ir ao trabalho de vá-
rias formas, mas prefiro ir de bike. 
Minha paixão por andar de bici-

cleta irá fazer 6 anos no próximo 
mês. Além de ser um veículo sus-
tentável que não prejudica tanto o 
meio ambiente, consigo economi-
zar mais durante o mês evitando 
gastar com gasolina e sem falar 
que é um esporte excelente. Pos-
so dizer que me exercito sempre 
nela, tenho uma ótima disposição 
durante o dia e nem preciso ir à 
academia. Sempre gostei de bi-
cicleta e ultimamente, Fortaleza 
está bem equipada e preparada 
para receber esse transporte. Po-
demos notar as diversas ciclofai-
xas pela cidade.”, conclui. 

Segundo os dados da plata-
forma MobiliDADOS, atuali-
zados em 2021, a Capital cea-
rense possui 47% da população 
morando próxima às ciclovias 
ou ciclofaixas.  

Fortaleza chega a ser destaque 
em todo o Brasil, ficando à frente 
de todos os estados do país, sendo 
a primeira capital a ter mais ci-
clofaixa em suas ruas e avenidas.  
“Todos os meses a Prefeitura de 
Fortaleza implanta novas ciclo-
vias e ciclofaixas. Hoje, na cida-
de, a malha cicloviária total é de 
369 km de ciclovias, ciclofaixas e 
ciclorrotas. Apenas neste ano, na 
gestão do Prefeito Sarto, já são 22 
km de novas ciclovias e ciclofai-
xas. Temos como meta terminar a 
gestão com 500 km de malha ci-
cloviária. E vamos implantar, em 
breve, ciclovias e ciclofaixas em 
bairros como Centro, José Walter 
e Bairro de Fátima. Já implanta-
mos, recentemente, ciclofaixas 
em bairros como Bom Sucesso, 
Parque São José e Jardim Amé-
rica.”, afirma Gustavo Pinheiro, 
engenheiro da Autarquia Muni-

cipal de Trânsito (AMC).
Fortaleza também se destaca 

no ciclismo, pois foi a primeira 
capital do Brasil a implantar para-
pés para ciclistas. Os equipamen-
tos servem para apoiar o pé e mão 
do ciclista ao parar em um semá-
foro. Foram instalados 20 parapés 
em toda a cidade. Essa iniciativa 
aconteceu por meio da Parceria 
por Cidades Saudáveis, apoiada 
pela Bloomberg Philanthropies, 
pela Organização Mundial de 
Saúde e pela Vital Strategies. 

Falando um pouco mais des-
sa mobilidade urbana que con-
quistou os cearenses, além de ser 
um esporte, a prática se tornou 
um meio para reunir diferentes 
públicos e aproveitar a noite na 
cidade através de passeios coleti-
vos. Há diversos grupos de ciclis-
tas praticam o esporte realizando 
percursos de até 80 km por noite. 
Esses grupos foram formados 
devido à insegurança e o peri-

go de pedalar sem a companhia 
de outras pessoas. Todos os dias 
em diversos pontos da capital há 
grupos que saem a pedalar como 
por exemplo o Pedal Fênix no 
Bairro Parquelândia e o grupo 
Pedal Canelas Secas que se con-
centra na Praça Otávio Bonfim, 
na Avenida Bezerra de Menezes 
no bairro Farias Brito. Os grupos 
normalmente têm como desti-
nos o Lago Jacarey, Igreja Matriz 
de Messejana, Estádio Castelão, 
Beach Park, Icaraí - via estrutu-
rantes e podendo realizar de 20 
a 80 km durante a noite. Os des-
tinos e o percursos são bastante 
variáveis, dependendo do grupo. 

“Faço Triatlo. O que é o Triatlo? 
São pessoas que praticam vários 
esportes, no caso, eu nado, pedalo 
e corro. Realizo todos esses exercí-
cios. Participo dos grupos de bike já 
faz mais de um ano e costumo dizer 
que pedalar é uma paixão, além de 
fazer muito bem a saúde física, mi-

nha saúde mental é bastante benefi-
ciada. O bom de realizar esses per-
cursos é que conheço ainda mais a 
cidade. Quando pedalo, sinto que 
toco a cidade. Sensação essa que 
não dá para ter quando estamos de 
carro ou qualquer outro transpor-
te.”, conclui o advogado e triatleta 
Leandro Santiago..

O ciclismo é uma ativida-
de aeróbica, ele trabalha vários 
grupos musculares. Principal-
mente os membros inferiores 
e é um dos únicos esportes de 
baixo impacto articular o que 
é muito bom para todo tipo de 
população, idosos, crianças e até 
adultos com problemas de arti-
culação. O médico Álvaro Ro-
drigues, fala mais sobre os be-
nefícios do esporte para a saúde 
e faz um alerta dos cuidados a 
serem tomados. “Ao praticar 
o ciclismo, além de obter uma 
melhora de condicionamento 
físico, o trabalho cardiorrespi-

ratório que é exigido é bastante 
importante. Os exercícios com 
uma boa alimentação, promove a 
perda de calorias e gorduras cor-
porais. Também reduz o coleste-
rol, melhora a circulação sanguí-
nea, diminui a pressão arterial e 
consequentemente evita futuros 
problemas cardiovasculares o 
que promove também um bem 
estar mental, onde é liberado a 
endorfina que é responsável por 
diminuir  o estresse e controlar a 
ansiedade. Oriento que tenham 
bastante cuidado ao praticar o 
esporte, principalmente nas con-
versões e as pessoas que andam 
fora das ciclofaixas. O uso dos 
equipamentos de segurança é 
indispensável e a alimentação 1 
hora antes do esporte é impres-
cindível.”, conclui.

Na capital alguns pontos 
ofertam o serviço de aluguel de 
bike como no Parque Rachel 
de Queiroz e também na Beira 
Mar. O locação das bikes é ofer-
tado para a população que não 
tem bicicleta  e quer praticar o 
esporte naquele determinado 
espaço, além disso, a Prefeitu-
ra de Fortaleza também dispo-
nibiliza em toda a cidade e em 
diversos pontos as bicicletas 
compartilhadas que podem ser 
utilizadas através de um cadas-
tro realizado no app Bicicletar. 
O serviço tem uma pequena 
taxa a ser cobrada e está dispo-
nível aos fortalezenses e turistas 
desde dezembro de 2014.  

Por Ismael Azevedo
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Um pouco de muita gente

UniFanor Wyden realiza Cerimônia do Jaleco. Hoje, às 16h, no auditório João Frederico da Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará, o Centro Universitário UniFanor  Wyden realiza a II Cerimônia do Jaleco e I Cerimônia da Lâmpada  com 
a turma do curso de Enfermagem de 2022.1. O evento é uma celebração tradicional que acontece todos os anos com os 
alunos da IES. Na cerimônia, os alunos vestem, pela primeira vez, o jaleco entregue pelos padrinhos, simbolizando a transição 
para o universo da saúde. Segundo a coordenadora do curso, Isabella Campelo, além de simbolizar o momento, a ação tem o 
propósito de ensinar aos discentes sobre a utilização correta do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Graça Dias Branco no 
comando dos preparati-
vos para a celebração dos 
40 anos da filha Gisela. O 
evento programado para se-
tembro vai ter uma grande 
atração musical nacional. 

Ainda por conta da sua 
troca de idade, Elzenir Fer-
nandes foi surpreendida com 
um almoço no Restaurante 
Balcone, tudo articulado 
pelas amigas Selma Maria e 
Ana Abreu.

O clima de São João 
tomou conta do Marina Park 
Hotel nesta segunda-feira 
(13), quando a influencer 
Mileide Mihaile recebeu con-
vidados para o Vila da Mila.

O arraiá teve como atra-
ções musicais Fernando Amo-
rim e André Ragell, Gladson 
Gavião e Mara Pavanelly, 
Ramirez Alves e a quadrilha 

Junina Babaçu.
A série de webinar do 

Transparência Ativa está em 
sua reta final. Hoje, 15 (quar-
ta-feira) vai ocorrer o sexto 
e último encontro técnico, 
cujo tema central é o “Projeto 
Transparência Ativa”.

Este webinar contará com 
a participação do controlador 
do TCE Ceará, Felipe Koury, 
da coordenadora de Comuni-
cação Social do TCE Ceará, 
Kelly de Castro, e do secretário 
de Finanças e Planejamento 
do Eusébio e pesquisador do 
Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Uni-
versidade de Lisboa (ICCSP/
Lisboa), Alexandre Cialdini. 
O webinar tem duração de 80 
minutos, com transmissão ao 
vivo pelo canal do TCE Ceará 
no YouTube.

Em todo o mundo, junho 

é o mês para celebrar o 
orgulho LGTBQIAP+ e 
promover a conscientização 
e importância do respeito 
e equidade para toda a 
comunidade. Com produtos 
de Color Trend, a Avon traz 
cores inspiradas no arco-íris 
e embalagens exclusivas 
para comemorar a data com 
looks que traduzem muito 
orgulho e liberdade.

Em edição limitada, a 
Coleção Pride conta com 
embalagens estampadas de 
arco-íris e permite a criação 
de makes divertidas e ligadas 
nas tendências sem perder a 
qualidade com o Delineador 
Retrátil Color Trend Pride. 
Em 6 cores ao todo e trazendo 
4 novos e exclusivos tons, é 
ideal tanto para quem está 
começando quanto para 
quem já se joga em uma pro-

dução mais elaborada.
Nas unhas, o Esmalte 

Color Trend Pride conta 
com novas cores e efeitos 
dos esmaltes que já são hit 
da Avon. Para deixar tudo 
ainda mais divertido, as 6 
cores vibrantes que remetem 
ao arco-íris vão deixar as 
suas unhas cheias de perso-
nalidade e coloridas como o 
movimento LGBTQIAP+.

A Casa de Cultura Alemã 
da Universidade Federal 
do Ceará (UFC),  realiza 
programação especial para 
celebrar a Semana da Língua 
Alemã.  Entre os dias 13 e 19 
de junho  serão realizadas 
diversas atividades voltadas 
para estudantes, professores e 
para o público apreciador da 
língua germânica.  Palestras, 
filosofia, literatura, workshop 
de escrita criativa, concurso 

literário,  música e cinema 
com a exibição do filme 
alemão “Toubab”, dirigido 
por Florian Dietrich. As ins-
crições e informações podem 
ser obtidas no Instagram @
culturaalemafortaleza. A 
participação  é gratuita.

“A Semana da Língua 
Alemã é um evento mundial 
que está entrando em sua  
6ª rodada este ano. A ideia 
é chamar a atenção para a 
língua alemã, que não é fa-
lada apenas na Alemanha, 
mas também na Áustria, 
Luxemburgo, Bélgica e 
Suíça. Por conseguinte, 
muitas instituições estão 
colaborando na organiza-
ção. Em Fortaleza, são eles, 
o DAAD (Serviço Alemão 
de Intercâmbio Acadêmico), 
a Casa de Cultura Alemã da 
UFC, o Goethe Institut, as 

escolas PASCH e também as 
representações dos países de 
língua alemã em Fortaleza, 
no nosso caso, por exemplo, 
o Consulado Honorário 
da Suíça, representado por 
Monika da Silva Marte”, 
define Dra.  Reseda Streb, 
coordenadora cultural e 
professora visitante da Casa 
de Cultura Alemã-UFC.

O evento faz parte das 
ações comemorativas dos 
60 anos da Casa de Cultura 
Alemã-UFC e dos 50 anos 
DAAD (Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico) no 
Brasil. A Semana da Língua 
Alemã em Fortaleza é uma 
realização da Casa de Cul-
tura Alemã-UFC, Goethe 
Institut, DAAD (Serviço 
Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico) e Universidade 
Federal do Ceará (UFC).

Fortaleza possui 369 km de ciclofaixas, facilitando a mobilidade urbana e sustentável na cidade

FOTO PREFEITURA DE FORTALEZA

HAPPY BIRTHDAY PARA JUVENAL
Para celebrar a nova idade do amado Juvenal Duarte, Fátima Duarte articulou almoço no Piano Bar do Ideal Clube.

O momento reuniu familiares e amigos do aniversariante que estava super feliz com a homenagem.

GERAL
Feira de Ciências. O curso de Geografia da Uece lança edital para seleção de projetos científicos de escolas públicas e privadas para a IV Feira de Ciências e Mostras Científicas: 
Meio Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentável. Poderão participar trabalhos de pesquisa desenvolvidos por estudantes e professores do Ensino Fundamental II (do 9º ano) e por 
estudantes do Ensino Médio (1ª e 2ª séries). São cinco categorias: Ciências da Vida, Ciências Ambientais e de Biotecnologia, Ciências Humanas, Ciências da Terra e Ciências Pura.

Saiba mais sobre a prática esportiva que se tornou 
a preferida na mobilidade urbana em Fortaleza
O esporte ou até mesmo o transporte, teve grande avanço na cidade já faz algum tempo. Ir ao trabalho, supermercado, escola e passear com a família são programas mais comuns

Amarilio Cavalcante com 
Juvenal e Fátima Duarte Juvenal recebe o carinho das mulheres de sua vida

Juvenal com Thiago, Luciana, 
Luma e Fátima Grupo de alfeanas foi prestigiar Juvenal


