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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira
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Somente neste ano, já foram furtados 500 km de fios, o que prejudica a 
iluminação pública e causa um gasto extra de manutenção por parte da Pre-
feitura, que está em contato com o Governo do Estado e a Polícia Militar para 
que seja feito o reforço na segurança, a fim de coibir esse crime. CIDADES6

Furtos de fios na Capital preocupam autoridades

O processo aberto é da supervisão responsável por analisar a divulgação de comunicados, notícias ou fatos relevantes por companhias com ações negociadas em Bolsa

As forças de segurança estão realizando trabalho integrado no intuito de identificar e capturar pessoas envolvidas

O órgão responsável pela fiscalização do mercado financeiro também questionou a Petrobras sobre movimentações atípicas com suas ações, após 
identificar alta nos números de negociações no fim da semana passada. Apenas na sexta (17), após anúncio de reajustes nos preços da gasolina e 

do diesel, a estatal perdeu R$ 27,3 bilhões em valor de mercado, segundo a plataforma de dados financeiros Economática. ÚLTIMAS8

A Comissão de Valores Mobiliários abriu processo administrativo para investigar
a divulgação de notícias sobre a Petrobras e movimentações atípicas com suas ações

Petrobras é alvo de 
processo em Comissão
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Varíola dos 
macacos: número 
de casos no Brasil 
chega a oito

CE: CAI TEMPO 
MÉDIO PARA 
ABRIR EMPRESAS

O oitavo caso foi identi-
ficado no estado do Rio de 
Janeiro. Outras ocorrên-
cias estão em São Paulo 
e no Rio Grande do Sul. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, todos os pacientes 
estão atualmente isolados 
e em monitoramento. 
NACIONAL5

Na comparação entre janeiro e maio de 2022, 
o Ceará registrou o menor tempo médio para 
constituição de novas empresas. ECONOMIA9

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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POLÍTICA

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Extratos dos Contratos Nº 20220182, 20220183, 20220184, 20220185, 20220186, 20220187 e 20220188 - Pregão Eletrônico 
Nº 1805.01/2022. Objeto: aquisições de equipamentos, materiais permanentes e outros materiais de consumo destinados ao Hospital Municipal de São Luís do Curu - CE.  Contrato – 20220182. 
Comercial Soares NS LTDA, Dotação Orçamentária: Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação econômica 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.12, no valor de R$ 21.208,29, Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção 
Especializada à Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 4.954,95, Exercício 2022 Atividade 
0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.42, no 
valor de R$ 5.926,68. Contrato 20220183. Assum Preto Producoes Culturais e Comercio de Materiais para, Dotação Orçamentária:  Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção 
dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.12, no valor de R$ 76.732,96, Exercício 2022 
Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 
4.4.90.52.42, no valor de R$ 41.297,40, Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 33.448,98, Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à 
Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 337,28, Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos 
de Atenção Especializada à Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 8.440,53, Exercício 2022 Atividade 
0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.28, no 
valor de R$ 50.607,16. Contrato - 20220184. Emanuel de A Pereira LTDA, Dotação Orçamentaria: Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção 
Especializada à Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 913,56, Exercício 2022 Atividade 
0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no 
valor de R$ 38.936,44, Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.24, no valor de R$ 3.000,00. Contrato -20220185. Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA, Dotação Orçamentária: Exercício 2022 Atividade 
0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.33, no 
valor de R$ 18.001,46, Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.30, no valor de R$ 5.704,51, Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde , 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R$ 16.387,50. Contrato – 20220186. Londrihosp Importacao e Exportacao de 
Produtos MEDICO HOSPIT, Dotação Orçamentária: Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação econômica 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 20.499,00. Contrato – 20220187. Distrimedica Com. de Prod. Medicos e Odontologicos LTDA – ME, 
Dotação Orçamentária: Exercício 2022 Atividade 0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 2.565,25. Contrato – 20220188. Biotecno Industria e Comercio LTDA, Dotação Orçamentária: Exercício 2022 Atividade 
0802.103020047.2.061 Manutenção dos Pontos de Atenção Especializada à Saúde, Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no 
valor de R$ 12.458,00. Eric Victor Martins Pires, Secretaria de Saúde. Data da Assinatura do Contrato, 14 de Junho de 2022. São Luís do Curu – CE, 21 de Junho de 2022.
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Cloroquina. As vendas de ivermectina e hidroxicloroquina vêm crescendo, com a nova alta dos 
casos de covid-19. A procura pelos remédios do chamado kit covid, que não têm eficácia compro-
vada contra o coronavírus, voltou a subir em maio, como ocorreu em outros momentos de alta.NACIONAL

PT não tem moral para falar de nada neste país. 
nem da Petrobras

Deputado Marco Feliciano (PL-SP) sobre petistas ba-
bando por controlar a empresa

D ados oficiais do governo mostram 
que de 2020 a 2021 os salários 
dos diretores da Petrobras sal-
taram de US$2,8 milhões para 

US$6,1 milhões (R$31 milhões), segundo 
a Secretara de Controle das Estatais, do 
Ministério da Economia. Isso dá razão às 
alegações do presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, sobre a insensibilidade de sua 
diretoria. Tudo lastreado nos sucessivos 
aumentos dos combustíveis em meio à cri-
se da pandemia e da guerra na Ucrânia, in-
flando os obesos contracheques. 

Não faz diferença
O preço na bomba não importa para quem 

recebe R$3 milhões a cada mês. Já o caminho-
neiro paga R$4 mil para encher o tanque.

Vai aumentar
No primeiro trimestre, a Petrobras lucrou 

meio bilhão de reais por dia. Lira lembrou que 
a margem da Petrobras é de 31% e a da Shell 
é 6%.

Elite se esbalda
Lira indagou quanto a Petrobras gasta com 

suas viagens. Em 90 dias, foram R$6,8 mi-
lhões em diárias e passagens, 122 em classe 
executiva.

Farra é ampla
As 46 estatais controladas pelo governo fe-

deral, incluindo a Petrobras, distribuem R$10 
bilhões/ano em benefícios e regalias como 14º 
salário.

Voto de confiança
Tanto Lira quanto Bolsonaro têm ouvido 

ponderações por um voto de confiança ao 
futuro presidente da Petrobras, Caio Paes de 
Andrade.

Fogueira da oposição
No fim da tarde desta segunda-feira (20), 

apenas políticos de oposição aplaudiam a 
ideia de CPI da Petrobras. É a gasolina de que 
precisam.

Ideia de jerico
A máxima “todo mundo sabe como come-

ça uma CPI, mas ninguém sabe como termi-

Petrobras: lucros dão até R$31 milhões a diretores

O PODER SEM PUDOR
Figura muito popular em Teixeira, mu-

nicípio paraibano, Zé da Onça certa vez 
abordou João Agripino, que visitava a cida-
de: “Preciso da sua proteção, governador.” 

Agripino impôs condição: “Ande direito e 
pode contar comigo”. Zé da Onça dispen-
sou: “Precisa mais, não. Andando direito, 
não preciso da ajuda e ninguém.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Ajuda dispensada

Renúncia de Coelho, o breve, 
enfraquece CPI
Após a renúncia de José Mauro 
Coelho da presidência da Petro-
bras, perdeu força a proposta de 
criação de CPI para “investigar” 
a política de preços ou privilé-
gios na empresa. A proposta do 
chefe do governo e a exigência 
de renúncia, pelo presidente da 
Câmara, deputado Arthur Lira 
(PP-AL), levaram Coelho a jogar 
a toalha. Eventual CPI ameaça o 
próprio governo, em ano eleito-
ral, e atrapalha a futura gestão. 
Mas a proposta continua sobre 
a mesa, encampada por deputa-
dos governistas.

na”, de Ulysses Guimarães, também é válida 
nesse caso.

Exploração em 1º lugar
Não deixa de ser irônico o conselho de ad-

ministração da Petrobras, empresa acusada 
de explorar os brasileiros, designar o diretor 
de Exploração, Fernando Borges, como presi-
dente interino.

Farsa desmascarada
A fila de 2,8 milhões de pessoas à es-

pera do Auxílio Brasil desmascara a “pes-
quisa” indicando que 33 milhões de bra-
sileiros estariam passando fome. Se isso 
fosse verdade, a fila no Auxílio Brasil se-
ria bem maior. 

Ativismo primário
Aqueles que passaram vergonha ten-

tando politizar a morte de Dom Phillips 
e Bruno Pereira, passaram a reclamar das 
motociatas, talvez para não terem de di-
vulgar o passeio desastroso de Lula no 
Nordeste.

Com o pé esquerdo
O ex-terrorista e novo presidente da Co-

lômbia, Gustavo Petro, anunciou em seu pri-
meiro discurso como presidente eleito que 
quer “libertar todos os jovens presos”. Far-
santes chamam assim os amigos terroristas.

Cores para lacrar
O Senado aprovou a campanha “junho ver-

de”, para alertar sobre o meio-ambiente. Ju-
nho já é vermelho, para a doação de sangue, e 
laranja, para a “conscientização sobre anemia 
e leucemia”.

Ótima pergunta
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) lembrou 

que dos 193 países membros das Nações Uni-
das, só o Brasil não tem prisão após condena-
ção em segunda instância: “Quem está certo? 
O Brasil ou os demais países?”.

Pulga atrás da orelha
A decisão do STJ de autorizar três pessoas 

cultivarem maconha para extrair canabidiol 
para uso medicinal ligou alerta. Para especia-
lista em direito médico Daniela Ito, necessi-
dade de regulamentação é “evidente”.

Boa notícia
Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica confirmou alta de 1,2% no consumo 
de energia no mês de maio em relação a 2021. 
Segundo a entidade, o motivo é alta no consu-
mo da indústria e grandes empresas.

Pensando bem...
...para pré-candidato oportunista, seques-

tro deixou de ser crime hediondo e virou ape-
nas um “erro”.

Segundo especialistas, o poder de transmissão da doença por vias respiratórias é baixo

FOTO DADO RUVIC/REUTERS

Senado ouve Univaja 
e ministro da Justiça 
nesta quarta-feira

A Comissão Temporária 
Externa do Senado criada 
para acompanhar os des-
dobramentos do aumento 
da violência na Região 
Amazônica e os assassina-
tos do indigenista Bruno 
Pereira e do jornalista 
britânico Dom Phillips 
aprovou nesta segunda-
-feira (20) o seu plano de 
trabalho. As audiências co-
meçam amanhã (22) com 
depoimentos dos represen-
tantes da União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari 

(Univaja) às 10h e, às 14h, 
do ministro da Justiça, An-
derson Torres, convidado a 
participar.

Além do ministro da 
Justiça, entre as autorida-
des também chamadas à 
comissão, ainda sem data 
definida, estão o procu-
rador-geral da República, 
Augusto Aras, que está na 
região do Vale do Javari, o 
presidente da Funai, Mar-
celo Xavier, e o prefeito de 
Atalaia do Norte (AM), 
Denis Paiva.

O estado do Rio registrou 
o segundo caso de varíola dos 
macacos em um paciente de 
25 anos que mora em Mari-
cá, cidade que fica a cerca de 
40 km da capital fluminense. 
Com isso, sobe para oito o 
número de casos da doença 
no Brasil. Dos oito casos con-
firmados, quatro são de São 
Paulo, dois do Rio Grande do 
Sul e dois do Rio de Janeiro.

O primeiro caso foi regis-
trado em 8 de junho em São 
Paulo em um homem de 41 
anos que viajou para Espa-
nha e Portugal. Além desses, 
outros seis casos estão em 
investigação. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, todos os 
pacientes estão isolados e em 
monitoramento.

No segundo caso regis-
trado no Rio, o paciente não 
apresentou histórico de via-
gens para o exterior. No en-
tanto, afirma que teve contato 
com estrangeiros. A pasta diz 
que o Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas, 
da Fiocruz, e as secretarias da 
Saúde estadual e municipal 
estão monitorando o jovem, 
que apresenta quadro clínico 
estável. “Todas as medidas 
de contenção e controle fo-
ram adotadas imediatamente 
após a comunicação de que 
se tratava de um caso sus-
peito de monkeypox [nome 
em inglês da doença], com o 
isolamento do paciente e ras-
treamento dos seus contatos”, 
disse, em nota, o Ministério 
da Saúde.

Já a Prefeitura de Maricá 
diz que o paciente buscou 
atendimento por conta pró-
pria no instituto, onde está 
em isolamento. A adminis-
tração municipal diz ainda 
que a Coordenação de Vi-
gilância em Saúde está ras-
treando e monitorando todas 

as pessoas com as quais o pa-
ciente teve contato.

Evolução
O primeiro caso da varíola 

dos macacos no Rio foi con-
firmado na última terça-feira 
(14). Trata-se de um homem de 
38 anos, morador de Londres, 
que chegou ao Brasil em 11 de 
junho e procurou atendimento 
no Instituto Evandro Chagas 
no dia seguinte da sua chegada. 
Depois que o caso foi confir-
mado, a Secretaria Municipal 
de Saúde passou a monitorar 
os passageiros que pegaram 
o mesmo voo que o paciente. 
A pasta também conta com a 
colaboração da Secretaria Esta-
dual de Saúde do Rio para rea-
lizar o monitoramento.

Transmissão
A varíola dos macacos é 

transmitida por meio de conta-
to próximo. A infecção pode ser 
por vias respiratórias, mas é pre-
ciso contato face a face perto por 
tempo prolongado. Outra forma 
de infecção é por meio das feri-

das, parecidas com bolhas, que 
a varíola dos macacos causa na 
pele. As feridas são um dos sin-
tomas da doença, que incluem 
também febre e dores no corpo.

O Centro de Controle de 
Doenças dos EUA (CDC), por 
exemplo, afirma que passar 
por uma pessoa com a doen-
ça em um supermercado não 
deve causar a transmissão, por 
exemplo. Justamente por ter 
uma menor chance de infecção 
por vias respiratórias, as pos-
sibilidades de transmissão em 
aviões são pequenas. O CDC 
explica que “nos casos em que 
pessoas com varíola dos maca-
cos viajaram de avião, nenhum 
caso conhecido de monkeypox 
ocorreu em pessoas sentadas 
ao seu redor, mesmo em longos 
voos internacionais”.

Mesmo assim, medidas de 
monitoramento são importan-
tes, principalmente em mo-

mentos iniciais de surto como 
o que se passa agora, afirma 
Raquel Stucchi, infectologis-
ta e professora da Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp). “Essa energia que 
está sendo gasta para investi-
gação dos passageiros, neste 
momento onde os primeiros 
casos aparecem no país, acho 
que se justifica”, diz.

Stucchi afirma que, nessas si-
tuações, uma medida que pode 
ser tomada é a adoção de um 
questionário ou um aplicativo 
em que os passageiros indicam 
diariamente se desenvolveram 
algum sintoma comum à varío-
la dos macacos, como febre ou 
lesões em formas de bolhas. A 
partir de medidas de monitora-
mento desses primeiros voos, é 
possível balizar se essa iniciati-
va deve realmente ser tomada 
para outros casos semelhantes, 
continua a infectologista.

Brasil registra, no RJ, oitavo 
caso de varíola dos macacos
Todos os casos estão nos estados de SP, RJ e RS. Segundo o Ministério
da Saúde, todos os pacientes estão hoje isolados e em monitoramento

MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 07.870.094/0001-07 - NIRE 23300047788

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 20 de junho de 2022, às 10h00min, na sede da MOB Serviços de 
Telecomunicações S.A. (“Companhia”), localizada na Av. da Abolição, nº 4140, B, bairro Mucuripe, 
CEP 60.165-082, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a convocação, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Salim Bayde Neto (“Presidente”), tendo como secretário o Sr. Sayde Diogenes Bayde (“Secretário”).
ORDEM DO DIA: Conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Emissora (conforme 
abaixo definido), realizada em 20 de junho de 2022, deliberar, nos termos do artigo 9º, parágrafo 
2º, alínea “r” do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) a outorga, pela Companhia, de garantia 
fidejussória na forma de fiança (“Fiança”), renunciando aos benefícios de ordem, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 
366, 368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, conforme alterada (“Código Civil”), e dos artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105, de 16 de março 
de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), em garantia do fiel, pontual e integral 
pagamento do Valor Total da Emissão, da Remuneração e dos Encargos Moratórios (conforme 
definidos na Escritura de Emissão) aplicáveis, bem como das obrigações pecuniárias, principais ou 
acessórias, presentes e/ou futuras previstas na Escritura de Emissão (conforme abaixo definido), 
incluindo qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos 
titulares das Debêntures (“Debenturistas”) em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras 
medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas 
decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão e/ou do Contrato de Alienação Fiduciária 
(conforme definido na Escritura de Emissão), incluindo honorários e despesas advocatícias e/
ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas pela Emissora, incluindo também, mas não se 
limitando, as remunerações do Agente Fiduciário, do Agente de Liquidação e Escriturador (conforme 
definidos na Escritura de Emissão) (“Obrigações Garantidas”), obrigações essas assumidas pela 
MOB PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, 
na Av. da Abolição, nº 4140, B, bairro Mucuripe, CEP 60.165-082, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 07.100.988/0001-00, com 
seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Ceará (“JUCEC”), 
sob o NIRE 23.3.0004093-7 (“Emissora”) no “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 
com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da MOB Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrada 
entre a Companhia, a SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro 
de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, 
na Praça Presidente Getúlio Vargas, 148, 3º e 4º andares, Centro, CEP 28640-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 07.714.104/0001-07, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33300328980 (“Sumicity”) e a 
LIGUE MÓVEL S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com 
sede no município de Campo Mourão, estado do Paraná, na Av. Capitão Índio Bandeira, nº 1.836, 
Sala 02, Centro, CEP 87.300-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.442.435/0001-40, com seus 
atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (“JUCEPAR”), sob 
o NIRE 41300311129, na qualidade de fiadoras (“Ligue Móvel” e, em conjunto com a Sumicity e a 
Companhia, as “Fiadoras”), a Emissora e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 36.113.876/0004-34, que regulará os termos e condições da a 3ª (terceira) emissão de 
110.000 (cento e dez mil) debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, 
da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição 
pública, da Emissora, no valor total de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), nos termos 
da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, da Lei n.º 12.431, de 24 
de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, 
conforme alterado (“Decreto 8.874”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
(“Debêntures”); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e 
celebrar todos os documentos necessários à outorga e constituição da Fiança, incluindo, mas não se 
limitando, a celebração da Escritura de Emissão, na qualidade de fiadora; e (iii) ratificar todos os atos 
já praticados pela Diretoria com relação às deliberações acima. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos 
acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram sem ressalvas todas as 
matérias constantes da ordem do dia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, conforme 
o disposto no art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. Mesa: Presidente, Salim Bayde Neto; Secretário, Sayde Diogenes Bayde; Acionista: 
MOB PARTICIPAÇÕES S.A., representada por Salim Bayde Neto e Sayde Diogenes Bayde. Esta 
ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio. Fortaleza/CE, 20 de junho de 2022. Salim Bayde 
Neto - Presidente da Mesa, Sayde Diogenes Bayde - Secretário da Mesa.

Industria Brasileira de Sal S/A - Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos senhores acionistas da 
Industria Brasileira de Sal S/A CNPJ (MF) nº 07.197.890/0001-12, que se encontram sua disposição 
para exame, na sede social sita nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, nº 5753, 14º andar, sala 
1405, Complexo São Mateus Torre Office, bairro Papicu, CEP: 60.175-047, conforme Art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 todos documentos exigíveis para realização da assembleia geral ordinária, desta CIA. 
Lourdes Maria Martins Gentil - Diretora Presidente.



ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro tor-
na público para conhecimento dos interessados que, no dia 06 de julho 2022 às 09 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 07.009/2022-PE, Tipo menor preço 
por lote, para SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BAÚ LITERÁRIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização do 
edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Umirim/CE, 20 de junho de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - Processo 
nº. 2604.01/2022 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE PISTOLA NO 
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA/PT 
107.6808-13/ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR. TIPO: Menor Preço RE-
GIME: Empreitada por Preço Global A Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público aos interessados, que em virtude da inter-
posição de recurso pela empresa licitante D.A.L. MACIEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI con-
tra a decisão da Comissão na fase de julgamento dos documentos de habilitação, no certame su-
pracitado, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das contrarrazões na 
forma da legislação vigente. O procedimento licitatório encontra-se à disposição dos licitantes, na 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Avenida São João, 75, cen-
tro, no período de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas 
pelo email licitação@santanadoacarau.ce.gov.br Santana do Acaraú – CE, 20 de junho de 2022. 
Daniel Márcio Camilo do Nascimento Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaçu-Ceará – Aviso de Licitação – A Secre-
taria Municipal de Assistência Social, atraves de sua comissão de licitação, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial e em cumprimento ao que determina as leis federais 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Caririaçu/Ceará, torna público para co-
nhecimento dos interessados que no próximo dia 05 de Julho de 2022, as 09:00 horas estará reali-
zando licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº 2022.06.14.01, cujo objeto é a Contratação 
para a prestação de serviços funerais em atendimento as necessidades da Secretaria Assistência 
Social de Caririaçu-Ceará. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis 
após esta publicação no horário de 08:00hs às 12:00hs, no endereço da Prefeitura na Rua Parque 
Recreio Paraiso S/N, Caririaçu – Ceará. Caririaçu/Ceará, Em 20 de Junho de 2022. José Lenos 
Bessa Batista – Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRATO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL - O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Caririaçu/Ceará torna público o Extrato do 
Contrato Nº 2022.05.25.01, Resultante da TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.01. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 0206.26.782.0021.1.029. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTA-
ÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE 
E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de execução 
será de 120 (cento e vinte) dias conforme cronograma físico e financeiro, contados a partir da data 
da emissão da ordem de serviço. CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP. ASSINA 
PELA CONTRATADA: SYOMARA ALVES BARBOZA. ASSINA PELA CONTRATANTE: RICARDO 
SANTOS BARROS. VALOR GLOBAL: R$ 349.435,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Quatro-
centos e Trinta e Cinco Reais). Caririaçu/Ceará, Em 20 de Junho de 2022. Ricardo Santos Barros 
- Gestor do Fundo Geral.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO - O ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Infraestrutura do município de Caririaçu torna público o extrato do Primeiro Adi-
tivo N.º 2022.03.11.01 ao Contrato N.º 2021.10.13.01 decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 
2021.06.22.02, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CORONZOL MU-
NICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁO, deste município. CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRE-
LI-EPP. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do 
prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. O Contrato em questão será 
prorrogado por mais 05 (Cinco Meses/150 Cento e Cinquenta) dias, e vigorará a partir do dia 13 de 
Março de 2022 com o seu novo vencimento na data do dia 10 de Agosto de 2022. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: SYOMARA ALVES BAR-
BOZA. ASSINA PELA CONTRATANTE: RICARDO SANTOS BARROS. Caririaçu - Ceará, Em 20 
de Junho de 2022. Ricardo Santos Barros-Gestor do Fundo Geral do Município

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO - O ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Infraestrutura do município de Caririaçu torna público o extrato do Primeiro Adi-
tivo N.º 2022.05.31.01 ao Contrato N.º 2021.12.03.01 decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 
2021.09.30.01, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARIRIA-
ÇU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICOO, deste município. CONTRATANTE: SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO 
EIRELI-EPP. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação 
do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. O Contrato em questão 
será prorrogado por mais 05 (Cinco Meses/150 Cento e Cinquenta) dias, e vigorará a partir do dia 02 
de Junho de 2022 com o seu novo vencimento na data do dia 09 de Novembro de 2022. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: SYOMARA ALVES BAR-
BOZA. ASSINA PELA CONTRATANTE: RICARDO SANTOS BARROS. Caririaçu - Ceará, Em 20 de 
Junho de 2022. Ricardo Santos Barros-Gestor do Fundo Geral do Município

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO - O ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano e Infraestrutura do município de Caririaçu torna público o extrato do Segundo Aditivo N.º 
2022.06.13.01 ao Contrato N.º 2021.12.15.01 decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.18.01, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E COBERTURA DA FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE CARIRIA-
ÇU-CEARÁ, NO ENDEREÇO: RUA CORONEL VULPINO S/N, CENTRO - DESTE MUNICÍPIO DE 
CARIRIAÇU-CEARÁO, deste município. CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E INFRAESTRUTURA. CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP. PRORRO-
GAÇÃO CONTRATUAL: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato 
resultante do procedimento licitatório acima referido. O Contrato em questão será prorrogado por mais 
06 (Seis Meses/180 Cento e Oitenta) dias, conforme cronograma físico e financeiro, e vigorará a partir 
do dia 14 de Junho de 2022 com o seu novo vencimento na data do dia 11 de Dezembro de 2022. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: SYOMARA ALVES 
BARBOZA. ASSINA PELA CONTRATANTE: RICARDO SANTOS BARROS. Caririaçu - Ceará, Em 20 
de Junho de 2022. Ricardo santos barros - Gestor do Fundo Geral do Município.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - ERRATA DE PUBLICA-
ÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.06.01/2022 Objetos: 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 SECRETA-
RIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE JAGUARIBE/CE. 
ONDE SE LÊ: 17.05.01/2022 LEIA-SE CORRETO: 13.06.01.2022. Jaguaribe/CE, 20 de junho de 
2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 23.05.01/2022. A Presiden-
te da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julga-
mento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE NOVA 
FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANIS-
MO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: INABILITADAS: 1. CALDAS EM-
PREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 2. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 3. BARBOSA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 4. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 5. ELETROPORT 
SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 6. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 7. M 
MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS e HABILITADAS: 8. MEDEIROS CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; 9. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 10. ABRAV CONSTRUCOES 
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 11. ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 12. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 13. M R ABSOLUT LTDA; 14. RIOFE SER-
VICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI; 15. AF CONSTRUCAO EIRELI; 16. MELIUZ CONSTRU-
COES E SERVICOS LTDA; 17. CMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 18. MATOS & 
ALMEIDA LTDA; 19. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 20. LEXON SERVICOS & 
CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 21. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMEN-
TOS E SERVICOS EIRELI; 22. C V TOME SERVICOS; 23. FRANCISCO NARLON ALVES 
GUERREIRO; 24. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 25. IMPAR SERVICOS LTDA; 26. CLEZI-
NALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 27. ARAUJO CONSTRUCOES E LOCACOES 
LTDA; 28. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 29. LEAL EMPREENDIMENTOS, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 30. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 31. VIDAL ENGE-
NHARIA LTDA; 32. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 
33. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 34. M JOSE-
NEIDE LIMA MELO EIRELI; 35. CONSTRUTORA EXITO EIRELI.. Fica, a partir da data desta 
publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Lici-
tações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo 
telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 20 de 
Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.
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INTERNACIONAL
Rússia. A Rússia atacou posições ucranianas em Odessa, o principal porto do país, no mar 
Negro. Imagens do que seria um depósito de comida publicadas na imprensa local mostraram, 
contudo, o que aparentam ser projéteis de artilharia estocados. A guerra segue intensa no país.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 21 de junho de 2022

Sanders assumiu no último dia 13 e lembrou ser o primeiro 
chefe do Estado-Maior, nome oficial do posto

À luz, ou melhor dizendo, 
à sombra da Guerra da Ucrâ-
nia, o Reino Unido deve se 
preparar para retomar o papel 
histórico de “lutar na Euro-
pa, mais uma vez”, e “forjar 
um Exército capaz de lutar 
ao lado dos nossos aliados 
e de derrotar a Rússia em 
combate”.

As palavras são do gene-
ral Patrick Sanders, novo 
comandante do Exército 
britânico, em uma carta aos 
soldados divulgada no do-
mingo (19) pela imprensa 
do país. Ele assumiu no úl-
timo dia 13 e lembrou ser o 
primeiro chefe do Estado-
-Maior, nome oficial do pos-
to, a chegar ao cargo des-
de 1941 “à sombra de uma 
guerra terrestre na Europa 
que envolve uma potência 
continental”.

São palavras em conso-
nância com a crescente per-
cepção, entre os europeus, 
de que o conflito na Ucrânia 
pode se prolongar por muito 
tempo. No mesmo domingo, 
o secretário-geral da Otan, 
Jens Stoltenberg, afirmou 
que a aliança militar ociden-
tal deve se fortalecer para 
enfrentar anos de conflitos.

É uma tentativa de evitar 
a chamada fadiga da guer-
ra, já apontada por políticos 
de vários países europeus, 
como o premiê britânico, 
Boris Johnson. Em campo, 
os russos seguem sua ofensi-
va brutal no Donbass, o leste 
do território ucraniano, en-
quanto fortalecem suas posi-
ções na ponte terrestre ligan-
do essa região já dominada 

por separatistas pró-Moscou 
à Crimeia, anexada em 2014.

Conflitos
O caso britânico tem parti-

cularidades. Nos dois conflitos 
mundiais, seu papel no teatro 
europeu com forças expedi-
cionárias e no mar foi cen-
tral, mas hoje seu poderio é 
mais limitado -ainda que de 
primeira linha entre as po-
tências secundárias.

Sanders evidencia isso. “A 
invasão da Ucrânia pela Rús-
sia sublinha o nosso principal 
propósito de proteger o Reino 
Unido, estando prontos para 
lutar e ganhar guerras em ter-
ra”, disse. “Existe agora um im-
perativo ardente de forjar um 
exército capaz de lutar ao lado 
dos nossos aliados e derrotar 
a Rússia em combate. Somos 
a geração que deve preparar o 
exército para lutar na Europa, 
mais uma vez”, completou.

O governo de Boris, premiê 
que chegou ao cargo montado 
numa ruptura com a União 
Europeia, está em momento de 
grande fragilidade. Ele já havia 
embarcado em uma aventura 
militarista, expandindo gastos 
e finalizando nada menos que 
dois porta-aviões moderníssi-
mos, ainda que sob críticas so-
bre a capacidade de operá-los.

Londres
Londres quer se mostrar 

uma aliada à altura das pre-
tensões americanas, apoian-
do a Guerra Fria 2.0 de Wa-
shington contra Pequim. Daí 
o reforço do seu tradicional 
poder naval e o acordo mili-
tar com EUA e Austrália.

Na Europa, durante a 
Guerra da Ucrânia, Boris 
firmou-se com um dos mais 
agressivos líderes da Otan, fi-
liado à corrente belicista lide-
rada pelos EUA e por países 

do Leste Europeu, Polônia 
à frente. Os grandes países 
centrais, Alemanha e França, 
adotam cautela maior, até pe-
los interesses econômicos na 
relação com Vladimir Putin. 
Críticos, contudo, enxergam 
na assertividade de Londres 
sua fraqueza política. Com 
efeito, Boris está no momento 
de maior contestação de seu 
governo, tendo vencido uma 
moção de desconfiança que 
explicitou sua perda de con-
trole no Partido Conservador.

Tática
Falar grosso contra os russos 

enquanto ucranianos lutam é 
uma tática de baixo custo, por-
tanto. É também uma forma de 
os militares se protegerem dos 
arroubos civis: se a liderança 
quer ser dura com Moscou, é 
preciso dar recursos para tal, 
este é o recado. O Reino Unido, 
em termos nominais, deteve o 
terceiro maior orçamento de 
defesa do mundo em 2021, se-
gundo o Instituto Internacio-
nal de Estudos Estratégicos, 
de Londres: US$ 71,6 bilhões, 
pouco acima de Índia e Rússia 
e atrás de China (US$ 207,3 
bilhões) e EUA (US$ 754 bi-
lhões). A guerra já mudou, 
contudo, essa realidade.

Alemães
Os alemães, por exem-

plo, triplicaram seu gasto 
(em 2021, sétimo do mun-
do, em US$ 56,1 bilhões) 
só neste ano. E o dispêndio 
russo e chinês em dólares é 
escamoteado pelo custo de 
produção de armas nos pa-
íses, que é mais baixo. 

O presidente Jair Bolso-
naro enviou mensagem em 
uma lista de transmissão 
que mantém no What-
sApp em que comenta o 
resultado das eleições na 
Colômbia. O candidato da 
esquerda, Gustavo Petro, foi 
eleito presidente no domin-
go com 50,44% dos votos.

Em silêncio publicamen-
te, Bolsonaro encaminhou 
por mensagem a um grupo 
restrito reportagem da 
BBC News Brasil que tinha 
o título “Ex-guerrilheiro 
vence eleição na Colômbia 
e será primeiro presidente 
de esquerda do país”.

Abaixo da foto, Bolsona-
ro escreveu: “Cuba... Vene-
zuela... Argentina... Chile 
... Colômbia... Brasil???”, 
numa referência ao fato de 
a esquerda, com Lula, ter 
chance de voltar ao poder 
no país.

Atenção
De acordo com ministros 

e interlocutores de Bolso-
naro, ele chamou a atenção 
também para a alta absten-
ção da eleição colombiana. 
O voto não é obrigatório 
no país e cerca de 45% 
dos cidadãos habilitados a 
votar não compareceram 
às urnas. Ainda que alta, 
a cifra configura o menor 
número de abstenção em 
duas décadas na Colôm-
bia. Bolsonaro, no entanto, 
estaria preocupado com a 
possibilidade de a absten-
ção no Brasil também ser 
alta, mesmo com o voto 
obrigatório.

Além de evidenciar o 
fortalecimento da esquerda 
na América Latina -candi-
datos progressistas vence-
ram as eleições na Bolívia, 
no Peru e no Chile, além 
de já estarem no poder na 
Argentina -, a vitória de 
Petro teve outro simbolis-
mo: foi reconhecida por seu 
principal opositor, Rodolfo 
Hernández, menos de uma 
hora depois da divulgação 

dos resultados. Diversos 
presidentes e líderes de es-
querda da América Latina 
festejaram a vitória de Pe-
tro. Mas também a direita, 
com exceção de Bolsonaro, 
se manifestou.

Henrique Capriles, que 
já foi candidato a presi-
dente da Venezuela contra 
Nicolás Maduro, escreveu: 
“Hoje, #19Jun, os colombia-
nos votaram em paz e rea-
firmaram sua democracia. 
Em pouco mais de 1 hora 
o resultado foi conhecido. 
Na Colômbia vivem 2 M 
[milhões] de venezuelanos. 
Esperamos que o novo 
presidente governe com 
respeito e sem exclusão 
para eles”.

Juan Guaidó, autoprocla-
mado presidente interino 
da Venezuela e reconhecido 
como tal por mais de 50 
países, disse: “A Colômbia 
é hoje o lar de 2 milhões de 
venezuelanos que fugiram 
em busca de futuro. Defen-
demos que a gestão do novo 
Presidente @petrogustavo 
mantenha a proteção aos ve-
nezuelanos vulneráveis em 
seu país e acompanhe a luta 
da Venezuela para recuperar 
sua democracia”. A expec-
tativa é de que Bolsonaro 
também se manifeste ainda 
nesta semana.

Vitória
Gustavo Petro foi eleito 

na Colômbia com 3,13 pon-
tos percentuais a mais que o 
populista Rodolfo Hernán-
dez, a menor diferença entre 
finalistas da eleição presi-
dencial no país em 28 anos. 
Dados eleitorais colombia-
nos mostram que a polariza-
ção também é visível nas di-
ferentes partes do país: cada 
um dos candidatos venceu 
em 17 departamentos, com 
Hernández concentrado no 
interior e no leste do país, 
e Petro, na região litorânea, 
no sul e na capital –onde 
obteve 50% a mais de votos 
que o adversário.

Bolsonaro envia 
mensagem sobre 
vitória de Petro

Guerra: novo chefe militar 
britânico quer derrotar Rússia
Reino Unido deve se preparar para retomar papel histórico de “lutar na Europa, mais 
uma vez”, disse o general Patrick Sanders, novo comandante do Exército britânico

ESTADO DO CEARÁ - SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC 
– EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Sociedade Anô-
nima de Água e Esgotos do Crato – SAAEC, CONVOCA seus acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 22 de junho de 2022 às 11h00min na sua sede, localizada 
na Avenida Teodorico Teles, nº 30, Centro, Crato, Ceará, CEP 63100-161, com horário da primeira 
chamada às 10h30min e da segunda chamada às 11h00min, com a seguinte pauta: eleição de 
membro substituto do Conselho Fiscal, seguindo com outros assuntos que forem sugeridos na 
ordem do dia. Crato/CE, 21/06/2022. José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato (Acio-
nista Controlador). José Yarley de Brito Gonçalves. Presidente da SAAEC.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 01.006/2022 PP. O Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados 
o Edital na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 01.006/2022 – PP, sessão pública marcada 
para o dia 01 de Julho de 2022, às 09:00hs cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO 
COELHO MOITA, UNIDADE GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA-
CPSI. O referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, 
no horário de 08:00 às 12:00hs expediente ao público ou pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.
ce.gov.br/licitacoes, ou ainda através do site www.bll.org.br. Ibiapina/CE,  21  de Junho de 2022. 
Anna Eugênia Freire Lima – Pregoeira. 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Licitação - Pregão 
Presencial Nº 01.007/2022 - PP. O Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados o 
Edital na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 01.007/2022 - PP, sessão pública marcada para 
o dia 01 de Julho de 2022, às 14:00hs, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
CARDIOLÓGICOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA 
POLICLÍNICA DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, DE RESPONSABILIDADE DO 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA-CPSI. O referido Edital poderá ser adquirido 
no site www.tce.ce.gov.br/licitações conforme IN- 01/2011 e no Consórcio Público de Saúde da 
Ibiapaba, localizado na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, Centro, Ibiapina-CE, horário de 8:00 às 
12:00h. Ibiapina/CE, 21 de Junho de 2022. Anna Eugênia Freire Lima – Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.08/TP – A CPL da Prefeitura Municipal 
de Itapipoca-CE comunica aos interessados que no dia 22 de Junho de 2022, às 09h, ocorrerá a 
Abertura das Propostas de Preços da Tomada de Preços 22.23.08/TP, que tem como OBJETO a 
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca no Distrito 
de Deserto no Município de Itapipoca-CE. Itapipoca-CE, 20 de Junho de 2022. Wilsiane Soares de 
Oliveira Marques – Presidente da CPL.  

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.11.06/PE – Secretaria de Saúde. OBJETO: Locação de 
máquinas que produzem gases medicinais e aquisição de materiais necessários para instalação das 
máquinas, para equipar toda a parte de tubulação do Hospital Regional, no Município de Itapipoca-CE. 
A Secretaria de Saúde, por meio do Pregoeiro do Município, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que a Licitação, na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com o objeto acima descrito, 
com data marcada para o dia 21 de Junho de 2022, fica ADIADA para o dia 04 de Julho de 2022, nos 
mesmos horários informados na publicação do aviso de licitação, em razão de adendo modificador do 
Edital. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-
CE, 20 de Junho de 2022. José Wanrley Albuquerque Braga – Pregoeiro do Município de 
Itapipoca.

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária – AGE do Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias de Calçados de Uruburetama, Itapajé, Umirim, Itapipoca, Tururu, Irauçuba, Amontada e Trairí – 
SINDICAUI/CE. CNPJ Nº 04.721.896/0001-59. CNES Nº 46000.007825/00. No uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 23, do Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Calçados de 
Uruburetama, Itapajé, Umirim, Itapipoca, Tururu, Irauçuba, Amontada e Trairí – SINDICAUI/CE, o Diretor-
Presidente convoca todos os trabalhadores das indústrias de calçados do Município de Uruburetama/CE; e 
convoca todos os trabalhadores das indústrias de calçados do Município de Itapajé/CE; e convoca todos os 
trabalhadores das indústrias de calçados do Município de Umirim/CE; e convoca todos os trabalhadores das 
indústrias de calçados do Município de Itapipoca/CE; e convoca todos os trabalhadores das indústrias de 
calçados do Município de Tururu/CE; e convoca todos os trabalhadores das indústrias de calçados do Município 
de Irauçuba/CE; e convoca todos os trabalhadores das indústrias de calçados do Município de Amontada/CE; e 
convoca todos os trabalhadores das indústrias de calçados do Município de Trairí/CE para Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE de alteração estatutária que acontecerá no dia 23/07/2022 (sábado), no endereço sito à 
Avenida Antônio Pereira de Melo, nº 200, bairro Centro, CEP 62.600-000, Itapajé – Ceará. Essa assembleia terá 
início às 9 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; ou às 
10 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número de associados; ou, ainda, às 
11 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 20 (vinte) trabalhadores associados, 
conforme artigo 12, do Estatuto Social. Para estabelecimento de quorum, nesta data, o Sindicato tem o total de 
1.630 (um mil, seiscentos e trinta) trabalhadores aptos a votar. A assembleia seguirá até às 16 horas daquele dia, 
ininterruptamente. A assembleia terá a seguinte  Ratificação e/ou retificação da base territorial ordem do dia: a)
representada, qual seja: Município de Uruburetama/CE, Município de Itapajé/CE, Município de Umirim/CE, 
Município de Itapipoca/CE, e ratificação e/ou retificação da base territorial pretendida, qual seja: Município de 
Tururu/CE, Município de Irauçuba/CE, Município de Amontada/CE, Município de Trairí/CE;  Ratificação e/ou b)
retificação da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, ocorrida em 10/02/2012; Ratificação e/ou retificação c) 
e/ou atualização do endereço do Sindicato; Ratificação e/ou retificação e/ou atualização do Estatuto Social do d) 
Sindicato;  Outros assuntos de interesse da categoria. e) Itapajé/CE, 17 de junho de 2022. Diretor-Presidente 
do SINDICAUI/CE, Renato Bezerra de Sousa – CPF nº 884.525.733-91.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIA DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E  POSSE DE DIRETORIA 

A comissão para constituição, fundação, eleição e posse de diretoria  da Associação 
Instituto de Estudos e Pesquisas em Terapia Ocupacional - IEPTO, neste ato, 
representado pelo senhor Helber Farias Gomes, CPF  547.079.783-04, RG 96002382363 
SSPDS/CE, brasileiro, advogado, casado.  Convoca a todos os interessados, para a 
realização da Assembleia Geral, no dia  28 de junho de 2022, às 08:00 (oito horas 
da manhã) em primeira convocação,  em seguida, às 08:30 (oito e meia da manhã), 
em segunda convocação, com os  presentes. A Assembleia ocorrerá na Rua Coronel 
Linhares nº 2375/2391,  Dionísio Torres, CEP 60.170-241, Fortaleza - Ceará, a fim 
de serem deliberados  e discutidos a seguinte ordem do dia: 01- Deliberação sobre a 
fundação da  Associação Instituto de Estudos e Pesquisas em Terapia Ocupacional - 
IEPTO;  02- Aprovação do Estatuto Social da entidade; 03- Eleição e posse da Diretoria;  
04- Assuntos de interesse geral. Fortaleza/CE, 20 de junho de 2022 

     HELBER FARIAS GOMES
Comissão de Constituição e Fundação do IEPTO

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contrato - 
O município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanismo 
e dos Serviços Públicos, torna público o Extrato de Contrato do Pregão Eletrônico n° 
0062101.2022- SRP, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE. Contratada: S S LIBERATO ME- CNPJ: 
29.720.808/0001-25, contrato: 0062101.2022-16 SRP, R$: 84.717,24, vigência do contrato 
02/06/2022 a 31/12/2022.Dotação: 1515.15.122.0110.2.084.Elemento de gasto do contrato: 
3.3.90.30.00. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. Roberto de Souza Alencar - 
Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Obras Públicas

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Resultado da Licitação. 
A Prefeitura Municipal de Uruoca-CE, por meio da CPL, torna público o Resultado de Licitação da 
Tomada de Preço nº 0023103.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 
NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.CLASSIFICAR, as seguintes empresas para os seguintes lotes:  
LOTE 01: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 10.932.123/0001-14, R$: 432.126,33; 
CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI- CNPJ: 12.314.392/0001-42, R$:428.855,94; 
SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ: 22.346.772/0001-12, R$:432.127,93; 
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI- CNPJ: 12.044.788/0001-
17, R$:429.153,20; C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ: 01.110.202/0001-11, 
R$:431.627,84 e LOTE 02: R$: C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ: 01.110.202/0001-
11, R$:113.182,30; R 7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- CNPJ: 22.791.178/0001-30, 
R$: 112.137,02; CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI- CNPJ: 12.314.392/0001-42, 
R$:112.755,61. Decide, por unanimidade de seus membros, julgar CLASSIFICADA como a 
MELHOR PROPOSTA as empresas: LOTE 01- CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI- 
CNPJ: 12.314.392/0001-42, R$: 428.855,94 (quatrocentos e vinte e oito mil oitocentos e cinquenta 
e cinco reais e noventa e quatro centavos). LOTE 02- R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- 
CNPJ: 22.791.178/0001-30, R$: 112.137,02 (cento e doze mil cento e trinta e sete reais e dois 
centavos). Ficando declaradas VENCEDORAS por apresentarem menor valor dentre as empresas 
classificadas. Concede-se, outrossim, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme estabelecidos 
no art. 109, inciso I alínea b) da Lei 8.666/1993, para interposição de recursos em face deste ato 
a contar da data desta publicação. Os interessados, querendo terão vistas dos autos. Demais 
informações: pmulicitacao@hotmail.com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO CEARÁ - SENECE. EDITAL DE PUBLI-
CAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL REFERENTE A ELEIÇÃO DA DIRETORIA GESTÃO 
2022/2025. A Presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Estado Ceará - SENECE -, 
Sra. ANÍSIA FERREIRA DE LIMA, juntamente com a Junta Eleitoral instituída nos moldes 
do Estatuto Sindical, no uso de suas atribuições legais, art., 43 alínea “e”, artigo 68 e 
seguintes do Estatuto Social do Sindicato, torna público o resultado das eleições da nova 
Diretoria Executiva, Conselho de Representantes Sindicais (efetivos e suplentes), Conse-
lho Fiscal (efetivos e suplentes), e delegados junto a Federação (efetivo e suplentes) para 
o triênio 2022/2025 conforme  previsto nos Estatuto Social do SENECE. A homologação 
das eleições se estabeleceu no dia 17.06.2022, com início as 21h30min e término as 
22h30min, por meio de Assembleia Eleitoral Pública, com Ata de Apuração devidamente 
registrada em cartório. A data de posse da nova diretoria fica designada para o dia 22 de 
julho de 2022, nos termos do artigo 132, do Estatuto Social, tendo como representantes 
eleitos: Diretoria Executiva: Presidente: Espírito Santo Telma Cordeiro; Vice Presidente: 
Givana Lima Lopes Martins; Diretor Secretário: Plauto José Moura Rocha; Vice Diretora 
Secretária: Jamille Santos Flôres; Diretora Tesoureira: Ariadne Freire de Aguiar Martins; 
Vice Diretora Tesoureira: Ana Paula Cavalcante Ramalho Brilhante; Diretora Administrati-
va: Glória Aurenir de Lima Lopes; Vice Diretora Administrativa: Maria Rejane Magalhães 
Fonteles; Conselho de Representantes Sindicais: Membro efetivo titular: Alessandra Luzia 
Alves do Nascimento Celedônio; Membro efetivo titular: Solange Cunha Araújo de Souza; 
1º Suplente: Eveline Naiara Nuvens; 2º Suplente: Mara Jeanne Lima Barroso; Conselho 
Fiscal: Membro Efetivo Titular: Geusa Maria Dantas Lelis; Membro Efetivo Titular: Anísia 
Ferreira de Lima; Membro Efetivo Titular: Alessandra Cavaignac Machado; 1° Suplente: 
Maria Daura de Queiroz Porto; 2º Suplente: Albertisa Rodrigues Alves; 3º Suplente: Fran-
cisca  Andréa Braga Leal; Delegados junto à Federação da Categoria: 1º Delegado Efe-
tivo: Jordana Maria Neiva Barroso Queiroz; 2º Delegado Efetivo: Daniel Bruno Resende 
Chaves; 1º Delegado Suplente: Waldélia Maria Santos Monteiro; 2º Delegado Suplente: 
Renata Cavalcante Tavares; Fortaleza (CE) 21 de junho de 2022. ANÍSIA FERREIRA DE 
LIMA - Presidente do SENECE. 

Prefeitura Municipal de Quixadá /CE. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato do 
Contrato de nº 07.003/2022.1 - SEDUMASP - Tomada de Preço Nº 07.003/2022-TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma praça com 
1154,80m2 de área construída na Rua da Palha, município de Quixadá/Ce, conforme projeto bási-
co. Favorecido: Arcturo Construções Ltda - CNPJ Nº 03.077.025/0001-81, com valor global de R$ 
204.637,55 (Duzentos e quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); 
Dotação Orçamentária: 0701.1545104021.007 - Construção de Praças, Parques e Unidades Ur-
banísticas: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, consignados no orçamento 
municipal para o exercício financeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, secretário. Extrato do 
Contrato de nº 07.001/2022.1 - SEDUMASP - Tomada de Preço Nº 07.001/2022-TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar projeto de construção 
de pavimentação em pedra tosca, com extensão de 594,53m na rua principal da localidade de 
Boa Água, Distrito de Cipó dos Anjos, município de Quixadá, conforme projeto básico. Favorecido: 
Neves Ponte Engenharia Eireli - CNPJ Nº 18.508.909/0001-10, com valor global de R$ 209.420,71 
(Duzentos e nove mil quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos); Dotação Orçamentária: 
0701.1545104021.006 - Pavimentação de Ruas e Avenida: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 
- Obras e Instalações, consignados no orçamento municipal para o exercício financeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Prosseguimento de Licitação da Tomada de Preços 
N.º 2022.04.18.01 -TP. O Presidente da comissão de licitação comunica aos interessados que a 
abertura dos envelopes das propostas do processo acima citado dar-se-á no dia 22/06/2022, às 
15:30h, na sala da comissão de licitação, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em 
construção civil para executar projeto de construção de uma praça com 514,8m2 de área construída 
na Avenida Estados Unidos, localizada ao lado da Escola Modelo, Bairro São João, Quixadá/Ce. 
Tipo: menor preço global, empreitada no regime de execução indireta. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato do 
Contrato de nº 07.002/2022 - SEDUMASP - Tomada de Preço Nº 07.002/2022-TP, cujo objeto: Con-
tratação de empresa especializada em construção civil para executar projeto de construção de uma 
caixa d’água com capacidade de 25m³, na sede do Distrito de São Bernardo, município de Quixadá/
CE, conforme projeto básico. Favorecido: CRP Costa Construções e Prestadora de Serviços Eireli 
- CNPJ Nº 02.567.157/0001-29, com valor global de R$ 38.659,73 (trinta e oito mil, seiscentos e 
cinquenta e nove reais, e setenta e três centavos); Dotação Orçamentária: 0701.1554404021.009 - 
Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 
consignados no orçamento municipal para o exercício financeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Prosseguimento de Licitação da Tomada de Preços 
N.º 2022.04.18.01 -TP. O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados que 
a abertura dos envelopes das propostas do processo acima citado dar-se-á no dia 22/06/2022, 
às 14h, na sala da comissão de licitação, cujo objeto: contratação de empresa especializada em 
construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em pedra tosca, na Avenida 
Plácido Castelo no município, PT: 107.5487-76, conforme projeto básico de responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Tipo: menor preço 
global, empreitada no regime de execução indireta. Edmilson Mota Neto.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ MP 03169830000135. Canindé - CE - 3° OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA. Tabelião e 
Registrador CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEDA - Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, 
REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECON. Travessa Pompílio Cruz. 257. Centro · Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 1 
Fax: GMAIL cartorioalmeidacan@hotmail.com EDITAL DE CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do procedimento Administrativo de Usucapião, 
PROCESSO No. 135/2022. 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. FRANCISCO MIGUEL 
DE SOUSA, FRANCISCA PACHECO PINTO e MARAPONGA PETRÓLEO LTDA., 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 o 
Sr. FRANCISCO PINTO ALMEIDA, solicitou a abertura do procedimento administrativo de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel: 
TERRENO URBANO, com formato irregular, localizado na RUA JOAQUIM CUSTODIO, BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO 
CEARÁ, com uma área total de 508,00 metros quadrados (m²) e perímetro de 154,00 metros (m), na seguinte descrição: inicia-se a descrição deste 
polígono a partir do Ponto i (P1) coordenadas UTM (E 466351, 18m/ S 9518141, 76m), situado no limite da Rua Joaquim Custódio; deste segue no 
sentido Oeste/Leste, confrontando-se com o largo da Rua Joaquim Custodio, numa extensão de 12,00 metros (m) até o ponto 2 (P2) coordenadas UTM 
(E 466339,17m / S9518142,27m); deste segue no sentido Sul/Norte, confrontando-se com terreno da Rua Joaquim Custódio, e propriedade de Fran-
cisca Pacheco Pinto, numa extensão de 25,00 metros (m) até o ponto 3 (P3) coordenadas UTM (E 466340, 80m / S9518167, 22m); deste segue no 
sentido Oeste/Leste, confrontando-se com o Prédio n° 820, da Rua Presidente Dutra de propriedade de Francisco Miguel de Sousa, numa extensão de 
6,80 metros (m) até o ponto 4 (P4) coordenadas UTM (E 466347, 59m / S 9518166,92m); deste segue no sentido Sul/Norte, confrontando-se com o 
Prédio nº 820, da Rua Presidente Dutra de propriedade de Francisco Miguel de Sousa, numa extensão de 40,00 metros (m) até o ponto 5 (85) coorde-
nadas UTM (E 466350,16m / S 9518206, 84m); deste segue no sentido Oeste/Leste, confrontando-se com o largo da Rua Presidente Dutra, numa 
extensão de 5,20 metros (m) até o ponto 6 (P6) coordenadas UTM (E 466355,36 / S 9518206, 62m); deste segue no sentido Norte/Sul, confrontan-
do-se com o Prédio nº 820, da Rua Joaquim Custodio, de propriedade Maraponga Petróleo Ltda., numa extensão de 65,00 metros (m) até o ponto de 
Origem (P1) coordenadas UTM (E 466351, 18m 1 $ 9518141,76m); perfazendo desta forma uma área 508,00 metros quadrados (m²) e um perímetro 
de 154,00 metros (m). LIMITES E CONFRONTAÇÕES: DO NORTE (Fundos): com o Prédio nº 820, da Rua Presidente Dutra, numa extensão de 6,80 
metros (m) e com a Rua Presidente Dutra, numa extensão de 5,20 metros (m), totalizando desta forma uma extensão de 12,00 metros (m); ao SUL 
(Frente): com a Rua Joaquim Custódio, uma extensão de 12,00 metros (m); ao OESTE (Lateral direita): com terreno da Rua Joaquim Custódio, de 
propriedade de Francisca Pacheco Pinto, numa extensão de 25,00 metros (m) e com o Prédio TV 820, da Rua Presidente Dutra, numa extensão de 
40,00 metros (m), totalizando desta forma uma extensão de 65,00 metros (m); ao LESTE (Lateral esquerda): com o Prédio n° 825, da Rua Joaquim 
Custódio, numa extensão de 65,00 metros (m); com inscrição imobiliária municipal sob o nº 12814, 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 edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Canindé, Ceará, 17 de junho de 2022. Francisco Chagas Barros de Sousa – Escrevente Autorizado

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° 18442 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO GABRIEL FONTES e ANA CRISTINA SANCHO DOS SANTOS;
Edital n° 18443 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERIVELTON SOUSA RODRIGUES e MARIA REGIANE DA SILVA;
Edital n° 18444 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EDBERTO RODRIGUES SOUSA e ANTONIA RIBEIRO DIAS;
Edital n° 18445 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SEVERINO INACIO BORGES e ANAILDE NORBERTO DOS SANTOS;
Edital n° 18446 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GREGORIO RIBEIRO BORGES e CÁSSIA MARIA VASCONCELOS;
Edital n° 18447 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERIVAN QUEIROZ SANTIAGO e FRANCISCA REGILENE ROCHA SARAIVA;
Edital n° 18448 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO CASTRO LIMA e FRANCISCA KATIANE DOS SANTOS RIBEIRO;
Edital n° 18449 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
OLAVO ANDRADE TEIXEIRA JUNIOR e LIGIA CAROLINA RÊGO MOLFESE;
Edital n° 18450 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALEX DE OLIVEIRA PEREIRA e EMANUELA PINTO ARAUJO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 20/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

Escrevente



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo – Errata ao Texto do Aviso de Licitação - Processo Administrativo de 
Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-05.25.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de 
empresa de engenharia para prestação de serviço de construção de rede de esgoto em 
diversas ruas e avenidas na Sede e Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE e construção 
de rede de água em diversas ruas e avenidas na Sede e Zona Rural do Município de Brejo 
Santo-CE, conforme projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. A 
Comissão Permanente de Licitação, no uso das suas atribuições conferidas por lei, torna 
pública a presente errata ao texto do aviso de licitação do processo acima numerado, que 
circulou neste diário na edição do dia (26/05/2022), conforme disposições a seguir: onde se lê: 
(...) Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo (...); leia-se: (...) Secretarias Diversas (...) 
e onde se lê: (...) CP-05.25.2/2022-SEINFRA (...); leia-se: (...) CP-05.25.2/2022-DIVERSAS 
(...). Maiores informações através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. e/ou 
ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – 
Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Pregão Presencial 
N° 2022.06.15.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 
2022.06.15.01, para a aquisição de medicamentos, odontológico, soluções parenterais, fios 
de sutura destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Cariús, 
com data de abertura para o dia 04 de julho de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal 
de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. O Edital poderá ser adquirido junto à 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30h às 11:30h. 
Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 20 de Junho de 2022. Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Itaiçaba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 
003/2022-PP Nº Processo: 06.13-001/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Câmara Municipal de Itaiçaba, 
Estado do Ceará. Abertura das propostas: 01/07/2022, às 9:00 AM, horário de Brasília-DF. Local 
do edital e de abertura das propostas: Sala da CPL, no endereço Av. Coronel João Correia nº 381, 
Centro, Itaiçaba, Ceará, CEP: 62.820-000. Maria Mazarelo Gomes Legal - Equipe de Apoio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Inexigibilidade de Licitação. 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ipueiras-CE, em cumprimento a 
ratificação procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte, Cultura e 
Turismo, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: 
Processo N° 004/22-INEX-ESP, Objeto: contratação do show da Cantora Gil Mendes a ser 
realizado no dia 01 de Julho de 2022 em comemoração ao "São João de Ipueiras" junto à 
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Município de Ipueiras-CE; Contratado: G M 
Gravaçoes e Edicoes Musicais LTDA; Contrato Nº: 20221146, Valor Global: R$ 60.000,00 
(Sessenta Mil Reais), Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0601.133920407.2.047 
Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural, Classificação econômica 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 
60.000,00. Fundamento Legal: inciso III do artigo 25 da Lei nº 8666/93 Prazo de Vigência do 
Contrato: 20 de Junho de 2022 a 19 de Setembro de 2022. Ipueiras/CE, 20 de Junho de 2022. 
Lucas Matos de Abreu Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado de Julgamento de 
Recurso Administrativo e Abertura de Propostas – Tomada de Preços Nº 004/22-TP-
OBRAS. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque 
da Cidade José Costa Matos, 01, Centro – Ipueiras/CE, faz-se saber aos interessados do 
certame em epígrafe cujo o objeto é a pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial em 
meio fio de concreto, em ruas da localidade de Lagoa dos Veados no Município de Ipueiras-CE, 
o resultado de Julgamento dos Recursos interposto pelas licitantes AJS Estruturas e 
Edificações LTDA e M5 Construtora & Serviços Urbanos, contra decisão desta CPL quanto à 
fase de habilitação. Feita a análise dos Recursos, a Comissão decidiu pelo Indeferimento dos 
recursos apresentados pelas empresas AJS Estruturas e Edificações LTDA e M5 Construtora & 
Serviços Urbanos EIRELI, conforme respostas aos Recursos Administrativo. Informa ainda, que 
a Abertura do Envelope N° 02 (Proposta de Preço), será realizado no dia 22 de Junho de 2022 às 
09:00hrs. O inteiro teor das Respostas ao Recursos Administrativo encontra-se disponível na 
s a l a  d a  C o m i s s ã o  P e r m a n e n t e  d e  L i c i t a ç ã o  e  n o  P o r t a l  d o  T C E - C E 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 20 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 04 de 
Julho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
Menor Preço, N° 038/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventuais 
aquisições de materiais permanentes de informática, áudio e vídeo e mobiliário em geral, para 
atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Ipueiras-Ce. Telefone para 
contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 
17hs00min. Ipueiras/CE, 20 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata de Registro de Preços 

Nº 00.22.04.12.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de 

Infraestrutura (Orgão Gerenciador) e as empresas Adamo Vasconcelos de Oliveira, inscrita no 

CNPJ nº 10.973.526/0001-01 com valor global de R$ 1.891.999,20 ( hum milhão e oitocentos e 

noventa e um mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e David Elias do 

Nascimento Inscrita no CNPJ nº 11.044.272/0001-00 com valor global de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus para 

atender as diversas Secretarias do Município de Itaitinga/CE, no qual restaram classificados em 

primeiro lugar os licitantes signatários. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na 

modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.22.04.12.001-PERP, sujeitando-se as 

partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, 

de 17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-CE, 20 de junho de 2022. Signatários: 

José Inácio Silva Parente, Adamo Vasconcelos de Oliveira e David Elias do Nascimento e Sa.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - Modalidade: 

Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 0501.22.05.04.001PERP. Objeto: Registro de Preços 

visando a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de 

Finanças do Município de Itaitinga/CE, empresa vencedora lote único: A D S Queiroz CNPJ: 

34.590.793/0001-68. Valor global: R$ 99.949,98 (noventa e nove mil novecentos e quarenta e nove 

reais e noventa e oito centavos). Homologo a licitação na forma da Lei Nº 8.666/93 em 15 de junho 

de 2022. Pedro Junior Nunes da Silva - Ordenador de Despesa da Secretaria de Finanças.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 0501.22.05.04.001PERP. Objeto: Registro de 
Preços visando a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da 
Secretaria de Finanças do Município de Itaitinga/CE. Empresa vencedora Lote Único: A D S 
Queiroz CNPJ: 34.590.793/0001-68. Valor global: R$ 99.949,98 (noventa e nove mil novecentos 
e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Adjudico a licitação na forma da Lei Nº 
8.666/93 em 15 de junho de 2022. Eduarda Almeida Silvestre – Pregoeira Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº 2022.08.001 CP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal 
de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 25 de 
Julho de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Centro – Itaitinga – Ceará estará 
realizando licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE – Convêncio MAPP 1392. O Edital 
e seus anexos já se encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga - 
Ce, 20 de Junho de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Torna Público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a 

regularização da Licença de Instalação para Construção de 1 residência no lote 03 da gleba 14, 

na Praia do Pontal de Maceió, no Município de Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento 

das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

FAUSTO ALIPIO FERRIOLLI MARTIN
 CPF: 270.960.638-03

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 22 de junho de 2022, às 10:00 horas, na 
sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo Oriente/CE, estará abrindo 
as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.016/2022, cujo objeto é a construção de 
praça no Bairro Lagoa do Tigre Sul, Sede do Município de Novo Oriente - Ce, parte integrante deste 
processo. Novo Oriente, 20.06.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 

Público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a construção de Praça no 

Bairro Oriente II, Sede do Município de Novo Oriente-CE, conforme Convênio Nº 93/2022 - Processo 

10468003/2021 - MAPP 881 - SOP, na modalidade Tomada de Preços Nº 05.013/2022, em favor da 

Empresa: M A Feitosa de Sousa LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71, Vencedora, com valor global de 

R$ 327.968,06 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Novo 

Oriente – Ceará, 13 de junho de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato n° 05.014/2022, oriundo do Concorrência Pública Nº 05.014/2022. 
Objeto: contratação de empresa para execução de serviços da obra do canal de desvio das águas do 
Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio Nº 105/2022 - Processo Nº 02797194/2022 - 
MAPP Nº 1852 - SOP. Contratada:  A T L Construcoes e Servicos, CNPJ: 04.302.210/0001-95. Valor 
Global: R$ 4.054.488,72 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
setenta e dois centavos). Data de Assinatura: 20/06/2022, Prazo Vigência do Contrato do Contrato: 
12 (doze) meses e Prazo de Execução da Obra: 210 (duzentos e dez) dias. SIGNATÁRIOS: José 
Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e Anderson Fernandes Costa – Procurador da 
empresa A T L Construcoes e Servicos, CNPJ: 04.302.210/0001-95.  Novo Oriente, 20 de junho de 
2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da fase 
de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 0905.01/2022, cujo o 
Objeto é a pavimentação em pedra tosca no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP nº 1714, 
da Superidêndecia de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, conforme Projeto Básico. 
Empresa (S) Habilitada (S): L B Construções-EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 40.454.732/0001-76, 
Ellus Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ nº 26.723.179/0001-07, F.J de Matos Neto-ME, Inscrita no 
CNPJ nº 20.160.697/0001-75, Construtora & Serviços Sobralrense EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 
39.336.452/0001-84 , Prime Construções & Locações  EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ nº 
19.967.758/0001-21, R S M Pessoa EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 33.159.524/0001-89  por 
cumprirem todas as exigências do edital de licitação.  Empresa (S) Inabilitada (S): Limpax 
Construções & Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ nº 07.270.402/0001-55,  David Fernandes S. 
Portela-ME, Inscrita no CNPJ nº 41.151.237/0001-50,  T. Sousa de Oliveira-ME, Inscrita no CNPJ 
nº 24.959.960/0001-41,Terra Santa Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 12.433.502/0001-95 
,RVP Construçõe e Serviços EIRELI , Inscrita no CNPJ nº 07.876.676/0001-92, Francisco Tiago 
Lemos Oliveira-MEI, Inscrita no CNPJ nº 40.904.276/0001-19 Serfi Construtora e Serviços de 
Transporte EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 35.764.462/0001-60, Delmar Construções EIRELI-EPP, 
Inscrita no CNPJ nº 17.803.489/0001-32, Savires Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ 
nº22.346.772/0001-12, W U Construções e Serviços  EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 
10.932.123/0001-14, Habite Engenharia EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 04.597.124/0001-57, 
Conserbas Construções e Serviços EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ nº17.452.767/0001-54 ,Real 
Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 37.452.665/0001-46, L Elias de Lima-ME, Inscrita no CNPJ 
nº34.017.407/0001-43, Master Serviços e Construções EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ nº 
26.991.913/0001-00 ,  L & L Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 13.370.874/0001-82 ,Extremo 
Construções e Serviços EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ nº 36.040.598/0001-90 , R A Construtora 
EIRELI -ME, Inscrita no CNPJ nº 13.772.961/0001-66, F.J Construtora EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 
11.049.189/0001-23 ,  RM Mesquita-ME, Inscrita no CNPJ nº 44.647.616/0001-24 , N. Landy Boto 
Portela-ME, Inscrita no CNPJ nº 23.347.561/0001-67  North Empreendimentos EIRELI-ME, 
Inscrita no CNPJ nº 35.131.683/0001-09 C M Serviços e Construções LTDA, Inscrita no CNPJ nº 
02.110.202/0001, Nordeste  Construções e Infraestrutura LTDA, Inscrita no CNPJ nº 
22.975.820/0001-31 ,Jeane do Carmo de Aquino Brandao-MEI, Inscrita no CNPJ nº 
44.934.422/0001-00 , Ramilos Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 09.060.561/0001-50 ,D. 
Sousa RIOS-ME, Inscrita no CNPJ nº 35.752.089/0001-27,Clazinaldo S de Almeida Construções-
ME, Inscrita no CNPJ nº 22.575.652/0001-97 VK Construções e Empreendimentos LTDA, Inscrita 
no CNPJ nº 09.042.893/0001-02, H.M Vasconcelos Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 
22.156.360/0001-10 ,ABRAV Construções e Eventos e Locações EIRELI-EPP, Inscrita no CNPJ nº 
12.044.788/0001-17.  A ata de julgamento da habilitação do certame em referência, com as razões 
que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição 
dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no 
sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no 
Art. 109, I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93  e atualizações, ficando desde já agendada a sessão para a 
abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não haja recursos, para o dia 28 de junho de 
2022, às 08:45 horas. Alcântaras – CE, 21 de junho de 2022. Charllys Alcântara Soares - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento 
dos interessados que no próximo dia 25 de Julho de 2022, às 10h:00min, estará abrindo licitação 
na modalidade Concorrência Pública Nº. 15.06.01/2022-08/CP, para o seguinte objeto: 
contratação de pessoa jurídica para executar obra de pavimentação em pedra sem rejuntamento 
com pedra adquirida, nas localidades de Jurema, Icaraí e Moitas, no Município de Amontada, o 
qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do 
T r i b u n a l  d e  C o n t a s  d o  E s t a d o  d o  C e a r á ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Amontada/CE, 20 de junho de 2022. Nara Lúcia 
Silveira de Pinho - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Homologação e Adjudicação 
- Tomada de Preços nº 2022.04.08.1. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na 
execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem de águas pluviais e construção 
de calçadas de diversas ruas que dão acesso ao Parque de Vaquejada do Município de 
Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante 
Vencedor: a empresa Dimensão - Serviços de Contruções LTDA, totalizando sua proposta no 
valor de R$ 1.381.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis 
reais  e vinte e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado 
aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Antônio 
Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
Data: 20 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo – Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação. Eu, Lucas Bezerra 

Feitosa dos Santos, Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de Brejo 

Santo-Ce, em cumprimento ao que dispõe o art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de licitação 

na modalidade de Concorrência Pública Nº. CP-03.29.2/2022-SEINFRA, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de pavimentação de trechos 

das ruas Beatriz Basílio Pinheiro; Miguel Carlota e Leonir Rufino, todas localizadas no Bairro 

São Francisco, sede do município de Brejo Santo-Ce, referente ao Plano de Trabalho Nº. 

(1072557-47), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce e o Governo Federal, 

através do Ministério de Desenvolvimento Regional – MDR/REDUR/CEF, conforme projeto 

básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, resolvi por Homologar o processo 

administrativo de licitação acima numerado e, consequentemente, em ato contínuo, foi emitido 

Termo de Adjudicação em favor da empresa Construtora Êxito LTDA – EPP, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 03.147.269/0001-93, conforme termo de homologação e adjudicação acostados nos 

autos do processo. Lucas Bezerra Feitosa dos Santos - Secretário de Infraestrutura, Obras 

e Urbanismo do Município de Brejo Santo -CE. Publique-se e Cumpra-se. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica – 
Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação. Eu, Francisco Jucélio dos Santos, 
Secretário da Educação Básica do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao que 
dispõe o art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, após 
deliberar acerca dos autos do processo administrativo de licitação na modalidade de Tomada de 
Preços N°. TP-05.18.1/2022-SEDUB, cujo objetivo é a contratação de empresa de engenharia 
para prestação de serviço de construção do C.E.I – (Centro de Educação Infantil) do Bairro 
Morro Dourado, na rua Raimundo Jacinto Ferreira, sede do município de Brejo Santo-Ce, 
conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, resolvi por 
Homologar o processo administrativo de licitação acima numerado e, consequentemente, em 
ato contínuo, foi emitido Termo de Adjudicação em favor da empresa Ambiental Soluções e 
Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.994.347/0001-65, conforme termo de 
homologação e adjudicação acostados nos autos do processo. Francisco Jucélio dos Santos - 
Secretário da Educação Básica do Município de Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
10.06.002/2022-SEDUB. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por intermédio 
da Secretaria da Educação Básica, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. Contratada: Ambiental 
Soluções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.994.347/0001-65. Fundamentação 
Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo 
Administrativo de Licitação: Tomada de Preços Nº. TP-05.18.1/2022-SEDUB. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de construção do C.E.I – 
(Centro de Educação Infantil) do bairro Morro Dourado, na rua Raimundo Jacinto Ferreira, 
sede do município de Brejo Santo-Ce, conforme projeto básico, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro. Valor Global Contratado: R$ 2.283.602,41 (dois milhões, 
duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), conforme 
proposta de preço da contratada. Da Dotação Orçamentária: (1402.12.365.0026.1.051) e 
Elemento de Despesa: (4.4.90.51.00). Data da Assinatura: 10/06/2022. Da Vigência: 180 
(cento e oitenta) dias. Signatários: Francisco Jucélio dos Santos e Artur Gomes Moreira, 
respectivamente contratante e contratado. Publique-se e Cumpra-se. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 

17.05.005/2022-SEINFRA. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por intermédio 

da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. Contratada: 

Construtora Êxito LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.147.269/0001-93. Fundamentação 

Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo 

Administrativo de Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-03.29.2/2022-SEINFRA. Objeto: 

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de pavimentação de trechos 

das ruas Beatriz Basílio Pinheiro; Miguel Carlota e Leonir Rufino, todas localizadas no bairro São 

Francisco, sede do município de Brejo Santo-Ce, referente ao Plano de Trabalho Nº. (1072557-

47), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce e o Governo Federal, através do 

Ministério de Desenvolvimento Regional – MDR/REDUR/CEF, conforme projeto básico, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro. Valor Global Contratado: R$ 481.105,92 

(quatrocentos e oitenta e um mil, cento e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme 

proposta de preço da contratada. Da Dotação Orçamentária: (0801.15.451.0006.2.021) e 

Elemento de Despesa: (4.4.90.51.00). Data da Assinatura: 17/05/2022. Da Vigência: 150 (cento 

e cinquenta) dias. Signatários: Lucas Bezerra Feitosa dos Santos e Syomara Alves Barboza, 

respectivamente contratante e contratada. Publique-se e Cumpra-se. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
17.05.006/2022-SEINFRA. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº. 07.620.701/0001-
72. Contratada: Construtora Êxito LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.147.269/0001-
93. Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações 
posteriores. Processo Administrativo de Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-
03.29.3/2022-SEINFRA. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviço de pavimentação de trechos de estradas vicinais nos Sítios Sosinho; Timbauba e 
Salva Terra, distrito de São Felipe, localizados na zona rural do município de Brejo Santo-Ce, 
referente ao Plano de Trabalho Nº. (1072758-02), celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Brejo Santo-Ce e o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional – 
MDR/REDUR/CEF, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. Valor Global Contratado: R$ 474.451,34 (quatrocentos e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme proposta de preço 
da contratada. Da Dotação Orçamentária: (0801.15.451.0006.2.021) e Elemento de 
Despesa: (4.4.90.51.00). Data da Assinatura: 17/05/2022. Da Vigência: 150 (cento e 
cinquenta) dias. Signatários: Lucas Bezerra Feitosa Dos Santos E Syomara Alves Barboza, 
respectivamente contratante e contratada. Publique-se e Cumpra-se. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente 
torna Público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução de serviços da obra do canal de desvio das águas do 
Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio Nº 105/2022 - Processo Nº 
02797194/2022 - MAPP Nº 1852 - SOP, na modalidade Concorrência Pública Nº. 
05.014/2022, em favor da Empresa: A T L Construcoes e Servicos, CNPJ: 04.302.210/0001-
95, Vencedora, com valor global de R$ 4.054.488,72 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos). Novo Oriente – Ceará, 17 de 
junho de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

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

Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 22 de junho de 2022, às 08:00 horas, na 

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

abrindo as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.015/2022, cujo objeto é a 

pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - Ceará, Conforme Convênio Nº 

116/2022 - Processo Nº 03060659/2022 - MAPP Nº 1853 SOP, parte integrante deste processo. 

Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 20.06.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público que a partir das 16:00 horas do dia 21 de Junho de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 08.006/2022, 
cujo objeto é a aquisição de ambulância de simples remoção tipo a para atender as 
necessidades do Hospital e Maternidade Dr.José Maria Fernandes Leitão da Secretaria de 
Saúde do Município de Novo Oriente/CE. Data de Abertura das Propostas: 04 de Julho de 2022 
das 09:00 às 09:30 Horas. Data da Disputa de Preços: 04 de Julho 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, 20.06.2022. Paulo 
Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Aviso de Resultado de 
Julgamento de Proposta de Preços. O Município de São Luís do Curu, por meio da CPL, 
torna público o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 
1005.01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de acordo com o MAPP Nº 5414, NO 
Municipio de São Luis do Curu – CE. Empresas com propostas desclassificadas: 01. MK 
Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI CNPJ Nº 35.864.328/0001-30, item 
5.2.13, 02. WR Construções e Locações EIRELI CNPJ Nº 06.050.417/0001-45, item 5.2.12 e 
item 5.2.13. 03. Pro Limpeza Serviços E Construções EIRELI CNPJ Nº 11.012.912/0001-08, 
item 5.2.2, 04. F. Airton Victor – ME CNPJ Nº 97.533.390/0001-69, a licitante apresentou uma 
proposta que não é cor respondente ao processo em ju lgamento ,  05.  ML 
ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ Nº 29.326.036/0001-
41, ITEM 5.2.2. E 06. FRB CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS CNPJ Nº 
21.496.394/0001-90, ITEM 5.2.2. EMPRESAS COM PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 01. 
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ Nº 39.925.178/0001-89, 02. 
ITAPAJE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI CNPJ Nº 10.933.035/0001-37, 03. RSM 
PESSOA EIRELI CNPJ Nº 33.159.524/0001-89, 04. CWJ CONSTRUCOES, REFORMAS E 
SERVICOS EIRELI CNPJ Nº 42.808.296/0001-11, 05. E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 41.313.966/0001-66, 06. ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17, 07. CONSTRUTORA 
VIPON EIRELI CNPJ Nº 34.631.462/0001-29, 08. TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI ME 
CNPJ Nº 32.236.949/0001-81, 09. ENGERCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 
Nº 44.997.219/0001-82, 10. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ Nº 22.975.820/0001-31, 11. N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ Nº 
37.408.191/0001-35, 12. TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO CNPJ Nº 29.793.820/0001-
60, 13. LS SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ Nº 21.541.555/0001-10 E 14. 
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ Nº 34.763.259/0001-06, por atenderem 
aos requisitos do edital. Observando o critério de julgamento disposto no edital, a saber: 
menor preço global, o presidente da CPL declarou vencedora a Empresa Vega Locação e 
Construção EIRELI – CNPJ Nº 34.763.259/0001-06, com valor global de R$ 473.635,63 
(quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), 
as demais empresas classificadas e seus valores seguem em anexo a ata no mapa de preços. 
O presidente da Comissão de Licitações divulgou o resultado e abriu o prazo recursal previsto 
no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93. São Luís do Curu – CE, 21 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Resultado de Julgamento 
de Proposta de Preços. O Município de São Luís do Curu, por meio da CPL, torna público o 
resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 1105.01/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra 
tosca em diversas Ruas de acordo com o MAPP Nº 1279, no Município de São Luís do Curu – 
CE. Empresas com propostas desclassificadas: 01. WR Construções e Locações EIRELI 
CNPJ Nº 06.050.417/0001-45, item: 5.2.12 e o 5.2.13, 02. Estruture Construções e Serviços 
CNPJ Nº 25.011.736/0001-96, item: 5.2.13, 03. VK Construções Empreendimentos LTDA 
CNPJ Nº 09.042.893/0001-02, item: 5.2.12 e 3.2. 04. RSM Pessoa EIRELI CNPJ Nº 
33.159.524/0001-89, ausência de carta proposta e itens: 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 6.1 em 
desacordo com o orçamento 05. F. J. de Matos Neto CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, itens: 2.2, 
3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 6.1 em desacordo com o orçamento. 06. R e Sousa Construções e 
Serviços LTDA CNPJ Nº 40.560.312/0001-74, item 3.2. 07. PRO Limpeza Serviços e 
Construções EIRELI CNPJ Nº 11.012.912/0001-08, item 3.2. 08. Talismã Construção & 
Locação CNPJ Nº 29.793.820/0001-60, quantidade dos itens 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 6.1 em 
desacordo com o orçamento. Empresas com propostas classificadas: 01. Itapaje Construção e 
Serviço EIRELI CNPJ Nº 10.933.035/0001-37, 02. ML Entretenimentos, Assessoria e Serviços 
EIRELI ME CNPJ Nº 29.326.036/0001-41, 03. CWJ Construcoes, Reformas e Servicos EIRELI 
CNPJ Nº 42.808.296/0001-11, 04. Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI – 
EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17, 05. Construtora Vipon EIRELI CNPJ Nº 34.631.462/0001-
29, 06. Tomaz Construções EIRELI ME CNPJ Nº 32.236.949/0001-81, 07 Engercon 
Construtora e Serviços LTDA CNPJ Nº 44.997.219/0001-82, 08. MK Serviços em Construção e 
transporte Escolar EIRELI CNPJ Nº 35.864.328/0001-30, 09. Nordeste Construcoes e 
Infraestrutura LTDA CNPJ Nº 22.975.820/0001-31, 10. N3 Empreendimentos e Participações 
CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, 11. LS Serviços Construções EIRELI ME CNPJ Nº 
21.541.555/0001-10, 12. CSA Engenharia LTDA CNPJ Nº 39.629.277/0001-13, 15. F. J. de 
Matos Neto CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, 13. F. Airton Victor – ME CNPJ Nº 97.533.390/0001-
69, 14. Ecotec Construções E Serviços EIRELI ME CNPJ Nº 39.925.178/0001-89 e 15. 
Constrol Engenharia LTDA CNPJ Nº 18.534.617/0001-52, por atenderem aos requisitos do 
edital. Observando o critério de julgamento disposto no edital, a saber: Menor Preço Global, o 
presidente da CPL declarou vencedora a Empresa Constrol Engenharia EIRELI ME CNPJ Nº 
18.534.617/0001-52, com valor global de R$ 486.823,98 (quatrocentos e oitenta e seis mil 
oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos). O presidente da Comissão de 
Licitações divulgou o resultado e abriu o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" 
da Lei 8.666/93. São Luís do Curu – CE, 21 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Prefeitura Municipal de Uruburetama, 
divulga o Resultado da Chamada Pública nº 003/2022.05, para aquisição de gêneros alimentícios, 
oriundos da Agricultura Familiar, para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
de Uruburetama. A Comissão declara Habilitados: Grupo Formal: 1. Cooperativa de Agricultores 
Familiar de Itapipoca - COOPEAGRI. A Comissão declara, ainda, Inabilitados:  Grupo Informal: 1. 
Francisca da Silva Braga, Luzia da Silva Gonçalves e Diego Lima da Cruz; 2. Francisco Cordeiro 
Pinto, Francisca Cordeiro Pinto, Raimundo de Castro dos Santos, Ivoneide do Nascimento 
Rodrigues, Raimundo Nonato Cordeiro de Sousa, Aristides dos Santos Pereira, Ademir Sales 
Miguel, Laudecy Miguel Pereira Bastos, Adriana Rodrigues Drumond de Sousa, Francisca Macia 
Alves dos Santos, Maria José de Castro Rodrigues, Ediana Feitosa de Lima Rodrigues, Maria 
Juscelina de Castro Rodrigues, Valdeni Miguel Pereira, Lucas Venicios Domingos Araújo, Maria 
Luiza de Sousa Rodrigues, Marlionete de Castro dos Santos, Maria Luz Sousa Domingos, José 
Ermínio Almeida de Lima, João Batista Barroso da Silva, Luiz Gonzaga de Lima Neto e Francisca 
Fernanda dos Santos de Sousa e, 3. Juliana de Lima Mendes, Eunice Marques Rodrigues, Irismar 
Paulino dos Santos, Juliana de Lima Mendes, Francisco Vocenildo Marques Rodrigues, Nacelicio 
Marques Rodrigues e Antônia Liliane de Castro Rodrigues. A Comissão de Licitação divulga o 
resultado, que fica aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 
8.666/93. Uruburetama-CE, 20 de junho de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo – Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação. Eu, Lucas 
Bezerra Feitosa Dos Santos, Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de 
Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao que dispõe o art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de 
licitação na modalidade de Concorrência Pública Nº. CP-03.29.3/2022-SEINFRA, cujo 
objetivo é a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de 
pavimentação de trechos de estradas vicinais nos Sítios Sosinho; Timbauba e Salva Terra, 
distrito de São Felipe, localizados na zona rural do município de Brejo Santo-Ce, referente ao 
Plano de Trabalho Nº. (1072758-02), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-
Ce e o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional – 
MDR/REDUR/CEF, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro, resolvi por Homologar o processo administrativo de licitação acima numerado e, 
consequentemente, em ato contínuo, foi emitido Termo de Adjudicação em favor da empresa 
Construtora Êxito LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.147.269/0001-93, conforme 
termo de homologação e adjudicação acostados nos autos do processo. Lucas Bezerra 
Feitosa dos Santos - Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de 
Brejo Santo-CE. Publique-se e Cumpra-se. 
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ECONOMIA Imposto de renda. A Receita Federal deverá abrir, na quinta-feira (23), a consulta ao  segundo 
lote de restituições do Imposto de Renda 2022. O lote terá correção de 1% com base na taxa bá-
sica de juros (Selic). O depósito dos valores será feito na quinta-feira (30), na conta do trabalhador.

Com o cargo vago, basta-
ria o aval do conselho de ad-
ministração para a troca pla-
nejada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL). A nomeação 
do novo presidente pode ser 
feita pelo colegiado e depois 
ratificada em assembleia de 
acionistas. O governo espe-
ra realizar a troca ainda esta 
semana, mas a reunião ainda 
não foi marcada.

Ontem (20), após a con-
firmação da renúncia de 
Coelho, o conselho de ad-
ministração da Petrobras 
nomeou o diretor de explo-
ração e produção da com-
panhia, Fernando Borges, 
como presidente interino.

Coelho foi demitido no 
fim de maio, mas resistia a 
entregar o cargo antes da 
realização de assembleia de 
acionistas para avaliar a lista 
de nomeados pelo governo 
ao conselho de administra-
ção da companhia, que in-
clui Paes de Andrade.

A assembleia ainda não 
tem data marcada. Depen-
de da análise, por comitê 
interno, dos currículos dos 
indicados e deve respeitar 
um prazo mínimo de 30 dias 
entre sua convocação e sua 
realização. Por isso, a resis-

tência de Coelho era alvo 
de ataques do governo e de 
aliados.

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), chamou Coelho de 
“presidente ilegítimo, que 
não representa o acionista 
majoritário e pratica o ter-
rorismo corporativo como 
vingança pessoal contra o 
presidente da República”.

Governo e aliados no 
Congresso ameaçam a ins-
talação de uma CPI para 
investigar a direção da com-
panhia. “Chegou a hora de 
tirar a máscara da Petro-
bras”, escreveu Lira.

Acionistas privados da Pe-
trobras temem que a pressão 
de partidos do centrão escon-
da o desejo de retomar in-
fluência na diretoria da esta-
tal. O PP do ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, por 
exemplo, foi apontado como 
fiador do ex-diretor Paulo Ro-
berto Costa, primeiro delator 
da Operação Lava Jato.

Por outro lado, represen-
tantes dos minoritários pas-
saram a defender mais agili-
dade na troca de comando, 
para reduzir a crise que der-
rubou o valor das ações da 
companhia ao menor valor 

do ano na última sexta (17).
A reunião para referendar 

o nome de Paes de Andrade 
deve ser marcada assim que 
forem concluídos trâmites 
internos, como a avaliação 
do nome pelo comitê de 
pessoas. Bolsonaro já anun-
ciou que o novo presidente 
trocará toda a diretoria da 
empresa. A renovação do 
conselho, porém, depende 
da realização da assembleia 
de acionistas. Para reduzir 
resistências de investidores 
privados a interferências na 
gestão, o governo propôs 
uma lista formada majorita-
riamente por ocupantes de 
cargos públicos.

CPI
A renúncia arrefeceu ain-

da mais o clima para que a 
Câmara atenda ao pedido 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e instale uma CPI para 
investigar eventuais abusos 
da atual gestão da empre-
sa diante da escalada nos 
preços dos combustíveis, 
segundo líderes da base go-
vernista.

No entanto, aliados do 
Palácio do Planalto e do pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), ainda man-

têm o plano de levar adiante 
discussões de projetos que 
podem alterar a tributação 
ou regras para a estatal. A 
mensagem que querem pas-
sar é que o Congresso busca 
formas de aliviar a pressão 
sobre os preços.

Uma das propostas que 
devem ser debatidas é do lí-
der do PL na Câmara, Alti-
neu Côrtes (RJ), que prioriza 
o mercado interno em rela-
ção às exportações de pe-
tróleo. A ideia é que antes de 
exportar o produto seja ofere-
cido, nas mesmas condições e 
valores, às empresas de refino 
que atuam no Brasil.

Côrtes é do mesmo par-
tido de Bolsonaro. A suges-
tão do líder do partido, que 
hoje detém a maior bancada 
da Casa, já foi apresentada a 
Lira e aliados dele.

Em relação à ideia de cria-
ção de uma CPI, líderes do 
centrão, grupo que integra 
a base do governo, afirmam 
que o principal objetivo já 
foi alcançado -pressionar 
pela troca no comando da 
Petrobras. Mas, até agora, 
Bolsonaro ainda não deu si-
nais se vai sustentar a ideia 
da investigação após a re-
núncia de Coelho.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

No novo capítulo do aumento dos combustíveis, um ro-
teiro até previsível foi ao ar, ontem, com o anúncio da re-
núncia do atual presidente da estatal, José Mauro Coelho 
– o que era natural para acontecer. A novidade, dessa vez, é 
que a decisão pegou o mercado de surpresa e fugiu ao que 
foi feito anteriormente, quando as saídas foram anunciadas 
só após o fechamento da bolsa de valores brasileira. Com a 
‘bomba’ de ontem, as negociações com ações da estatal che-
garam a ser suspensas e até um processo administrativo foi 
aberto pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para 
investigar a divulgação de notícias sobre a Petrobras, que 
confirmou a renúncia de seu presidente. A nova investiga-
ção aberta é a quinta relacionada à divulgação de informa-
ções pela estatal apenas neste ano.

A renúncia arrefeceu ainda mais o clima para que a Câ-
mara atenda ao pedido de Bolsonaro e instale uma CPI 
para investigar eventuais abusos da, até então, atual gestão 
da empresa diante da escalada nos preços dos combus-
tíveis. A ideia, antes com finalidades eleitorais, além do 
falso moralismo – já que quem manda nos preços são os 
acionistas da Petrobras –, minguou e não tem mais ra-
zão de existir. Com a renúncia, líderes da Câmara avaliam 
que o pacote de retaliação deve ser suavizado. Mas, difi-
cilmente, vão engavetar todas as medidas sugeridas, como 
elevar a taxação do lucro da Petrobras, discutir a políti-
ca de preços da estatal, taxar as exportações de petróleo, 
além da CPI - item que tem maior resistência. Tenta-se 
apagar incêndio com baldes vazios.

Petrobras fervilha a segunda-feira

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

E-commerce
Em abril, o número 

de pedidos pagos via Pix 
atingiu recorde, com 11,5% 
de participação. Em abril 
de 2021, o Pix representava 
apenas 2,6% dos pedidos 
no comércio eletrônico, 
segundo a Neotrust. A 
participação do Pix em 
faturamento também segue 
em alta no varejo digital, e 
representou 4% do total do 
e-commerce, o maior índice 
de 2022 e segundo maior da 
história, ficando somente 
atrás de dezembro de 2021, 
quando representou 4,2% 
- impulsionado pelas com-
pras de Natal e fim de ano.

IR 2022
A Receita Federal deverá 

abrir, quinta-feira (23), 
consulta ao pagamento do 
segundo lote de restituições 
do Imposto de Renda 2022, 
que atenderá contribuintes 
que não fazem parte das 
prioridades legais e terá 
correção de 1% com base 
na taxa Selic. O depósito 
dos valores será feito na 
quinta-feira (30), na conta 
informada pelo trabalha-
dor ao declarar o IR. Terão 
direito à restituição os 
contribuintes que enviaram 
a declaração nos primeiros 
dias do prazo e não caíram 
na malha fina. 

Aviação executiva
A Fraport Brasil, admi-

nistradora do Aeroporto 
Internacional Pinto Mar-
tins, inaugurou um espaço 
moderno dedicado à 
aviação executiva, chama-
do JET FOR. O local, onde 
antigamente funcionava o 
DTCEA (Destacamento de 
Controle do Espaço Aéreo) 
de Fortaleza, agora dispõe 
de salas amplas e confor-
táveis para que os clientes 
da aviação executiva rece-
bam tratamento vip. A área 
construída possui mais de 
300 m² e está inserida em 
um terreno de 800 m² den-
tro do sítio aeroportuário.

Poupança encolhe
A poupança das famílias 

brasileiras encolheu no 
primeiro trimestre de 
2022, na primeira variação 
negativa desde o início da 
pandemia. Fatores como a 
queda na renda, o arrefeci-
mento da crise sanitária 
e o retorno ao padrão de 
consumo pré-Covid estão 
entre as explicações para 
esse movimento. O saldo 
de poupança financeira 
acumulada caiu de R$ 529,6 
bilhões para R$ 497,1 
bilhões, uma redução de R$ 
32,4 bilhões (ou 6,1%) em 
relação a dezembro de 2021, 
segundo o Cemec-Fipe.

Auxílio: Demanda explode e soma 2,78 mi
Municípios de todo o País contabilizam uma de-
manda reprimida de 2,78 milhões de famílias para o 
Auxílio Brasil. São 5,3 milhões de pessoas que têm 
o perfil para receber o benefício e estavam na fila 
em abril, de acordo com a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM). O mapeamento da CNM foi divul-
gado dez dias após a publicação do resultado do 2.º 
Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia de Covid-19, que mostrou que 
a fome no Brasil voltou a patamares dos anos 1990. 
Hoje, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer 
no País, 14 milhões a mais sobre 2021.

Para Guedes, o pior ainda está por vir
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou, 
ontem, que a economia 
mundial sofrerá nos pró-
ximos anos com menor 
crescimento. "Do ponto de 
vista da economia mun-
dial, veremos dias bem 

piores à frente. Os países vão rever crescimento para 
baixo", afirmou. Contudo, o ‘superministro’ disse que o 
Brasil está "dessincronizado" com a economia mundial e 
que só depende dele mesmo 'para continuar crescendo. 
A Petrobras é um exemplo dessa ‘dessincronia’.

Renúncia agiliza nomeação de 
indicado de Bolsonaro na Petrobras
A renúncia de José Mauro Coelho abre espaço para agilizar a nomeação de Caio 
Paes de Andrade à presidência da Petrobras, avaliam conselheiros da companhia

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Aviso de Licitação Tomada de Preços nº 2022.05.31.005-TP-
-INFR. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra à dis-
posição dos interessados o Edital de Licitação do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para reforma do mercado público do Distrito de 
Sucatinga no município. A realizar-se no dia 07/07/2022, às 09h. Maiores informações na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua: João Tomaz Ferreira, nº 42 - CEP: 62.840-
000 - Centro - Beberibe/CE, das 08h às 14h e no site: www.tce.ce.gov.br. Adson Costa Chaves.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – EXTRATO DE RESULTA-
DO DO CREDENCIAMENTO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022-CHP. A Prefeitura Munici-
pal de Araripe-CE, torna público através da Exma. Sr(a). Clara Saionara Francelino de Brito 
Neri - Secretária de Saúde; Exmo Sr. Aurélio Ribeiro da Silva Lira - Secretário de Educação, 
Cultura e Tecnologia da Informação; Exmo Sr. Eric Paulino Rocha – Secretário de Trabalho 
e Desenvolvimento Social, o Resultado do Credenciamento nº 001/2022-CHP, cujo objeto é 
o credenciamento de organizações da sociedade civil (OSC) regularmente constituídas, para 
eventual celebração de termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, 
através de dispensa de chamamento público, para parcerias relativas nas áreas de saúde, 
educação e assistência social no município de Araripe/CE: A Associação Brasileira de Assistên-
cia Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente – ABRASSE, CNPJ nº 
10.539.375/0001-88 - único deferido para às áreas de Educação e Assistência Social; A SODEC 
– Sociedade Nacional de Desenvolvimento, CNPJ nº 41.564.618/0001-61 - Indeferido; ficando 
declarado aberto o prazo 03 (três) uteis dias sob pena de indeferimento, conforme item 3.2.1.4, 
B, XIV do edital, para apresentação complementar de documentação. Comissão de Seleção de 
Chamada Pública (CSCP-OSC). Araripe/CE, 15 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Mu-
nicípio de Beberibe torna público o Resultado de Julgamento da Proposta de Preços da Tomada de 
Preços nº 2022.05.04.003-TP-INFR, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em serviços de engenharia para construção de pórtico de entrada do município. Resultado: 
Classificada – 3D Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 07.930.656/0001-17; por atender a 
todas as exigências editalícias. Resultado Final: Vencedora do certame a empresa 3D Construções 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 07.930.656/0001-17, que apresentou o valor global de R$ 167.416,79 
(cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos). Fica aberto 
o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, “b”, Lei 8.666/93. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
Resultado da Fase de Habilitação referente à Tomada de Preços Nº 22.01/2022-CP, cujo objeto: Con-
tratação de empresa para construção de galpões industriais no município, declarando as empresas: 
Empresas Habilitadas: 01- Dinâmica Empreendimentos e Soluções Ltda, CNPJ: 25.025.604/0001-
13; 02 - Lexon Serviços & Construtora, Empreendimentos Eireli, CNPJ: 07.191.777/0001-20, 03 
- Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli, CNPJ: 00.611.868/0001-28; 04 - Águia Constru-
ções e Incorporações Ltda EPP, CNPJ: 12.049.385/0001-60; 05 PRO Limpeza Serviços e Cons-
truções Eireli, CNPJ: 11.012.912/0001-08, 06 - Araújo Construções e Locações Eireli ME, CNPJ: 
39.907.624/0001-22:  07 - FF Empreendimentos e Serviços Ltda, CNPJ: 23.103.016/0001-25, 08 
- Cedibra Comercio e Construções Ltda, CNPJ: 17.247.743/0001-63; 09 - M Silva - Construções 
& Transportes Ltda, CNPJ: 09.273.017/0001-97; 10 - Podium Empreendimentos Ltda EPP, CNPJ: 
09.527.996/0001-62; 11 -  A.I.L Construtora Ltda ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85; 12 - Eletrocampo 
Serviços e Construções Ltda, CNPJ: 63.551.378/0001-01; 13 - Clenizaldo S de Almeida Constru-
ções ME, CNPJ: 22.575.652/0001-97; 14 - VAP Construções Ltda, CNPJ: 00.565.011/0001-19; 15 
- Construtora Borges Carneiro Ltda, CNPJ: 01.590.549/0001-46; 16 - TF Locações e Construções 
Pinheiro, CNPJ: 18.010.834/0001-43; 17 - Construtora Astral Ltda, CNPJ: 11.638.690/00014-25; 
18 - O.K Empreendimentos Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 08.642.026/0001-45; 19 - Cons-
trutora Platô Ltda, CNPJ: 10.485.488/0001-48; Empresas Inabilitadas: 01 - Meluiz Construções e 
Serviços Ltda, CNPJ: 44.460.479/0001-14; 02 - 3D Construções Ltda, CNPJ: 07.930.565/0001-
17; 03 - Venus Serviços e Entretenimentos Ltda, CNPJ: 32.744.002/0001-81; 04 - AR Empreendi-
mentos Serviços & Locações, CNPJ: 22.853.186/0001-64; 05 - Momentum Construtora Limitada  
ME, CNPJ: 26.754.240/0001-75; 06 - Torres Martins Serviços e Construções Eireli ME, CNPJ: 
69.726.016/0001-82; 07 - A Casa Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 20.256.412/0001-02; Maio-
res informações junto a Comissão de Licitação, e fica declarado aberto o prazo recursal conforme 
prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária. Extrato do contrato resultantes do Pregão 
Eletrônico nº 16.001/2022-PERP: nº 16.001/2022-01 - Valor global: R$ 3.432,32 - Contratada: BMK-
-AP Empreendimentos EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Ana Paula Barroso de 
Souza. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material para a distribuição 
gratuita, 600 unidades de kit bebê, em atendimento a Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica a Assistência 
Social), regulamentada através da Lei Municipal nº 1.967/2014 e do Decreto nº 001/2014 de 01 
de abril de 2014, art. 3º para atendimento às famílias carentes do município de Quixadá e seus 
distritos. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do contrato. Assina pela 
contratante: Data da assinatura do contrato: 27/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria da Educação, Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e 
Cidadania, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Planejamento 
e Finanças, Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Rural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fundação de Geração 
de Emprego, Renda e Habitação Popular, Autarquia Municipal do Meio Ambiente, Procuradoria Geral 
do Município, Fundação Cultural de Quixadá. Extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico 
nº 00.008/2021-PERP: nº 00.008/2021-15SSPTC - Valor global: R$ 68.484,00 - Contratada: J.J. Lo-
cações e Construções EIRELI - ME, através de seu representante legal, o Sr Francisco do Vale Pinto 
Junior. Contrato nº 00.008/2021-02SEDUMASP - Valor global: R$ 45.598,80; nº 00.008/2021-06SME 
- Valor global: R$ 319.191,60; nº 00.008/2021-09SMS – Valor global: R$ 22.450,00; nº 00.008/2021-
19SDS - Valor global: R$ 160.888,80; nº 00.008/2021-24SEPLAF - Valor global: R$ 22.799,40; 
nº 00.008/2021-27SEAD - Valor global: R$ 22.799,40; nº 00.008/2021-30GAB - Valor global: R$ 
45.598,80 - Contratada: Gonçalves Locação, Construção e Eletrificação EIRELI - ME, através de 
seu representante legal, o Sr. Arquelau Gonçalves Lira Filho. Contrato nº 00.008/2021-11SME - Valor 
global: R$ 144.000,00 - Contratada: Wanderson Gonçalves Arruda - ME, através de seu represen-
tante lega, o Sr. Wanderson Gonçalves Arruda. Contrato nº 00.008/2021-12SMS - Valor global: R$ 
142.475,64 - Contratada: Locamedi Locação de Equipamentos e Assistência Médica LTDA, através 
de seu representante legal, o Sr. Bernardo Pavan Mamed. Contrato nº 00.008/2021-01SEDUMASP 
- Valor global: R$ 185.519,76; nº 00.008/2021-04SME - Valor global: R$ 10.200,00; nº 00.008/2021-
05SME - Valor global: R$ 132.480,00; nº 00.008/2021-08SMS - Valor global: R$ 273.000,00; nº 
00.008/2021-13SSPTC - Valor global: R$ 93.359,88; nº 00.008/2021-16SAFDR - Valor global: R$ 
53.759,88; nº 00.008/2021-18SDS - Valor global: R$ 102.359,88; nº 00.008/2021-21SEDET - Valor glo-
bal: R$ 10.200,00; nº 00.008/2021-23SEPLAF - Valor global: R$ 43.559,88; nº 00.008/2021-26SEAD 
– Valor global: R$ 43.559,88; nº 00.008/2021-29GAB - Valor global: R$ 92.159,88  - Contratada: FM 
Locações e Serviços EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Fabiano Lemos Cabral. Con-
trato nº 00.008/2021-03SEDUMASP - Valor global: R$ 110.400,00; nº 00.008/2021-07SME - Valor glo-
bal: R$ 161.496,00; nº 00.008/2021-10SMS - Valor global: R$ 569.448,00; nº 00.008/2021-14SSPTC - 
Valor global: R$ 139.896,00; nº 00.008/2021-17SAFDR - Valor global: R$ 188.400,00; nº 00.008/2021-
20SDS - Valor global: R$ 166.992,00; nº 00.008/2021-22SEDET - Valor global: R$ 29.496,00; nº 
00.008/2021-25SEPLAF - Valor global: R$ 29.496,00; nº 00.008/2021-28SEAD - Valor global: R$ 
83.496,00; nº 00.008/2021-31GAB - Valor global: R$ 161.496,00; nº 00.008/2021-32FUNGETH - Valor 
global: R$ 29.496,00; nº 00.008/2021-33AMMA - Valor global: R$ 29.496,00; nº 00.008/2021-34PGM - 
Valor global: R$ 29.496,00; nº 00.008/2021-35FCQ - Valor global: R$ 54.000,00 - Contratada: War Co-
mércio e Serviços LTDA - ME, através de seu representante legal, o Sr. Werison Oliveira dos Santos. 
Objeto: Contratação de serviço de locação de veículos diversos para suprir as demandas das diversas 
secretarias do município. Prazo de vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura. Assinam pelas 
contratantes: Armstrong Braga Ferreira, Izaura Gomes do Nascimento Oliveira, José Erismá Nobre 
da Silveira Filho, Roberta Glicya de Sá Feliz, Lorena Gonçalves Holanda Amorim, Raimundo Ribei-
ro Damasceno, Raimundo Fabiano de Oliveira Lopes, Eduardo Kelton Fernandes Dantas Resende, 
Francisca Lusimara Sousa Lopes, Antonio Carlos Fernandes Pinheiro Junior, Antônio Clébio Viriato 
Ribeiro, Lady Diana Arruda Mota, Verúzia Jardim de Queiroz, Pedro Teixeira Pequeno Neto. Data das 
assinaturas dos contratos: 20, 23 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento So-
cial, Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária. Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato 
nº 00.003/2021-16SDS, resultante do Processo de Adesão nº 00.003/2021-ARP. Contratada: Ta-
lismã Construção & Locação LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Luiz Mario Batista 
Pinheiro Borges. Objeto: Serviço comum de engenharia para manutenção preventiva e corretiva 
das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, ma-
teriais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços e insumos 
da SEINFRA 27 e 27.1 com desoneração para atender as necessidades das diversas secretarias 
do município. O presente aditivo tem por objetivo proceder ao reajuste de preços em 50% equiva-
lente a R$ 150.000,00. Data da assinatura: 03/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos resultante do Tomada 
de Preços nº 00.004/2021-TP : Nº 00.004/2021-01; Nº 00.004/2021-02; Nº 00.004/2021-03; Nº 
00.004/2021-04; Nº 00.004/2021-05; Nº 00.004/2021-06; Nº 00.004/2021-07; Nº 00.004/2021-08; 
Nº 00.004/2021-09 Contratantes: Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, 
Secretaria da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Pú-
blicos, Secretaria de Segurança Pública, Transito e Cidadania, Instituto de Previdência Municipal 
de Quixadá, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Finanças, Gabinete do 
Prefeito. Contratada: Acontabil Contabilidade e Serviços S/S EPP, através de seu representante 
legal, o Sr. Francisco José Loiola Neto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução 
orçamentaria, financeira e patrimonial elaboração dos respectivos balancetes mensais, geração 
para o SIM do TCE-CE e elaboração das respectivas prestações de contas de gestão, para aten-
der as necessidades das diversas secretarias do município. O presente termo aditivo tem por ob-
jetivo prorrogar o prazo de vigência pelo período de 12 meses, a partir de 15/05/2022. Signatários 
Contratantes: Lady Daiana Arruda Mota, Izaura Gomes do Nascimento Oliveira, Verúzia Jardim 
de Queiroz, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Armstrong Braga Ferreira, Adrycia Karoline Fernandes 
Silva, Roberta Glicya de Sá Felix, José Erismá Nobre da Silveira Filho, Lorena Gonçalves Holan-
da Amorim. Data das assinaturas: 12/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana Arru-
da Mota, Secretária. Extrato dos contratos resultante do Pregão Eletrônico nº 10.006/2022-PERP: 
nº 10.006/2022-04SMS - Valor global: R$ 378.684,82 - Contratada: Francisca Jamile de Oliveira 
Melo - ME, através de sua representante legal, a Sra. Francisca Jamile de Oliveira Melo; nº 
10.006/2022-01SMS - Valor global: R$ 3.450,18 - Contratada: RB Comunicação Visual EIRELI, 
através de seu representante legal, o Sr. Renato Augusto de Assunção Ribeiro; nº 10.006/2022-
03SMS - Valor global: R$ 9.151,96 - Contratada: Clichê Impressão Digital EIRELI, através de 
sua representante legal, a Sra. Maria Elizete  Nunes dos Santos Araújo; nº 10.006/2022-02SMS 
- Valor global: R$ 1.266,16 - Contratada: Joao Paulo Barbosa da Silva Gráfica, através de seu 
representante legal, o Sr. Joao Paulo Barbosa da Silva. Objeto: Aquisição de materiais gráficos. 
Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do contrato. Data da assinatura 
dos contratos: 31 de maio e 01 e 02 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 04/07/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizan-
do licitação de Pregão Eletrônico nº 06.06.14.01.22 - PERP, cujo objeto:  Registro de preço para 
aquisição de nitrogênio líquido refrigerado, incolor e inodoro, para ser utilizado na conservação e 
armazenamento de sêmen de gado bovino utilizado junto ao programa de melhoramento genético 
de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos Hídricos e Meio Ambien-
te do município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos 
Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br 
-“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços - Órgão gerenciador 
contratante: Secretaria de Educação. Órgãos Participantes: Secretaria de Infraestrutura e De-
senvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social. Contratado: Daterra Construções e Serviços Eireli. Pelo maior percentual de 
desconto de 8,5% (oito vírgula cinco por cento). Objeto: Seleção de empresa para o registro de 
preços para futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
reforma e ampliação de prédios e logradouros públicos, pavimentação em paralelepípedo e em 
pedra tosca, por demanda do município, a partir do maior percentual de desconto ofertado sobre 
a tabela de custos atualizada, da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA/CE) 
- Tabela sintética com desoneração, acrescida do BDI correspondente a cada lote. Procedimento 
Licitatório: Concorrência Pública Nº 2022.03.09.001-GM. Vigência da Ata de Registro de Preços: 
01 (Um) Ano a Partir da data de sua Assinatura. Assina Pela Contratante: Wanderley Pereira Di-
niz - Ordenador de Despesas da Secretarias de Educação. Assina pela Contratada: Jaime Dean 
Sousa Alexandre. Data da Assinatura: 10/06/2022. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 08.2022-PERP - O Pregoeiro 
da Comissão de Licitações torna público que se encontra à disposição dos interessados a licita-
ção, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa para pres-
tação de serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate a formigas, baratas, 
pernilongos e escorpiões, para atender às necessidades das diversas secretarias do município. 
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 11h do dia 20/06/2022; 2. Fim do 
recebimento de propostas: às 08h do dia 01/07/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h às 08:59h do dia 01/07/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do 
dia 01/07/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca 
Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h ou pelo telefone (88) 
99300-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Presidente da Comissão de Licitação localizada na Av. 
Francisco França Cambraia, s/n, Centro, Senador Pompeu (CE), comunica aos interessados que 
no dia 06/07/2022, às 09h, abrirá licitação de Tomada de preços nº SE-TP003/2022, cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada para serviços de reforma do antigo casarão da inspetoria - 1ª 
Etapa no Sítio Histórico do Patú, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura 
e Desporto, do município. O edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, 
no horário de atendimento ao público das 08h às 12h ou pelo portal do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/, e no site do município: https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro torna público que a partir das 16h do 
dia 21/06/2022 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao 
Pregão Eletrônico Nº ST-PE002/2022-SRP, cujo objeto:  Registro de preços para futuras e even-
tuais aquisições de materiais descartáveis e festa para atender as necessidades da Secretaria 
do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do município. Data da Disputa de Preços: 
01/07/2022 às 09h (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 
08h às 12h (Horário local), na Avenida Francisco França Cambraia, n ° 265, Centro, Senador 
Pompeu/CE, ou através dos sites: www.bll.org.br. -  https://licitacoes.tce.ce.gov.br - https://www.
senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.
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Prata. A dupla formada por Renato e Vitor Felipe ficou com a medalha de prata no Mundial de 
Vôlei de Praia, disputado em Roma (Itália). A conquista foi confirmada após os brasileiros serem 
superados, neste domingo (19), pelos noruegueses Mol e Sorum por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16).ESPORTES

FOTO MARCELO GONÇAVES/FLUMINENSE FC

Duas festas
Dois acontecimentos festivos estão reservados para o 

mês de julho. Falo do carnaval da cidade no Náutico e 
do II Chitão no Clube dos Diários que tem na sua presi-
dência o Narcílio Pinheiro.

Só lembrando
1) Não procure melhorar o ótimo. 2) Se melhorar, piora.

Meton César
O ex-presidente do Náutico, Meton César Vasconce-

los foi também craque de futsal jogando pelo Jacarecan-
ga campeão de 1963 num time que tinha entre outros 
Pedrinho philomen, Zé Ismar e Romulo.

Sonhos
Tanto a Loteria 

como o Totolec 
continuam fa-
zendo mais gente 
feliz.

Qual o certo?
1) O bandido 

foi executado 
com dois tiros. 2) 
O Hino Nacional 
foi executado 
pela banda da 
Polícia Militar.

O livro do Wilton

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Em breve o radialista Wilton Bezerra estará lançan-
do o seu primeiro livro . Não será só sobre futebol. Ele 
narra no mesmo o dia a dia da periferia e do cotidiano, e 
já tem local certo para o lançamento. Será no Espetinho 
do Frango. Falta definir a data.

CRIANÇAS O Fortaleza investiu na criança e o resultado 
é hoje o crescimento de sua torcida. Turma golfinho com Pe-
dro Victor, Pedro Lucas, Karen, e Maria Clara. Quem coman-
dou este grupo foi o professor Júnior.

MARTINÓPOLE Esta cidade já teve presença muito efetiva 
no nosso futsal. Faz tempo é verdade e na coluna hoje Mateus e 
o prefeito mostram a camisa da FCFS.

COLÉGIO SÃO JOÃO Toda vez que me encontro com 
ex-alunos do Colégio São João sinto uma saudade imorredoura. 
Foi assim nos 93 anos do Náutico quando revi meu amigo Waldir 
Diôgo do Siqueira Filho, cada vez mais jovem.

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

O Fluminense voltou a 
vencer no Campeonato Bra-
sileiro e se aproximou do G4. 
No Maracanã, a equipe tri-
color bateu o Avaí por 2 a 0, 
na noite deste domingo (19), 
e entrou na briga por vaga na 
zona de classificação à Liber-
tadores. O placar foi construí-
do com gols de Cano, ainda 
no início do duelo, e Matheus 
Martins, no segundo tempo. 
Quando o jogo estava 1 a 0 
para os donos da casa, o Avaí 
chegou a balançar a rede, mas 
o tento foi anulado porque 
Pottker, que participou do 
lance, estava impedido.

Com o resultado, o time 
das Laranjeiras -que não ven-
cia há duas rodadas- foi a 18 
pontos e chegou à sexta colo-
cação, mas aguarda o duelo 
entre São Paulo e Palmeiras, 
que acontece nesta segunda-
-feira (20). O Avaí, por sua 
vez, permanece com 17, ocu-
pando o meio da tabela.

Na próxima rodada, o Flu-
minense tem pela frente o 
clássico com o Botafogo, no 
Nilton Santos, enquanto o 
Avaí recebe o Palmeiras. O 
time de Diniz, porém, volta 
a campo na quinta-feira (23), 
contra o Cruzeiro, pela Copa 
do Brasil.

O Fluminense abriu o pla-
car logo cedo. O time tricolor 
começou o jogo pressionando 
e, aos quatro minutos, Arias 
achou Cano entre os zaguei-
ros do Avaí. O argentino en-
trou e bateu na saída de Vla-
dimir. Na comemoração, o 
camisa 14 sentiu um choque 

com o goleiro adversário e 
desabou. Ele teve de receber 
atendimento médico e saiu de 
campo mancando.

Após o gol, os comandados 
de Fernando Diniz permane-
ceram com boa presença no 
campo de ataque e pressio-
nando o adversário. Ainda 
antes dos dez minutos, Sa-
muel Xavier carimbou o tra-
vessão. Na continuidade da 
jogada, Cano não alcançou 
cruzamento de Luiz Henri-
que. Até, mais ou menos, os 
20 minutos, o time tricolor 
não deixou o adversário res-
pirar. Aos poucos, porém, o 
Avaí foi entrando no jogo e 
achando espaços.

O Fluminense quase che-
gou ao segundo quando Gan-
so lançou Luiz Henrique, e o 
atacante partiu em velocida-
de. Ele driblou Arthur, que 
ficou no chão, girou e bateu, 

mas mandou para fora.
O Avaí voltou melhor para 

o segundo tempo e conseguiu 
encaixar a marcação, tirando 
os espaços do Fluminense, 
que passou a ser mais perigo-
so nas saídas em velocidade. 
O time catarinense chegou a 
balançar a rede em uma gran-
de jogada de Raniele, com 
conclusão de Bissoli. Pottker, 
que participou do lance, po-
rém, recebeu a bola em posi-
ção irregular e o gol foi anula-
do pelo VAR.

Passado o susto do gol anu-
lado, o clube carioca tentou 
retomar o comando do jogo. 
E quase fez o segundo com 
Samuel Xavier, que recebeu 
de Luiz Henrique e bateu de 
primeira, mas a bola triscou 
no travessão e saiu.

Diniz colocou Matheus 
Martins na vaga de Cano e 
o jovem fez a diferença. Em 

uma bobeira da zaga do Avaí, 
avançou sozinho e bateu na 
saída de Vladimir para am-
pliar a vantagem.

O Avaí, em desvantagem 
no placar, tentou ir com tudo 
para frente e chegou a formar 
uma linha de quatro no setor 
ofensivo. Ao mesmo tempo, 
cedia espaços na defesa e via o 
Fluminense tentar explorar os 
contra-ataques. Já nos acrésci-
mos, Samuel Xavier tabelou e 
recebeu na área. Ele bateu de 
primeira e, pela terceira vez 
no jogo, carimbou o traves-
são.

O atacante Fred voltou a ser 
relacionado após um período 
afastado devido a um proble-
ma no olho esquerdo. O joga-
dor, que vai se aposentar no 
fim do mês que vem, recebeu 
muito carinho dos torcedores 
na chegada ao Maracanã e du-
rante o aquecimento.

Na próxima rodada da competição continental, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo em clássico estadual

UMA MARCA O Colégio Militar 
tem um vínculo muito forte com o 
esporte e seu campo de futebol ainda 
hoje é palco de bons jogos.

No Maracanã, Fluminense 
derrota Avaí pelo Brasileirão
O clube carioca comandado por Fernando Diniz  bateu por 2 a 0 e se aproximou 
do G4 do Campeonato Brasileiro. brigando por vaga na Libertadores

A E B AGUIAR EMPREENDIMENTOS 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 Lauro Firmo de Aguiar, S/N, bairro Cândido Xavier de 
Sá. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMATUR.

Mateus Supermercados S.A CNPJ: 03.995.515/0245-03 (Mix Ma-
teus) torna público que requereu da Superintendência de Meio Ambiente 
– SUMAQ, a sua Licença de Operação – LO para a atividade de Comércio 
Varejista de mercadorias em geral com predominância em produtos ali-
mentícios, localizada na Rua Antônio Pinto de Mendonça s/n°, Bairro Ed-
milson Correia - Quixeramobim (CE).

Dom Engenharia Eireli, CNPJ: 28.917.962/0001-29 torna público que 
recebeu da Superintendência de Meio Ambiente – SUMAQ, a sua Licença 
Prévia e Instalação – LPI (Processo: 1076/2021), para a construção do Su-
per Mateus Quixeramobim em área de 6.623,46 m2 localizada no município 
de Quixeramobim, na CE 265, Rua Dr. Antônio Pinto de Mendonça, Duque 
de Caxias, n° 680.

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° 41829 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO HENRIQUE DA SILVA LAVÔR e RITA KEILA FORTALEZA DE MORAIS;
Edital n° 41830 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VALDECI VIEIRA FELIX e NOEME AZEVÊDO ALVES;
Edital n° 41831 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAYCON ANDERSON BATISTA e ANA JÉSSICA MARQUES DOS SANTOS;
Edital n° 41832 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WITELLU WESLEY SILVA FALCÃO e NAYANE RIBEIRO DE QUEIROZ;
Edital n° 41833 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANTONIO LIMA VIEIRA e LIDUINA RODRIGUES BATISTA;
Edital n° 41827 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
OSVALTONIO CASTRO FREIRE MARTINS e THANDARA YANNA ALBUQUERQUE MELO;
Edital n° 41834 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO BRUNO ARAUJO REIS e DEBORAH DE LIMA SILVA;
Edital n° 41835 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE EUDALIO MATEUS DE SOUSA e MARIA EUNICE PEREIRA;
Edital n° 41836 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ IGOR AMORIM DOS SANTOS e CARLA JESSICA DE SOUSA LEMOS;
Edital n° 41828 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LAÉCIO HENRIQUE VALENTIM FEITOSA e LARISSE MARIA GOMES OLIVEIRA;
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-CE, 20/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31136 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALLAN GUIMARÃES DOS SANTOS e CECÍLIA BENDOR CLAUDINO GUERRA;
Edital n° 31133 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LARISSA ALVES DA SILVA e NATASHA ASSUMPÇÃO AUTO;
Edital n° 31129 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO VICTOR SILVA PACHECO GUIMARÃES e CLARICE MATIAS DE MEDEIROS;
Edital n° 31131 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXSANDRO DE ALMEIDA VERAS e ANTONIO ALVANY MARTINS DA SILVA;
Edital n° 31132 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ARTHUR LEMOS DE AGUIAR e JÉSSICA SOARES DE SOUSA;
Edital n° 31130 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL PAULA SOUZA e MARÍLIA MOURÃO LÔBO SAMPAIO;
Edital n° 31134 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALYSSON CHAVES ALMEIDA e REBECCA LUSTOSA LIRA;
Edital n° 31135 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO LOPES SANTANA e ÉRICA ARAÚJO VIEIRA;
Edital n° 31138 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PAULO EPIFÂNIO DA SILVA e BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES;
Edital n° 31137 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LINEU JUCÁ MARTINS e CAMILA CRUZ ARRUDA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31034 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS PRACIANO VICENTINO e RAISSA CARNEIRO TELES;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9718-ABNER PONTES MESQUITA E HÉLIDA CHRISTINE VASCONCELOS OLIVEIRA
Nº9719-GUTIERREZ NUNES RUFINO E ISADORA MACEDO MARTINS
Nº9720-EMILSON ANSELMO DA COSTA E MARIA DELANDIA DE MESQUITA
Nº9721-FRANCISCO MARCOS SOARES DA SILVA E TAMIRIS DE PAIXÃO HOLANDA
Nº9722-MATEUS ALEXANDRE PINHEIRO E NATÁLIA TRINDADE VIANA
Nº9723-FRANCISCO EDUARDO DA SILVA E ROSALIA BARROS DE ALMEIDA
Nº9724-KAIQUE MORETO E LARISSA LIMA DE OLIVEIRA
Nº9725-EMERSON SILVA VASCONCELOS E GISLAYNE DA SILVA
Nº9726-FELIPE DARIO SANTOS SILVA E SABRINA MARCELINO CARLOS.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
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° 27711 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HELIALDO SOUSA DE OLIVEIRA FILHO e LIVIA RIOS GOMES;
Edital n° 27712 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO THANUS NOBRE DIÓGENES e MÁGNA SOUSA DO NASCIMENTO;
Edital n° 27713 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA PAIXÃO e VICTÓRIA VIEIRA ROCHA;
Edital n° 27714 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO PARREIRA PALHARES e MARCELA CRISTO PALHARES;
Edital n° 27715 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÍTALO DE DEUS RIOS BASTOS e TALYNE ALBUQUERQUE XIMENES;
Edital n° 27716 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA e CARÍCIA BIANCA CARMO DE MOURA;
Edital n° 27717 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI DA SILVA ROCHA e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BATISTA;
Edital n° 27718 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX DE SOUSA OLIVEIRA e GIANNE SILVA DE MELO;
Edital n° 27719 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÚLIO CEZAR MOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELA HONORATO RAMOS.

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, 20/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 21/06/2022 
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS RUA: MAJOR FACUNDO - 705 - CENTRO 

FORTALEZA - CE 
TELEFONE - (085) 3226-8330 CNPJ No 06.572.986/0001-50 CPF: 

039.273.263-72 
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30789 RAQUEL ARRUDA ROCHA E SANDRA RAQUEL VIANA VIEIRA;
N°30790 PEDRO VIEIRA TABET GOMES E SARAH HELLEN NOGUEIRA DA SILVA;
N°30791 ANTONIO CLAUDIO DUARTE DE SOUSA E MARIA EVANGELISTA DUARTE DO 
NASCIMENTO.

20 DE JUNHO DE 2022 
Maria Sueli Coelho Uchôa Araújo 

Escrevente Autorizada 

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76217 - WERMESON MELO GALDINO e SARA FREITAS VIANA; Edital n° 
76218 - AURELIO DOS SANTOS GASPAR e LETÍCIA MARIA CRUZ; SANTOS; Edital 
n° 76219 - DAVI NASCIMENTO RAMOS e AYMMÊR KEVILLYN BANDEIRA SOUSA; 
Edital n° 76220 - FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DIAS e MARIA EURISDENIA 
RODRIGUES DO NASCIMENTO; Edital n° 76221 - HYAGO MAGALHÃES BRITTO e 
INGRID DE SOUSA DA SILVA; Edital n° 76222 - FERNANDO WLISSES DE VASCON-
CELOS e JULIANA NEVES DA SILVA; Edital n° 76223 - FRANCISCO CLAUDIO DE 
SOUSA BEZERRA e NÁGILA MARIA ANDRADE FONTELES; Edital n° 76224 - DIEGO 
RAMISON VERAS BORGES e VITÓRIA ANDREZZA DA SILVA LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 20/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 



Com o avanço das tecnolo-
gias, crianças estão mais pró-
ximas de smartphones ou de 
qualquer outro aparelho ele-
trônico cada vez mais cedo. 
As brincadeiras clássicas 
como: jogar bola, pega-pega, 
esconde-esconde que funcio-
navam também como uma 
atividade física, se tornaram 
mais ausentes de alguns anos 
para cá, sendo substituídas 
por computadores, videoga-
mes e celulares. Ocasionando 
o comprometimento da saú-
de mental e física e ativando 
o sedentarismo causado pe-
los dispositivos eletrônicos.   

Segundo um estudo rea-
lizado pela TIC Kids Onli-
ne Brasil em 2018 , 69% das 
crianças e adolescentes bra-
sileiros que têm entre 9 e 17 
anos e com acesso à internet 
a utilizam mais de uma vez 
por dia. Dessas, cerca de 
10% afirma que o primei-
ro contato com a rede se 
deu ainda com seis anos de 
idade ou menos. Em um le-
vantamento feito pela ESET, 
empresa global de seguran-
ça digital, mostrou que 88% 
dos pais se preocupam com 
o que os filhos acessam no 
ambiente online, embora 
apenas 34% deles adotem 
algum método de segurança 
digital nesse sentido.

Podemos levar em conside-
ração também a falta de conví-
vio com outras pessoas. Devido 

ao uso excessivo da tecnologia 
o desenvolvimento social, in-
telectual e emocional pode ser 
prejudicado. Além disso, pode 
gerar irritabilidade, irregulari-
dades no sono, obesidade (de-
vido ao sedentarismo), dentre 
outros malefícios.

Janaina Alves, enfermeira 
e mãe de Israel de cinco anos, 
comenta sobre a experiência 
do filho com as novidades 
da modernização e o que 
faz para limitar o uso para 
não se tornar algo obsessivo 
pelo garoto. “De certo modo, 
o avanço da tecnologia tem 
contribuído com o aprendi-
zado do meu filho, porém, 
não descarto a possibilidade 
de ficar sempre por perto. 
Percebi que ele está tendo 
uma percepção mais agu-
çada, a concentração e o ra-
ciocínio lógico e prático me-
lhoraram. Porém como falei 
anteriormente, estou sempre 
ao lado monitorando e limi-
tando alguns conteúdos. Ao 
meu ver, o tempo e a hora de 
realizar algumas atividades 
é muito importante e faço 
questão de mostrar isso a ele 
para que possa refletir sobre. 
Explico que temos tempo 
para estudar, brincar no ce-
lular, estar com os colegas e 
até mesmo para assistir TV. 
Também faço que o celular 
não seja apenas o único meio 
de distração. Em meus dias 
de folga, tiramos um tem-

pinho para brincar juntos. 
Desenhar, brincar com seus 
carros e jogos da memória é 
algo que ele adora. Enquan-
to mãe, acho importante in-
teragir nas brincadeiras. E 
normalmente para evitar que 
o avanço tecnológico inter-
fira no crescimento do meu 
pequeno, ponho limites no 
tempo em uso. Durante a se-
mana no período de aula não 
é permitido. O uso do celular 
e do vídeo game fica para os 
finais de semana e feriados, 
tendo o seu tempo limitado 
em 5 horas nos dois dias, sá-
bado e domingo.”, conclui.  

As gerações atuais são mui-
to imediatistas, porque são 

reflexos de uma sociedade 
imediatista. Os eletrônicos, 
no caso, acentuam esse com-
portamento no sentido que 
em uma mensagem que você 
envia prontamente você já é 
respondido. Sabemos quando 
a pessoa está online, se visua-
lizou ou não, além do caráter 
ansioso, onde sabemos se a 
pessoa não responde porque 
não quer, se foi ou não ignora-
do, são pensamentos e atitudes 
que alimentam a ansiedade.

Para as crianças, as difi-
culdades de frustrações têm 
se tornado cada vez mais 
comum, porque o celular 
tem sido utilizado como um 
conforto, como uma forma 

de acalentar. Os pais usam 
o celular quando a criança 
está chorando ou quando 
está entediada, ou seja, o ce-
lular atualmente serve para 
suprir uma falta. Elas não 
lidam com a frustração, elas 
são consoladas através desses 
aparelhos. O que dificulta o 
desenvolvimento emocional. 

A tecnologia em si, tem 
suas vantagens e desvanta-
gens. Apesar de ter um im-
pacto negativo na vida das 
crianças no quesito de in-
teração social, a tecnologia 
também tem seus benefícios. 
Sabendo utilizar de forma 
eficiente e positiva, crianças 
tendem a ficar mais inteli-
gentes, suas escritas podem 
ficar mais interativas além de 
seu relato verbal.    

De acordo com a psicóloga 
Beatriz Moreira, especialista 
em desenvolvimento infantil, 
faz alguns alertas sobre os be-
nefícios e as desvantagens da 
tecnologia, além de dar dicas 
para tirar o foco de crianças 
que estão viciadas em celu-
lares. “A internet juntamente 
com as redes sociais hoje em 
dia são vias de conhecimento 
que favorecem o conteúdo e 
aprendizados dos pequenos. 
A internet avançou de uma 
forma que temos que saber 
utilizá-la para não tornar um 
grande malefício no quesito 
de desenvolver as crianças.  
Se os pais e adultos respon-

sáveis por elas não se  aten-
tarem ao conteúdo que a 
criança está acessando, elas 
podem ganhar outro rumo, 
pois ainda não tem a men-
talidade do que é certo e 
errado e por isso devem ser 
monitorados. Em relação ao 
vício, quando a criança está 
muito acostumada com o 
celular, recomendo que seja 
feito uma transição para a 
TV, pois é um meio eletrôni-
co que pode ser acessado por 
adultos e obtém um contro-
le maior ao conteúdo que a 
criança visualiza. Quando 
a criança está muito vicia-
da no celular, não podemos 
fazer esse corte brusco, mas, 
dando uns passos para trás 
utilizando a TV que também 
faz com que ela não passe 
por uma crise de abstinên-
cia.” conclui a especialista. 

Até os 3 anos de vida não 
é recomendado o celular ou 
aparelhos eletrônicos em ne-
nhum momento para crian-
ças, porque é nesse tempo de 
vida o desenvolvimento está 
a todo vapor, quanto mais 
relações e interações elas ti-
verem, mais o contato social 
será trabalhado com o exter-
no será melhor para o desen-
volvimento dela.

Por Ismael Azevedo
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Quarta Cultural. Um repertório de forró das antigas será destaque na Quarta Cultural, que ocorre no Teatro Municipal São 
José, amanhã (22/06), a partir das 19 horas, com acesso gratuito. A noite começará com shows de stand up comedy encena-
dos por Kaio Freitas e a dupla Léo de Oliveira e Carlos Xuxinha. A noite segue com show da cantora cearense Roberta Fiuza.

Eduardo e Nayana 
Martins a espera de Ma-
ria Eduarda. Katia Naggy 
e Armando Martins 
estão super felizes com 
a primeira neta mulher.

Uma homenagem ao 
ex-beatle George Harrison, 
com músicas de sua obra 
gravada com o quarteto 
de Liverpool e com muitas 
canções de sua carreira 
solo. Assim é o show 
especial “George Harrison 
em Blues”, que acontece 
no domingo, 3 de julho, 
às 18h, no Cineteatro 
São Luiz, equipamento da 
Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará (Secult), 
gerido pelo Instituto Dra-
gão do Mar (IDM).

O período junino, 
muito marcado pelo 
regionalismo e nor-
destinidade, também 
abre espaço para 
lançamentos literários. 
E fazendo referência à 
cultura nordestina que 
os autores Frederico 
Brito e Thais Evangelista 
realizarão o  lançamento 
do livro Capitão Oxente, 
o Herói da Nossa Gente, 
acontecerá no dia 24 de 
junho, às 18h, na Praça 
de Eventos do Shopping 
RioMar Fortaleza.

A obra conta a saga 
de um menino nascido 
pobre, desmilinguido, 
que inconformado com 
as agruras do seu povo 
em meio à seca, acaba 
se tornando, por acaso 
do destino, o herói da 
sua gente. O evento con-
tará com apresentação 
musical e declamação 
de poemas voltados ao 
público infanto-juvenil.

E mais...

Como a tecnologia excessiva tem prejudicado
o desenvolvimento mental e físico das crianças
Até os 3 anos de vida não é recomendado o celular ou aparelhos eletrônicos em nenhum momento para crianças

“Explico que temos tempo para estudar, brincar no celular, estar com os co-
legas e até mesmo para assistir TV”, explica mãe a mãe de Israel, de 5 anos

Um pouco de muita gente

Salete Castelo de Amoreira comemorou seu aniversário 
no Salão Humberto Cavalcante no Ideal Club com os 

irmãos, sobrinhos e um grupo seleto de amigos.

Para celebrar as festas juninas, o novo shopping de atacado de moda que está em construção em Messejana promove o “Arraiá do Giga Mall”, com shows 
e apresentações gratuitas, nesta sexta-feira (24), a partir das 15h, no estacionamento do stand de vendas do empreendimento. Na programação, muito forró 
com apresentação de quadrilha junina, da banda Trio Nordestino, comidas típicas e brincadeiras. Além disso, clientes e parceiros terão oportunidade de conhe-
cer o espaço e aproveitar condições especiais para adquirir uma loja no empreendimento. “Os festejos juninos são uma tradição da nossa gente. E após dois 
anos isolados pela pandemia, nada melhor do que poder reencontrar as pessoas e festejar nossa tradição. Sabemos que tem muita gente esperando por esse 
momento e, por isso, decidimos promover a nossa festa, para reunir as pessoas, levar mais alegria e descontração. E quem estiver por aqui, além de brincar e 
dançar, vai poder conhecer um pouco mais do nosso novo espaço, que será inaugurado em 2023”, afirma Regis Tavares, superintendente do Giga Mall.

O carnaval mais esperado do ano está chegando! No dia 
16.07, o Náutico Atlético Cearense estará de portas abertas 
para te receber no 54º Carnaval de Saudade! Garanta o seu 
ingresso: (85) 3242-9300 ou 3242-4310.

Realizado no último dia 13, no Colégio Estadual Regina 
Pacis, em Crateús, o Festival Alunos que inspiram do go-
verno do estado do Ceará que tem o objetivo de estimular e 
incentivar o desenvolvimento artístico e cultural, revelan-
do os múltiplos talentos dos alunos das escolas públicas.

Foram convidados artistas locais para compor a banca de 
avaliadores dentre eles o artista plástico Welton Silva, através de 
seus conhecimentos em artes visuais contribuiu para a seleção 
de trabalhos para concorrer a fase estadual no estado do Ceará.

A capital cearense já conta com uma das maiores refe-
rências em cursos de Pós-Graduação na área de medicina. 
Trata-se do Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), 
que integra o grupo Afya, maior ecossistema de educação em 
saúde e healthtechs do País. Com matriz em Minas Gerais, a 
instituição já investiu, desde o ano passado, aproximadamen-
te, R$ 28 milhões em seu mais recente projeto de expansão e 
no lançamento de novos cursos de pós-graduação.

Fortaleza é uma das capitais onde o Ipemed passou a 
atuar nesta nova frente de negócios, com aporte de R$ 2 
milhões usados na reforma da sua sede, que será inau-
gurada oficialmente nesta quarta-feira (22), às 19h, e na 
implementação dos cursos de especialização. Na ocasião, 
o Diretor de Educação Continuada na Afya Educacional, 
André Raeli, dará uma palestra sobre as principais tendên-
cias da formação médica e os desafios do mercado.

1Os familiares e 
amigos de Terezinha 

Martins de Castro, que 
fez história junto à sua 
filha Kátia Maggy, com o 
Teka’s Buffet, se unem 
em oração no próximo 
dia 1, na missa da 
Paróquia da Paz, a partir 
das 18 horas.

2Lamentável no meio 
hoteleiro e social o 

repentino falecimento de 
Mila Costa Lima, gerente 
do luxuoso Beach Hotel 
de Aquiraz.

3O mestre em 
educação física 

Frank Parente defende a 
implantação de jiu-jitsu 
às crianças dos bairros 
periféricos de Fortaleza. 
0 custo é quase nada e 
o resultado é proveitoso, 
assegurou o professor.

4Lamentável a saida 
de Larissa Lima, dos 

Correios - Aguanambi 
depois de 11 anos 
de laborioso trabalho.     
Pediu as contas.

5Pague Menos 
reconhece o trabalho 

dos seus funcionários. 
Cláudio Araújo é o novo 
farmacêutico do grupo.

6Começo de julho entra 
de férias o muito bom 

Ivan Nogueira da Silva. Vai 
se aninhar nos braços de 
sua mãe em Guiauba. 

7Incontáveis, ontem, 
os parabéns para 

Maria Lima.

NUMERADAS

Salete Castelo Amoreira

ANIVERSÁRIO

Raquel de Carvalho Chaves reuniu uma turma dos tempos de 
TVE. Uma tarde descontraída, com boas conversas e recorda-
ções marcou o reencontro que contou ainda com homenagem 
as aniversariantes do mês, Isabel Yamazaki, Ana Virginia Juaça-
ba, Nazarita Sarquis, Enaise Lins e Elnina Campos Pinto

FOTO ARQUIVO PESSOAL

Momento dos parabéns

Irene Mota, aniversariante e Nailde Pinheiro


