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Lula tem 19 pontos sobre 
Bolsonaro no 1º turno

Nova pesquisa do Datafolha mostra cenário estável na corrida pela sucessão de Jair
Bolsonaro, com o petista Lula marcando 47% das intenções de voto no primeiro turno

Banco Central projeta crescimento 
de 1,7% do PIB para o ano de 2022

NACIONAL5

Pelo segundo ano seguido, o número de organizações formais vol-
tou a crescer no Ceará, atingindo 150,6 mil Unidades Locais em 2020 
(alta de 3,5%). A alta foi observada nas Entidades empresariais com 
até 9 pessoas ocupadas. De 2019 para 2020, o número de assalariados 
declinou 1,9%, assim como o valor total pago em salários. ECONOMIA9

CEARÁ REGISTRA AUMENTO DE EMPRESAS E QUEDA DE SALÁRIOS
Setor de reparação de veículos automotores e motocicletas vem crescendo no Estado

CADASTRO CENTRAL TRE DESENVOLVE 
AÇÕES DE COMBATE 
ÀS FAKE NEWS
A Justiça Eleitoral desenvolveu ferramentas a nível local 
e nacional para frear a disseminação de informações 
falsas para o pleito deste ano. POLÍTICA3
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ESPORTES11 ON-LINE www.oestadoce.com.br
ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

GALO MINEIRO 
VENCE FLAMENGO

ÚLTIMAS8
BOLSONARO TEM 
JANTAR COM MOARES

INTERNACIONAL7
RÚSSIA E CHINA 
FAZEM ATAQUES

ECONOMIA9
PROCON LEVA 
SERVIÇOS A BAIRROS

POLÍTICA4
BUGUEIRO TURÍSTICO
EM PAUTA NA AL

Estados: para subir 
Auxílio Brasil, governo 
recua de compensação

ECONOMIA10

Entrevista: jornalista 
Luiz Esteves fala ao 
O Estado sobre estreia

GERAL12

Cultura: festival 
artístico une estados 
do Ceará e Maranhão

CIDADES6

Bolsonaro tem 28%, seguido à distância por Ciro Gomes (PDT), com 8%. Dez outros candidatos se embolam, empatados tecnicamente, no pe-
lotão dos que têm de 2% para baixo. A contagem regressiva de 100 dias para o pleito começa hoje. O cenário registrado é semelhante ao da pes-

quisa passada, realizada em 25 e 26 de maio, apesar da agudização da crise econômica e política envolvendo o governo federal.. ÚLTIMAS8

Há 100 dias da eleição, presidente Jair Bolsonaro enfrenta desgastes variados em seu governo e não vem conseguindo tirar a diferença larga que tem para Lula

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

Twitter - @jornaloestadoce
Facebook - jornaloestado
Instagram - @jornaloestado
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POLÍTICA

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco 
S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 
9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: EUSÉBIO - CE. BAIRRO TAMATANDUBA. Rua Luiz 
Pio Campina, n°41. Casa n°06 (Tipo A1) do Cond. Eusébio Ville. Área constr. 91,28m². Matr. 10.740 do 1°RI Local. Obs: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
11/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 622.346,03 e 2º Leilão: 15/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 299.903,58 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de 
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem 
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 11/07/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 15/07/2022 Às 15h.

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales nº2187 – 10º andar - Fortaleza – Ceara CEP: 
60135-203. Telefone/Whatsapp: (085)3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL REGISTRADOR. 
José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES. Ana Lúcia Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de 
Fátima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, Ingrid Clementino 
Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros, Pedro 
Fabrício Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro.  Ofício n° 43977. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. O 1º Ofício 
de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela Oficiala Substituta, abaixo firmado, faz 
público, para ciência dos ocupantes/proprietários confinantes, Sr(a). SERGIO PAULO LOBO LIMA, inscrito 
no CPF nº 158.399.667-20, bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em cumprimento ao 
disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que por parte de ROSANNE DE OLIVEIRA MARANHÃO, 
brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF n° 190.245.413-87, residente e domiciliada na Av. Agami, 
nº 190, apto 11, Bairro Moema, em São Paulo/SP, filha de Lúcia Maria de Carvalho Pereira Oliveira e 
Rosenvel Magalhães de Oliveira, representada por seu advogado Victor Saldanha Fontenele, brasileiro, 
casado, CPF nº 322.993.703-15, com endereço profissional na Rua Francisco Segundo da Costa, nº 77, 
sala 08, Edson Queiroz, em Fortaleza/CE, com endereço eletrônico a.processo@hotmail.com, que tramita 
neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, PRENOTAÇÃO 
Nº. 336.075, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno constituído pelo lote n° 09 
da quadra n° 42, do loteamento Parque Manibura, objeto da Transcrição n° 26.054, do 1º Oficio de 
Registro de Imóveis, o qual passará a possuir a seguinte descrição: Um terreno regular, situado nesta 
Capital, constituído pelo Lote 09, da Quadra 42, do Loteamento Parque Manibura, localizado na Rua 
Ieda Carvalho, lado par, Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, com área territorial total de 700,00m², 
com as seguintes medidas e confrontações: Ao Norte (Frente), 14,00m com a Rua Ieda Carvalho; Ao 
Sul (Fundos), 14,00m com o lote 08 da quadra 42, da Transcrição n° 26.054, desta Serventia, que faz 
frente para a Rua Kasel; Ao Leste (Lado Direito), 17,00m, com o lote 07 da quadra 42, da Transcrição n° 
26.054, e 33,00m com o imóvel de n° 224, da Matrícula n° 57.083, desta Serventia, todos com frente 
para a Rua Salvador Mendonça; Ao Oeste (Lado Esquerdo), 50,00m com o lote 14, da quadra 42, imóvel 
n° 80, da Matrícula n° 58.554, desta Serventia, que faz frente para a Rua Ieda Carvalho. Inscrito na PMF 
sob o nº 318.320-3. As impugnações de quem se julgar prejudicado quanto à retificação administrativa, 
deverão ser apresentadas dentro de 15 (quinze) dias a contar da data da segunda e última publicação 
do presente edital. Findo o prazo deste e não havendo impugnação fundamentada será efetivada a 
averbação de retificação requerida, estando os documentos da retificação à disposição dos interessados 
neste 1º Ofício de Registro de Imóveis, durantes as horas regulamentares.  Fortaleza, 17 de junho de 
2022.  -------------Assinado Digitalmente--------------. Oficiala Substituta

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales nº2187 – 10º andar - Fortaleza – Ceara CEP: 
60135-203. Telefone/Whatsapp: (085)3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL REGISTRADOR. 
José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES. Ana Lúcia Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de 
Fátima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, Ingrid Clementino 
Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros, Pedro 
Fabrício Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro.  Ofício n° 43980. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. O 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela Oficiala Substituta, abaixo 
firmado, faz público, para ciência dos ocupantes/proprietários confinantes, Sr(a). THALES DE SOUZA 
FONTENELE, inscrito no CPF nº 924.752.303-63, bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em 
cumprimento ao disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que por parte de ROSANNE DE OLIVEIRA 
MARANHÃO, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF n° 190.245.413-87, residente e domiciliada 
na Av. Agami, nº 190, apto 11, Bairro Moema, em São Paulo/SP, filha de Lúcia Maria de Carvalho Pereira 
Oliveira e Rosenvel Magalhães de Oliveira, representada por seu advogado Victor Saldanha Fontenele, 
brasileiro, casado, CPF nº 322.993.703-15, com endereço profissional na Rua Francisco Segundo da 
Costa, nº 77, sala 08, Edson Queiroz, em Fortaleza/CE, com endereço eletrônico a.processo@hotmail.
com, que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, 
PRENOTAÇÃO Nº. 336.075, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno constituído pelo 
lote n° 04 da quadra n° 05, do loteamento Parque Manibura, objeto da Transcrição n° 26.054, do 1º 
Oficio de Registro de Imóveis, o qual passará a possuir a seguinte descrição: Um terreno regular, situado 
nesta Capital, constituído pelo Lote 04, da Quadra 05, do Loteamento Parque Manibura, localizado na 
Rua Doutor Onofre Sampaio Cavalcante, lado ímpar, Bairro Luciano Cavalcante, com área territorial total 
de 435,60m², com as seguintes medidas e confrontações: Ao Oeste (Frente), 13,20m com a Rua Doutor 
Onofre Sampaio Cavalcante; Ao Leste (Fundos), 13,20m com parte da área verde, limite do Loteamento 
Parque Manibura, de propriedade da Prefeitura de Fortaleza, que faz frente para a Rua Vereador Pedro 
Paulo; Ao Norte (lado direito), 33,00m, com o imóvel n° 29, da Matrícula nº 50.591 desta Serventia, 
que faz frente para a Rua Doutor Onofre Sampaio Cavalcante; Ao Sul (Lado Esquerdo), 33,00m, com o 
lote 03 da quadra 05, da Matrícula nº 23.646, desta Serventia, que faz frente para a Rua Doutor Onofre 
Sampaio Cavalcante. Inscrito na PMF sob o nº 317.472-7. As impugnações de quem se julgar prejudicado 
quanto à retificação administrativa, deverão ser apresentadas dentro de 15 (quinze) dias a contar da 
data da segunda e última publicação do presente edital. Findo o prazo deste e não havendo impugnação 
fundamentada será efetivada a averbação de retificação requerida, estando os documentos da retificação 
à disposição dos interessados neste 1º Ofício de Registro de Imóveis, durantes as horas regulamentares.  
Fortaleza, 17 de junho de 2022.  -------------Assinado Digitalmente--------------. Oficiala Substituta

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DO 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.08/TP – 
Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de 
pavimentação em pedra tosca no Distrito de Deserto no Município de Itapipoca-CE. Após Abertura e 
Análise das Propostas Apresentadas e Amparada em Parecer Técnico emitido pela equipe de 
engenharia do município, a Comissão chegou ao seguinte Resultado: EMPRESA VENCEDORA: 
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 00.611.868/0001-
28, com o VALOR GLOBAL de R$ 1.012.312,86 (Hum Milhão, Doze Mil, Trezentos e Doze Reais e 
Oitenta e Seis Centavos). Diante do exposto, abre-se o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, 
alínea “b”, Lei 8.666/93. Itapipoca-CE, 23 de Junho de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira Marques – 
Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
22.23.09/TP – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.09/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para execução de requalificação da Praça Matriz (Perilo Teixeira) 
localizada na sede urbana do município de Itapipoca/CE. EMPRESA CONTRATADA: MARK 
TERCERIZAÇÁO, COLETA E LOCAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 17.178.049/0001-31. 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.599.964,53 (Hum Milhão, Quinhentos e Noventa e Nove Mil, 
Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 
(doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de Junho de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei 8.666/93 e alternações. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, 
pela Contratada, Érica Vidal Damasceno Andrade Said. Itapipoca-CE, 23 de Junho de 2022. Antônio 
Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 22.23.09/TP – O Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF nº 006.045.043-65, no uso das 
atribuições legais, à vista do que consta no Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços N° 
22.23.09/TP e com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
Resolve: HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 22.23.09/TP, 
Tipo Menor Preço por Global, cujo OBJETO é a Escolha da Proposta Mais Vantajosa para a 
Contratação de pessoa jurídica para execução de requalificação da Praça Matriz (Perilo Teixeira) 
Localizada na Sede Urbana do Município de Itapipoca/CE, mediante o Regime Empreitada Por Preço 
Global, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, bem como ADJUDICAR o Objeto 
Licitado em favor da empresa MARK TERCERIZAÇÁO, COLETA E LOCAÇÃO EIRELI, inscrita no 
CNPJ 17.178.049/0001-31, pela Proposta Mais Vantajosa com VALOR GLOBAL de R$ 1.599.964,53 
(Hum Milhão, Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e 
Três Centavos). Itapipoca-CE, 23 de Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.11/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Pavimentação em pedra tosca e obras de drenagens em diversas ruas da sede do Município de 
Itapipoca-CE. Após a devida Análise dos Documentos de Habilitação, foi observado pela Comissão de 
Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam a todas as exigências edilícias foram as 
seguintes: 01-MS OBRAS E SERVIÇOS - CNPJ Nº 41.356.135/0001-71;02-AGUIA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ 12.049.385/0001-60.; 03-CM SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 02.110.202/0001-11;04-CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E 
ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA – CNPJ Nº 72.432.727/0001-59;05-CONSTRUTORA IMPACTO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28, sendo, portanto, declaradas 
HABILITADAS. Por conseguinte, restaram INABILITADAS, pelos motivos a seguir descritos, as 
seguintes empresas: 01-3D CONSTRUÇÕES LTDA – Não apresentou o item 5.2.1.2. em conformidade 
com  o item 5.1..; Não apresentou o item 5.2.3.5. em conformidade com  o item 5.1.(Os Documentos de 
Habilitação em 01(uma) via, deverão ser apresentados da seguinte forma: a)02-TECTA 
CONSTRUÇÕES-F.J DE MATOS NETO-ME - Não apresentou o item 5.2.1.2.; Apresentou os itens: 
5.2.3.9.; 5.2.3.10.; 5.2.5.1.sem data de emissão. Apresentou o item  5.2.3.2 (Pavimentação em pedra 
tosca s/rejuntamento) em desconformidade com o exigido no edital pois não apresentou a pedra tosca 
s/rejunte.; 03- CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI–EPP- Apresentou o item  5.2.3.2 
(Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento) em desconformidade com o exigido no edital pois não 
apresentou a pedra tosca s/rejunte.;  04-MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- Não 
atingiu a quantidade exigida no item 5.2.3.2 (Assentamento de guia (MEIO-FIO.....), Pavimentação em 
pedra tosca s/rejuntamento e Sarjeta de concreto simples c/l=1,00m/E=0,08m:). É O RESULTADO. 
Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a 
contar desta data. Itapipoca-CE, 23 de Junho de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira Marques – 
Presidente da CPL.

 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Pavimentação em pedra tosca e drenagem de água pluvial em vias da localidade de Severino no 
Distrito de Ipú Mazagão nesse município de Itapipoca/CE. Após a devida análise dos Documentos de 
Habilitação, foi observado pela Comissão de Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam 
a todas as exigências edilícias foram as seguintes: 01-HABILITE ENGENHARIA EIRELI- CNPJ 
04.597.124/0001-57.; 02- CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI – CNPJ Nº 38.042.979/0001-
33;03-MS OBRAS E SERVIÇOS  - CNPJ Nº 41.356.135/0001-71;04-CONSTRUTORA  IMPACTO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28.;05-CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E 
ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA – CNPJ Nº 72.432.727/0001-59;06- CM SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 02.110.202/0001-11;07- INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
NORDESTELTDA – CNPJ Nº 37.012.736/0001-90;08- CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
EIRELI–EPP- CNPJ Nº 20.502.034/0001-91;09-MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-
CNPJ Nº 07.305.610/0001-42;10-JC  DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – CNPJ Nº 
17.336.292/0001-30; 11-CONSTROL ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 18.534.617/0001-52;12-
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI –CNPJ Nº 07.191.777/0001-
20; 13- FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME- CNPJ Nº 26.956.252/0001-82;14- 
JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 10.898.924/0001-00;15-ML 
ENTRETERNIMENTOS,ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME- CNPJ  Nº 29.326.036/0001-41;16-
RSM  PESSOA EIRELI – CNPJ  Nº 33.159.524/0001-89; 17. CNT- CONSTRUTORA NOVA TERRA 
EIRELI –CNPJ Nº 12.314.392/0001-42; 18-LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ Nº 
08.989.828/0001-26; 19- IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 46.521.4511/0001-75; 20 – F.J 
CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ Nº 11.049.189/0001-23; 21- OMEGA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI-ME- CNPJ Nº42.066.610/0001-38;22 – LS – SERVIÇOS CONSTRUÇÕES 
EIRELI-ME – CNPJ Nº 21.541.555/0001-10; 23- SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE EIRELI-ME –CNPJ Nº 35.764.462/0001-60; 24-TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI – 
CNPJ Nº 32.236.949/0001-81; 25. MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- ME-CNPJ Nº 
26.991.913/0001-00; 26-DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP – CNPJ Nº 17.803.489/0001-32, 
sendo, portanto, declaradas HABILITADAS. Por conseguinte, restou INABILITADA, pelos motivos a 
seguir descritos, a empresa: 01-TECTA CONSTRUÇÕES-F.J DE MATOS NETO-ME - Não apresentou 
o item 5.2.1.2.; Apresentou os itens: 5.2.3.9.; 5.2.3.10.; 5.2.5.1.sem data de emissão. É O 
RESULTADO. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 
8.666/93, a contar desta data. Itapipoca-CE, 23 de Junho de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira 
Marques – Presidente da CPL.



O Banco Central (BC) 
projetou, para 2022, alta de 
1,7% do Produto Interno 
bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país. A previsão anterior, 
divulgada em março, era de 
um crescimento de 1%. A re-
visão foi apresentada ontem 
(23) pelo diretor de Política 
Econômica do BC, Diogo 
Abry Guillen, em coletiva de 
imprensa que contou com 
a participação do presiden-
te do BC, Roberto Campos 
Neto. O anúncio foi uma pré-
via do relatório trimestral de 
inflação, adiado para o dia 
30, devido à greve de servi-
dores do órgão.

De acordo com nota do 
BC, há expectativa de “arre-
fecimento da atividade no 
segundo semestre” em decor-
rência dos “os efeitos cumu-
lativos do aperto monetário; 
da persistência de choques de 
oferta; e das antecipações go-
vernamentais às famílias para 
o primeiro semestre”. Guillen 
cita como principais compo-
nentes da demanda domés-
tica a alta no consumo das 
famílias e o recuo dos inves-
timentos (Formação Bruta de 
Capital Fixo - FBCF).

Inflação
O BC aumentou as proje-

ções para a inflação nos pró-
ximos três anos. Para 2022, o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
projetado passou dos 6,3%, 
previstos em março, para 
8,8%, nesta projeção de ju-
nho. O centro da meta fixa-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) para este 
ano está em 3,5%, com mar-
gem de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou 
para baixo.

Para 2023, ano em que a 

meta está em 3,25%, o BC 
projeta inflação de 4%, ante 
aos 3,1% divulgados em mar-
ço. Já para 2024, ano em que 
a meta definida pelo CMN 
está em 3%, as projeções pas-
saram de 2,3% para 2,7%.

Credibilidade
Perguntado se a credibili-

dade do sistema de metas de 
inflação poderia ser afetada, 
em meio ao cenário de in-
certezas, o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, disse 
trabalhar também com uma 
“meta secundária de suaviza-
ção, olhando um pouco o ba-
lanço de tudo que fizemos e 
o balanço de riscos que existe 
hoje, e como isso influencia 
as decisões futuras”.

“Temos comunicado que 
estamos perseguindo um nú-
mero ao redor. E temos dito 
que não é 4%. É menos de 
4% [em 2023]. Obviamente, 
todas relações de trocas en-
tre alta de juros e suavização 
do ciclo – entendendo onde 
a taxa de juros tem de chegar 
e entendendo também as re-

lações de troca entre o ritmo 
de subida e a taxa terminal, e 
quanto a taxa tem de ficar no 
nível terminal – tudo é leva-
do em consideração”, argu-
mentou.

“O horizonte relevante é 
2023, e o ao redor da meta é 
abaixo de 4%. Claro que caso 
chegue a 4% teremos de atuar, 

mas uma variação de + 0,1 ou 
+0,2, para um lado ou outro 
nesse ambiente de incerteza, 
não tem um valor esperado 
tão positivo. É mais claro deli-
near uma estratégia, olhar um 
prazo de horizonte relevante e 
delinear uma estratégia”, com-
pletou. (todas as matérias são 
da Agência Brasil)
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Investimento. A Associação Brasileira da Indústria Química informou que o setor pretende investir, 
até 2024, cerca de R$ 1,9 bilhão em “ações que deverão resultar na geração de empregos e inova-
ções tecnológicas”. O anúncio foi feito em Brasília, durante o evento Diálogos com a Química.NACIONAL

Tenhamos calma
Senador Marcos Rogério (PL-RO) defende inves-

tigações no MEC, mas sem conclusões antecipadas

A prisão do ex-ministro Milton Ri-
beiro para ele não “destruir” ou 
“ocultar” supostas provas, mesmo 
que não tenha ocorrido tentativas 

assim em quatro meses de investigação, deu 
ao governo a certeza de que vem aí uma onda 
de sentenças contrárias ao governo, incluindo 
prisões, com o objetivo enfraquecer a reelei-
ção de Jair Bolsonaro. “Vamos medir nesta 
campanha o quanto o Judiciário vai interferir 
no processo eleitoral”, disse ontem o líder do 
governo na Câmara, deputado Ricardo Barros 
(PP-PR).

Ativismo 
Para Barros, o juiz prendeu o Ribeiro por 

ativismo político, como medidas que quis im-
por ao presidente, na pandemia, sem ter essa 
competência.

Veia esquerdista
“O juiz tem a veia da esquerda e pretendeu, 

com a prisão do ex-ministro, produzir danos 
políticos ao presidente Bolsonaro e aliados”, 
disse o líder.

Prisão ‘vai que...’
O juiz criou a prisão “vai que....”: alegou peri-

culum libertatis de Ribeiro. Ou seja, por ter sido 
ministro, ele poderia ocultar ou destruir provas.

Afinidades
Sintonizado com as alegações da oposição con-

tra o governo, o juiz disse que a investigação pode-
ria ser afetada por um tal “gabinete paralelo”.

Medo do Barroso
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

confirmou que, se a CPI tiver assinaturas, 
será instalada. A situação da Amazônia não 
é emergência?

Na gaveta
Na Câmara, a fila tem CPI de exploração 

sexual de crianças, relações financeiras entre 
Brasil-Cuba, das passagens aéreas, da ‘Vaza 
Jato’ etc.

Curiosidade
A Câmara tem 15 comissões especiais para 

analisar PECs na fila de instalação, incluindo 
uma que versa justo sobre depoimentos em CPIs.

Culpa da vítima
Os que roubaram a Caixa podem ficar tran-

Temor é de onda de prisões por motivação eleitoral

O PODER SEM PUDOR

Quase um ano depois da morte do chefe 
político nordestino Pedro Badoque, uma 
comissão de inquérito da ditadura sugeriu o 
confisco dos seus bens. Ministro da Justiça, 
Petrônio Portella temia uma injustiça contra 
a família do morto. Pediu provas. E um ates-

tado de óbito. Dias depois, ele recebeu um 
ofício da Polícia Federal: “Senhor Ministro, 
temos a satisfação de encaminhar o laudo ca-
davérico do sr. Pedro Badoque” etc. Petrônio 
sapecou um despacho na parte de cima do 
papel: “Que mórbida satisfação!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Que satisfação!

CPI do MEC ou da Petrobras 
podem furar a fila
Deputados colhem assinaturas 
para abrir a CPI da Petrobras, 
enquanto senadores tentam 
instalar a CPI do MEC. É possível 
que ambos tenham sucesso e, 
mais uma vez, furem a fila como 
aconteceu com a CPI da Pande-
mia. No Senado, há duas co-
missões aguardando instalação 
para investigar desmatamento e 
queimadas ilegais na Amazônia, 
mas como o palco do MEC ren-
de holofotes maiores, deve ter 
prioridade e passar à frente. Na 
Câmara, há seis pedidos de CPI 
que aguardam instalação.

quilos. O Ministério Público Federal (MPF) 
pretende que o “banco social” pague R$5 bi-
lhões pela corrupção do período em que os 
governos do PT a saquearam. 

Outros tempos logo ali
Ao menos oito ex-ministros dos gover-

nos do PT foram presos entre 2015 e 2018: 
Paulo Bernardo, Guido Mantega, Antonio 
Palocci, José Dirceu, Wagner Rossi, Ged-
del Vieira Lima, Antonio Andrade e Neri 
Geller.

Interdependência
Presidente do Cidadania, Roberto Frei-

re explicou por que Lula saiu em defesa da 
investigação e contra prisão de Milton Ri-
beiro. “Solidariedade dos que sabem o que 
é corrupção. Se Bolsonaro cair, cai Lula 
também”.

Anderson na garupa
O presidente Bolsonaro fez questão de 

convidar para sua garupa, na motociata de 
Caruaru, o pré-candidato que apoia ao go-
verno de Pernambuco, Anderson Ferreira 
(PL), em cuja vitória ele aposta.

Gabinete do ódio
O empresário Luciano Hang acrescentará 

R$25 mil ao obeso saldo bancário: é o valor 
que o ativista do PT Gregorio Duvivier terá 
de pagar por incitação à violência, ao pregar o 
assassinato do “veio da Havan”.

Um faz, outro desfaz
Após o líder do governo no Senado, Car-

los Portinho (PL-RJ) anunciar a lei do “vou-
cher caminhoneiro”, virou piada na internet o 
eventual anúncio da Petrobras de uma “taxa 
exclusiva para caminhoneiros”.

Feliz da vida
Ex-ministro do Turismo e pré-candidato 

ao Senado, Gilson Machado também pegou 
carona de Bolsonaro na motociata. “Primei-
ra vez na história, um presidente vem no São 
João de Caruaru”, exultou.

Percepção mudou
Pesquisa Rasmussen, nos Estados Uni-

dos, identificou que a percepção de quem 
está “vencendo a guerra” virou: em maio, era 
Ucrânia 25% a 15% da Rússia. Inverteu em ju-
nho: Ucrânia 14% contra 24% da Rússia.

Pensando bem...
...o procurador tinha que ser levado a uma 

prisão comum, para ver o que acontece com 
quem bate em mulher.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

De acordo com nota do BC, há expectativa de arrefecimento da atividade no segundo semestre

Arrecadação de 
tributos federais 
cresce 4,13%

A Receita Federal arre-
cadou R$ 165,3 bilhões em 
tributos em maio de 2022. 
Considerando a inflação 
acumulada ao longo do 
último ano, a cifra é 4,13% 
superior ao montante arre-
cadado no mesmo mês de 
2021. O resultado de maio 
é o maior da série históri-
ca, iniciada em 1995, em 
valores corrigidos pela 
inflação.

Com o resultado, 
apenas os cofres públicos 
federais já receberam 
R$ 908,55 bilhões em 
tributos federais pagos 
pelos contribuintes entre 
janeiro e maio deste ano. 
Valor 9,75% superior 
ao dos cinco primeiros 
meses de 2021.

“Esta arrecadação está 
vinculada ao volume da 
produção de petróleo 
e também à cotação do 
barril, uma commodity 
internacional. E também 
sofre interferência da va-
riação cambial. Todos es-
ses crescimentos têm que 
ser analisados com base 
nestas considerações”, ex-
plicou o chefe do Centro 
de Estudos Tributários 
e Aduaneiros da Receita 
Federal, o auditor fiscal 
Claudemir Malaquias.

A análise das fontes 
de receitas revela que 
a arrecadação mensal 
com Rendimentos de 
Capital (IRFF) registrou 
um acréscimo de 59,5% 
em comparação ao total 
recolhido em maio de 
2021, totalizando R$ 5,8 
bilhões.

Em termos absolutos, 
contudo, a arrecadação 
com receitas previdenciá-
rias movimentou a maior 
cifra: R$ 43,52 bilhões 
(acréscimo de 9,42% em 
comparação a maio de 
2021). Em seguida vêm 
as receitas obtidas com a 

cobrança do Cofins/Pis-
-Pasep (R$ 32,30 bilhões) 
e IRPJ/CSLL (25,11 
bilhões).

Aumento
A Receita Federal atri-

bui o aumento de 9,42% 
da arrecadação da con-
tribuição previdenciária 
ao aumento da massa 
salarial e pelo cresci-
mento dos recolhimentos 
efetuados pelas empresas 
que recolhem o Simples 
Nacional. E o acréscimo 
de 59,5% na arrecadação 
do IRRF à alta da taxa 
básica de juros, a Selic, o 
que influenciou os reco-
lhimentos dos rendimen-
tos dos fundos e títulos 
de renda fixa.

Os principais indica-
dores traçam uma melho-
ra da atividade econômica 
entre janeiro e maio deste 
ano, o que também ajuda 
a explicar a alta da arreca-
dação (veja na tabela abai-
xo). Um dos destaque foi 
o crescimento de 27,2% da 
arrecadação obtida a par-
tir dos valores em dólares 
das importações, quando 
comparados os meses de 
maio de 2021 e de 2022.

Imposto
Outro destaque, se-

gundo Malaquias, foi o 
crescimento de 19,4% da 
arrecadação do Imposto 
de Renda entre janeiro e 
maio deste ano, quando 
comparado ao mesmo 
período do ano passado. 
“Tivemos o crescimen-
to da arrecadação do 
Imposto de Renda retido 
na fonte sob ganhos de 
capitais de quase 50% 
[48,9%] e o desempenho 
do Simples Nacional, 
cuja arrecadação apre-
sentou, no período, um 
crescimento de 30,8%, já 
descontada a inflação”.

BC projeta crescimento
de 1,7% do PIB para 2022
A previsão anterior, divulgada em março, era de um crescimento de 1%; o 
anúncio foi uma prévia do relatório trimestral de inflação, adiado para o dia 30
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Secult. A Secultfor vai lançar um novo serviço que visa orientar artistas e produtores culturais sobre a 
participação em editais.O “Birô de Atendimento Cultural” vai ser inaugurado no próximo sábado, 25, no 
Cuca da Barra do Ceará. Os interessados podem agendar atendimento pelo WhatsApp: (85) 9 9766.5334.CIDADES

No Estado do Ceará prossegue até esta sexta-feira, 24 
de junho, a campanha de vacinação contra sarampo e in-
fluenza na capital e nos demais 183 municípios. Isso mes-
mo; no Ceará, a 24ª Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza e a 8ª Campanha Nacional de Vacina-
ção contra o Sarampo estão em andamento em todo o Ce-
ará até este 24 de junho, em toda a rede pública de saúde 
do Estado e nos municípios. Ambas seguem obedecendo 
a cronogramas específicos e têm como objetivo contem-
plar, pelo menos, 90% dos públicos prioritários para in-
fluenza e 95% para sarampo em crianças de seis meses a 
4 anos, 11 meses e 29 dias. As unidades básicas de saúde 
(UBSs) seguem disponibilizando as vacinas para os res-
pectivos públicos-alvo contemplados. Contra a Influenza, 
também devem se vacinar os idosos a partir de 60 anos, 
trabalhadores da Saúde, crianças a partir de seis meses e 
abaixo de cinco anos, gestantes, puérperas, pessoas com 
comorbidades e deficiências permanentes, além de povos 
indígenas, professores, caminhoneiros, trabalhadores do 
transporte coletivo e profissionais portuários.

Campanha na parte final

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 24 de junho de 2022  O ESTADO                     

Wagner em Mombaça
Neste clima de pré-campanha política, antes das 

convenções partidárias que começam dia 20 de julho 
próximo, neste sábado (25/06), quem vai reunir lideranças 
e apoiadores de todo o sertão central é o deputado federal 
Capitão Wagner (Foto), que disputa o Governo do Estado 
do Ceará pela legenda do União Brasil. O encontro está 
marcado para Mombaça.

Izolda e a reeleição
Cresce dia a dia a possibilidade da governadora Izolda 

Cela vir a ser a candidata do PDT à sua própria sucessão. 
Nas últimas horas foi o ex-governador Camilo Santana 
(PT) quem proclamou seu apoio mais que direto ao afir-
mar:" Qualquer um no lugar de Izolda teria a prerrogativa 
de ir a reeleição", logo!

Definição próxima
Lideranças do PDT, à frente o presidente do partido, 

deputado federal André Figueiredo e os irmãos Ferreira 
Gomes (Cid e Ciro) já admitem que o lançamento do nome 
está próximo. E além da governadora Izolda Cela, conti-
nuam no páreo o deputado federal Mauro Filho, o ex-pre-
feito de Fortaleza, Roberto Cláudio e presidente estadual do 
legislativo cearense, Evandro Leitão. Estamos atentos.

Primeira convenção
O PSD Cearense, que tem o número 55, é o primeiro 

partido a anunciar a convenção partidária para escolha 
dos candidatos às eleições deste ano. Conforme informou 
aos meios de comunicação o próprio presidente Domin-
gos Filho, a convenção do PSD será dia 23 de julho na 
cidade de Tauá, nos Inhamuns.

E mais
Segundo Aguiar " na oportunidade vamos oficializar 

as candidaturas e as alianças que deveremos fazer. Antes, 
ainda teremos alguns encontros regionais do partido". De 
acordo com os dirigentes do PSD, o Partido quer eleger 5 
deputados federais e 8 estaduais .Sem dúvida, nosso con-
terrâneo está bastante otimista. Vamos conferir.

Prioridade
Compõem os grupos prioritários, ainda, membros 

das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças 
Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Li-
berdade, população privada de liberdade e jovens de 
12 a 21 anos em medidas socioeducativas. A secretá-
ria executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria 
da Saúde do Ceará, Sarah Mendes, incentiva os pais 
a procurarem as unidades de saúde de todo o Estado 
para manter o calendário vacinal das crianças em 
dia. A responsabilidade é de todos e não apenas do 
governo. Bom recado aos pais e ou responsáveis.

O maranhense Zeca Baleiro vai encerrar os eventos do primeiro dia de festival na Praça Verde

A partir de hoje, o público 
cearense poderá aproveitar as 
atrações do “IV Noites Brasi-
leiras - Festival Multicultural 
do Brasil”. O evento será divi-
dido em 2 dias, 24 e 25 de ju-
nho e trará à Praça Verde do 
Dragão do Mar uma união 
entre as artes provenientes do 
Maranhão e do próprio Ceará.

O “IV Noites Brasileiras” 
é uma realização da WM 
Cultural, com o apoio insti-
tucional do Instituto Dragão 
do Mar, Centro Dragão do 
Mar de Arte e Cultura e do 
Governo do Estado do Cea-
rá. Nesta edição, os organi-
zadores buscaram promover 
afeto entre povos e territó-
rios, de modo a convidar o 
público para um encontro 
estético e artístico de ambos 
os lugares. “É um festival e, 
em sua essência, pede mul-
tiplicidade, e o “Noites Bra-
sileiras” está repleto delas”, 
pontua Roberta Bonfim, do 
Núcleo Criativo do festival.

De acordo com ela, depois 
de tempos graves de pan-
demia, era fundamental a 
realização de um festival de 
encontros. “Nosso convida-
do master é o Ceará, somos 
bairristas e admiradores das 
nossas criações artístico-cul-
turais, de onde nós mesmos 
somos crias, enquanto equipe 
criativa e funcionários da cul-
tura do estado. O Maranhão 
tem muito a dizer, tem junto 
o abraço, o afeto e a possibi-
lidade de bons intercâmbios 
que gerem outras ações entre 

artistas, produtores, público e 
parceiros”, explica.

Bonfim acredita que a prin-
cipal realização do festival 
ocorre ainda nos bastidores. 
“Viver um festival por dentro 
é observar as múltiplas engre-
nagens para realização final 
do todo, onde cabem muitos 
objetivos, como o encontro 
com as diversidades que so-
mos e estamos, a relação ter-
ritorial com os espaços que 
habitamos, o convite à res-
ponsabilização do seu lugar 
do mundo a partir dos afetos 
que a arte tem e etc. Então, 
o Festival Noites Brasileiras, 
que é um festival multicultu-
ral do Brasil, propõe-se a ser 
lugar de encontro entre povos 
de diferentes territórios, para 
que a gente possa aproximar 

culturas, tradições e novas 
pesquisas”, orgulha-se.

Hoje, no primeiro dia 
de evento, a partir das 18h 
haverá um espetáculo mu-
sical da cearense Andréia 
Pires no Teatro Dragão do 
Mar. Em sequência, a mara-
nhense DJ Luh del Fuego se 
apresentará na Praça Verde. 
Além disso, Maria Antônia, 
Bruna Ene e Nayra Costa 
performarão posteriormen-
te, evidenciando o primor 
do festival pela igualdade e 
equidade de gênero. “Ter na 
nossa programação tantas 
mulheres inspiradoras nos 
aquece a alma e fortalece 
para as novas caminhadas”, 
afirma Roberta Bonfim.

O “Noites Brasileiras” tam-
bém trará a dança por meio do 

Tambor das Marias da Casa 
de Mestre Felipe, que conta 
com participantes cearenses e 
maranhenses. Encerrando as 
celebrações do primeiro dia, 
Zeca Baleiro se apresenta com 
um show de hits. É válido res-
saltar que toda a programação 
do festival é gratuita.

Roberta Bonfim tem altas 
expectativas para esta edição do 
festival. “Estamos muito felizes 
com nossa programação que é 
mista, híbrida, rica, potente e 
linda. Tudo feito para melhor 
vivermos as artes e criações 
desse nosso país de tantas, 
tantos e tantes, que é absolu-
tamente rico em arte e cultu-
ra, que é respiro e motor para 
as transformações que deseja-
mos para o Brasil”, anima-se.

Por Yasmim Rodrigues

CULTURA
Festival artístico une estados 

do Ceará e do Maranhão
Com início previsto para amanhã, o “IV Noites Brasileiras”, trará shows, 

performances e uma feira de economia criativa para Fortaleza

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE ABERTURA DE 
ENVELOPES DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.02/2022-TP. Comissão Perma-
nente de Licitação, comunica que, após prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, 
especialmente os que participam do procedimento licitatório Tomada de preços Nº 08.02/2022-TP, 
cujo objeto é a contratação dos serviços de recuperação do Centro de Referência Social Maria de 
Morais Veloso Rodovalho e Centro de Referência Social Padre Raimundo de Araújo no município 
de Araripe/CE, para abertura do envelope N° 02 (proposta de preços) que será realizada no dia 
28/06/2022, às 8:00h, na sala de Reunião localizada na Avenida José Loiola de Alencar, n° 440, 
Centro, Araripe/CE,23 dejunho de 2022. Claudio Ferreira dos Santos – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DO JULGA-
MENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o re-
sultado do julgamento das Propostas de Preços da TP Nº 2022.04.28.001F – objeto: Contratação 
da Execução das obras de construção da Praça Esportiva localizada na rodovia CE-375 – Estádio 
Mangueirão, no Município de Tarrafas – CE, conforme Contrato de Repasse Nº 904983/2020/
MCIDADANIA/CAIXA, PT Nº 1072816-40/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras 
Serviços Urbanos. Propostas Desclassificadas: Tela Serviços e Eventos LTDA - ME, CNPJ 
nº 16.741.477/0001-68, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; Medeiros Construções e 
Serviços LTDA- ME, CNPJ nº 07.615.710/0001-75, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; 
IPN Construções e Serviços EIRELI, CNPJ nº 17.895.167/0001-60, Deixou de Atender ao Item 
4.1.4 Letra “e”; (Líder Construções e Serviços) - M Joseneide Lima Melo EIRELI - ME, CNPJ nº 
04.957.984/0001-54, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; Lexon Serviços e Construtora e 
Empreendimentos EIRELI, CNPJ nº 07.191.777/0001-20, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 Letra 
“e”; Real Serviços EIRELI - ME, CNPJ nº 37.452.665/0001-46, Deixou de atender ao Item 4.1.4 
Letra “e”; Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, CNPJ nº 21.181.254/0001-23, Dei-
xou de Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; G7 Construções Serviços e Transporte EIRELI – EPP, 
CNPJ nº 10.572.609/0001-99, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; (Santiago Construções 
e Serviços) T. C. S da Silva Construções EIRELI - ME, CNPJ nº 10.787.147/0001-27, Deixou de 
Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; (KLF Serviços) - Klebio Landim De Franca EIRELI - EPP, CNPJ 
nº 35.848.539/0001-80, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; Construtora Nova Liderança 
Eventos e Serviços EIRELI - ME, CNPJ nº 17.302.916/0001-07, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 
Letra “e”; A.I.L Construtora LTDA - ME CNPJ nº 15.621.138/0001-85, Deixou de Atender ao Item 
4.1.4 Letra “e”; Construtora Moura Neto LTDA – ME, CNPJ nº 11.769.614/0001-59, Deixou de 
Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”; Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI - ME, CNPJ nº 
21.554.165/0001-85, Deixou de Atender ao Item 4.1.4 Letra “e”. Empresa Vencedora: S & T 
Construções e Locações de Mão de Obra EIRELI - ME, CNPJ nº 18.413.043/0001-64, Valor Pro-
posto de R$ 296.923,39 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos e vinte e três reais e trinta 
e nove centavos). Fica, aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei 
Federal nº 8.666/93. Maiores informações através do telefone (0XX88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 
21 de junho de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.06.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 20.06.01/2022cujo objeto versa 
sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDI-
CO PEDAGÓGICO E LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e 
habilitação: às 17h do dia 24 de junho de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: 
às 08h do dia 06 de julho de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: 
das 08h01min às 08h59min do dia 06 de julho de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 
09h do dia 06 de julho de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa 
de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, 
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de 
licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e 
no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 23 de junho de 2022. Mayara Shelly Nogueira 
de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PRE-
GÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.06.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeo-
ta, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 
20.06.02/2022cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO ESCOLAR LÚDICO E SUPLEMENTAR PARA USO 
DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO CLASSES 
EDUCACIONAIS INFANTIS, PARA MELHORAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DOS PRO-
FESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUA-
RIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 24 de junho de 
2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 14h do dia 06 de julho de 2022. Que 
se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 14h01min às 14h59min do dia 
06 de julho de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 15h do dia 06 de julho de 2022. 
Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL 
www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-
-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: 
licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 23 de junho de 2022. Mayara Shelly Nogueira de 
Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.06.03/2022. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, 
torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 
20.06.03/2022cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BAÚ LITERÁRIO – MÓVEL) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 
Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 24 de junho de 2022.Fim do 
recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 07 de julho de 2022. Que se realizara 
no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 07 de julho de 
2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 07 de julho de 2022. Referência 
de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.
org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal 
de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://
municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@
jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 23 de junho de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – 
Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – ATO DE CONVALIDAÇÃO 
ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE 
PREÇOS Nº 16.05.03/2022 Considerando que na data de 09/06/2022 foi constatado pela Comissão 
Permanente de Licitação a existência de vício administrativo na fase de habilitação do Processo 
Licitatório na TOMADA DE PREÇOS Nº 16.05.03/2022 tendo como objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR 
NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Considerando que o referido processo administrativo foi aberto 
para suprir a necessidade de contratação em epígrafe. Considerando que tão logo constatado o 
vício administrativo a Comissão Permanente de Licitação diligenciou no sentido de averiguar a 
regularidade fiscal do credenciado, ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.043.276/0001-33, referente ao item: “3.1.2.2 Prova de inscrição no 
cadastro de contribuintes estadual (FIC) ou municipal, conforme o caso, se houver, relativo 
ao domicilio sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual”. Considerando que a Comissão Permanente de Licitação reconheceu as falhas come-
tidas, na conferência da documentação, que não foi intencional, que não houve qualquer ânimo de 
beneficiar ou prejudicar qualquer dos participantes deste certame e que houve boa fé dos mesmos. 
Considerando a necessidade de correção do vício detectado, a Comissão Permanente de Licita-
ções encaminhou à Assessoria Jurídica do Município de Jaguaribe, pedido de análise e parecer 
acerca da possibilidade de convalidação dos vícios relatados. (fls 4968, 4969 e 4970)Considerando 
o parecer da Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitações, expedido em 22/06/2022, 
favorável à convalidação dos vícios cometidos nos autos do referido certame, com base no artigo 55 
da Lei Federal n.º 9.784/1999, que dispões sobre a possibilidade de a Administração convalidar o 
ato administrativo desde que haja um defeito sanável e que não acarrete lesão ao interesse público 
e nem prejuízo aos terceiros. DECIDE CONVALIDAR os atos de habilitação da ELETROPORT 
SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI realizado na data de 09 de junho de 2022, à 
vista da posterior comprovação de regularidade fiscal apresentada. Jaguaribe - CE, 23 de junho de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.04/2022. A Presi-
dente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julga-
mento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MA-
RIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, Conforme segue: INABILITADAS: 
1. REAL SERVICOS EIRELI; 2. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 3. 
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 4. PINHEIROS EMPREEN-
DIMENTOS E SERVIÇOS; 5. GPM - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA; 6. MELIUZ CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; 7. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 8. JOSE URIAS 
FILHO EIRELI; 9. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 10. J DE FONTE RANGEL EI-
RELI; 11. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 12. R M CLEMENTE CANDIDO; 13. 
JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; 14. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 15. 
ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA; 16. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 
17. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 18. D & P CONS-
TRUCOES EIRELI; 19. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 20. BARBOSA CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA; 21. CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; 22. 
ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e HABILITADAS: 23. ABRAV CONSTRUCOES 
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 24. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRE-
LI; 25. GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA; 26. JAO CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI; 27. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 28. CONSTRUTORA 
ASTRON LTDA; 29. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 30. G7 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 31. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 32. MA-
TOS & ALMEIDA LTDA; 33. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA; 
34. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 35. CALDAS EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUCOES EIRELI; 36. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 37. ECOS EDI-
FICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 38. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO 
EIRELI; 39. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 40. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CON-
SERVACAO E CONSTRUCOES LTDA; 41. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS EIRELI; 42. C V TOME SERVICOS; 43. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO 
EMPRESARIAL EIRELI; 44. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES; 45. 
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 46. VAP CONSTRU-
COES LTDA; 47. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 48. FLAY ENGENHARIA EM-
PREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 49. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; 50. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 51. A.I.L. CONSTRUTORA 
LTDA; 52. RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA; 53. CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; 54. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE 
OBRA EIRELI; 55. ARAUJO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 56. M JOSENEIDE LIMA 
MELO EIRELI; 57. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 58. 
WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 59. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES 
LTDA; 60. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 61. N3 CONSTRUTORA 
LTDA; 62. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 63. MARQUINHOS CONSTRUCOES EIRELI; 64. 
TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA. Fica, a partir da data 
desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de 
Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo 
telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 23 de Junho 
de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:

Edital n° 18430 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI LIMA OLIVEIRA e ROCHELE CARVALHO RIBEIRO;
Edital n° 18431 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e BENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS;
Edital n° 18461 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA LOPES e MARIA DO SOCORRO SILVA;

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

Fortaleza, 23/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

Escrevente
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INTERNACIONAL
Execução. Investigação conduzida pela ONG Repórteres Sem Fronteiras na Ucrânia apontou, em 
relatório publicado ontem, que o fotógrafo e documentarista Maks Levin, morto em março, foi executado 
por soldados da Rússia. O corpo de Levin, que é ucraniano, foi encontrado no início de abril.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 24 de junho de 2022

Com discursos de no má-
ximo 5 minutos, a cúpula 
virtual de líderes do Brics 
nesta quinta-feira (23) foi 
marcada por novas críticas 
das aliadas Rússia e China 
ao Ocidente, reclamações da 
África do Sul sobre a falta de 
solidariedade da comunida-
de internacional com a Áfri-
ca e pedidos de reformas de 
organismos multilaterais.

Vladimir Putin, que há 
quatro meses ordenou a 
invasão militar da vizinha 
Ucrânia, disse que os paí-
ses-membros do bloco têm 
uma oportunidade-chave 
de estreitar laços para bus-
car saídas ao que chamou de 
“ações egoístas e individu-
ais” de Estados –referência 
a potências do Ocidente que 
têm sancionado Moscou.

A fala encontrou eco nas 
palavras do líder chinês, Xi 
Jinping. Ele disse que cabe 
ao Brics, entre outras tarefas, 
opor-se a sanções unilaterais 
e abusos. “Rejeitar os pe-
quenos círculos construídos 
em torno do hegemonismo 
e praticar o verdadeiro mul-

tilateralismo”, seguiu Xi, se-
gundo informações da agên-
cia estatal de notícias Xinhua.

Declaração
O texto da declaração final 

da cúpula, publicado no site 
do Kremlin, diz que o Brics 
apoia as negociações entre 
Moscou e Kiev, hoje para-
lisadas, e se compromete a 
respeitar a soberania e a inte-
gridade territorial dos Esta-
dos –a despeito de o governo 
russo ter invadido o terri-
tório ucraniano e ocupado 
diferentes porções, especial-
mente a leste.

Ainda que trave uma 
Guerra Fria 2.0 contra os 
EUA, à qual Moscou também 
se somou, Xi exortou os alia-
dos do Brics a rejeitarem a 
“mentalidade de Guerra Fria” 
e o “confronto em bloco”. “Os 
países do Brics encamparam 
o espírito da cooperação ga-
nha-ganha”, disse ele.

O sul-africano Cyril Ra-
maphosa, por sua vez, focou o 
discurso na pandemia de Co-
vid. País onde a variante ômi-
cron foi sequenciada, a Áfri-

ca do Sul já havia reclamado 
da resposta internacional, 
e o tema voltou no discurso 
do presidente: “É motivo de 
grande preocupação que o 
resto da comunidade global 
não tenha sustentado princí-
pios de solidariedade e coo-
peração no acesso equitativo 
a vacinas.”

Saídas
Ramaphosa também de-

fendeu saídas pacíficas para 
conflitos, em referência in-
direta à Guerra da Ucrânia, 
e capitaneou o pedido pela 
democratização dos fóruns 
de tomada de decisão na 
ONU, com a maior inclusão 
dos emergentes. “Para que 
as instituições multilaterais 
possam enfrentar de forma 
efetiva os desafios globais”, 
justificou.

Na mesma linha, o brasi-
leiro Jair Bolsonaro pediu a 
reforma de organizações in-
ternacionais –nomeadamen-
te o Banco Mundial, o FMI e 
o Conselho de Segurança da 
ONU. “O peso crescente das 
economias emergentes deve 

ter a devida e merecida re-
presentação”, afirmou.

Das nações que compõem 
o Brics, apenas a África do 
Sul está de fora do Conse-
lho de Segurança. Rússia e 
China são membros perma-
nentes do colegiado. Já Índia 
e Brasil estão entre os mem-
bros rotativos.

Paz
Bolsonaro, que não tem 

atuado na diplomacia da 
guerra, também não men-
cionou o conflito do Leste 
Europeu. Mas, em passagem 
rápida relacionada ao tema, 
disse que as nações deveriam 
priorizar o “exercício diplo-
mático que produza prospe-
ridade e paz”. Ele, que esteve 
com Putin numa controversa 
visita à Rússia em fevereiro, 
agradeceu ao líder russo pela 
receptividade.

Ao líder brasileiro também 
restou uma gafe na cúpula. 
Por duas vezes, ele errou a 
pronúncia do sobrenome do 
sul-africano Cyril Ramapho-
sa. Em vez de “Ramaphosa”, 
Bolsonaro disse “raposa”.

A Suprema Corte dos 
Estados Unidos decidiu, 
nesta quinta-feira (23), 
que o porte de armas em 
público não pode ser res-
tringido por leis estaduais. 
Na prática, a sentença abre 
espaço para que mais gente 
armada circule pelas ruas, 
em um momento em que o 
país debate formas de evitar 
novos massacres a tiros.

A corte considerou como 
inconstitucional uma lei do 
estado de Nova York que 
determinava que pesso-
as interessadas em andar 
com uma pistola nas ruas 
tivessem de apresentar 
uma justificativa para isso. 
A maioria de juízes, por 6 
a 3, decidiu que restrições 
assim vão contra a Segunda 
Emenda da Constituição 
americana, que garante aos 
cidadãos a posse de armas. 
Outros estados, como Havaí, 
Maryland, Massachussets 
e Nova Jersey, possuem leis 
similares, que agora também 
devem perder a validade.

Expansões
Análises iniciais apon-

tam a decisão como uma 
das maiores expansões do 
direito de portar armas já 
feitas no país. Ao longo de 
décadas, a Suprema Corte 
se posicionou poucas vezes 
sobre a questão, o que dei-
xou espaço para regulações 
locais.

A última grande decisão 

da Corte sobre o tema havia 
sido em 2008, quando os 
juízes consideraram que 
os americanos tinham o 
direito de manter armas em 
casa. Na ocasião, a decisão 
sobre andar armado em 
público tinha ficado em 
aberto.

O caso que chegou à 
Suprema Corte foi iniciado 
por dois homens, Robert 
Nash e Brandon Koch, que 
haviam questionado a lei 
na Justiça por não terem 
conseguido uma autoriza-
ção para andarem armados 
em todas as ocasiões, como 
gostariam. Eles argumen-
taram que isso limitava as 
possibilidades dos cidadãos 
de se autodefenderem.

Decisão
A decisão da Suprema 

Corte ocorre na mesma 
semana em que senadores 
lançaram um projeto de lei 
bipartidário para limitar 
o acesso às armas de fogo, 
com o objetivo de evitar 
novos massacres a tiros em 
lugares públicos. O pacote, 
chamado de Bipartisan 
Safer Communities Act (lei 
bipartidária para comuni-
dades mais seguras), inclui 
a ampliação da checagem 
de antecedentes de com-
pradores de armas de fogo 
e mais recursos federais a 
programas de saúde men-
tal. A proposta aguarda 
votação no Senado.

EUA: Suprema Corte 
amplia direito a 
andar armado

Reunião do Brics tem novos 
ataques de Rússia e China
Cúpula virtual de líderes do Brics, ontem, foi marcada por discursos 
com novas críticas das aliadas Rússia e China ao Ocidente

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - Aviso de Licitação – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 09.001/2022-TP. Abertura: 12 de julho de 2022, ás 09h00min. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BAÚ E NA LOCALIDADE DE 
MATA FRESCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE GUAIUBA-CE. Informações: Na sede da Comissão Central de Licitação e Pregões, 
na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiúba/CE ou licitacao.guaiuba87@outlook.com. Guaiúba/
CE, 23 de junho de 2022 – Rosicleia da Silva Magalhães – Presidente e Pregoeira da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE 
JAGUARIBE/CE - AVISO DE LICITAÇÃO –N° 2022062301-SRP. O Pregoeiro do 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE JAGUARIBE/CE, torna 
público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 07 de Julho de 2022 
às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua 7 de Setembro, 
440 – Centro – , estará realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
– RESISTRO DE PREÇO, cujo critério de julgamento é MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo Objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE/CE , o qual encontram-se 
disponíveis no endereço acima, no horário de 07:30hs às 17:00hs e no site do TCE/
CE. Jaguaribe – CE, 23 de Junho 2022. Francisco Elidenes da Silva - PREGOEIRO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - AVISO DE REPUBLICAÇÃO 
- O município de Uruoca-CE, através da CPL, considerando a necessidade de correções e 
alterações no edital, vem por meio deste ato, comunicar a todos os proponentes interessados na 
execução do objeto Tomada de Preço n°. 0010906.2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS AREAS RURAIS 
DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE, que foi alterada a data da abertura da licitação do dia 27 de 
junho de 2022 ás 08H00MIN, para o dia 12 de julho de 2022 as 08H00MIN. Uruoca-CE, 23 de 
junho de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Pregoeira da CPL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 
Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 
Pregão Eletrônico nº 2022.04.18.1, Sendo o seguinte: Empresa Vencedora - DLA Comercial de 
Alimentos EIRELI vencedora junto ao lote 1 por apresentar melhor preço na fase de disputa, 
estando em conformidade com os praticados no mercado, sendo ainda, declarada habilitada 
por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede 
da Prefeitura, sito na Rua Alaíde Feitosa, n° 140, Bairro Jardim São Francisco ou ainda através 
da plataforma eletrônica: bllcompras.com.br. Barro/CE, 23 de junho de 2022. Heitor 
Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.

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 Pavimentação em 
pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, Conforme Convênio Nº 87/2022 - Processo n° 
10184080/2021 - MAPP 1767 - SOP, na modalidade Tomada de Preços Nº 05.012/2022, em favor 
da Empresa: R Construcoes e Servicos EIRELI ME, CNPJ: 12.904.558/0001-80, vencedora, com 
valor global de R$ 1.482.152,11 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e 
dois reais e onze centavos). Novo Oriente – Ceará, 22 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° 05.015/2022, oriundo do Tomada de Preços n° 05.015/2022, 
Objeto: pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio 
Nº 116/2022 - Processo Nº 03060659/2022 - MAPP Nº 1853 SOP. Contratada:   Araújo Batalha 
Serviços e Construções EIRELI ME, CNPJ: 17.874.427/0001-11. Valor Global: 1.527.488,91 (hum 
milhão, quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos). 
Data De Assinatura: 23/06/2022, Prazo Vigência: 12 (doze) meses e Prazo Execução da Obra: 150 
(cento e cinquenta) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e 
Paulo Henrique Sousa de Araújo – Representante Legal da empresa Araújo Batalha Serviços e 
Construções EIRELI ME, CNPJ: 17.874.427/0001-11.  Novo Oriente, 23 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° 05.016/2022, oriundo do Tomada de Preços 05.016/2022, Objeto: 
construcao de praça no Bairro Lagoa do Tigre Sul, sede do município de Novo Oriente-CE. 
Contratada:   M A Feitosa de Sousa LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71. Valor Global: 
550.177,43(quinhentos e cinquenta mil reais, cento e setenta e sete reais e quarenta e três 
centavos). Data De Assinatura: 23/06/2022, Prazo Vigência: 12 (doze) meses e Prazo Execução da 
obra: 150 (cento e cinquenta) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de 
Infraestrutura, e Marcos Antonio Feitosa de Sousa – Representante Legal da empresa M A Feitosa 
de Sousa LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71. Novo Oriente, 23 de junho de 2022. José Maury 
Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de licitação torna 
público a reabertura do Pregão Presencial nº 09.002/2022, que objetiva o Registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas, junto à Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social do Município de Novo Oriente, para o dia 27 de junho de 2022 às 08:00 horas, 
tendo em vista que a empresa vencedora não apresentou as amostras, conforme item 4.4.1 do 
edital. Novo Oriente/CE, 23.06.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste. O Secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em cumprimento a Legislação 
em vigor, faz publicar o Extrato resumido do 6º Aditivo ao Contrato N° 001-2020.07.27.40-TP-
ADM, firmado entre Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa Prime Empreendimentos, 
Incorporada e Serviços LTDA, como a seguir discrimina: Fundamento Legal: art.57, Parágrafo 
1º, inciso II, da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: prorrogar o prazo do 
contrato anterior pactuado, por mais 04 (quatro) meses, com vigência a partir da data do dia 17 
de Junho de 2022 até 17 de Outubro de 2022. Assina pela Contratante: Miguel Gomes Martins 
Neto, Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: Prime 
Empreendimentos, Incorporada e Serviços LTDA. Pentecoste (CE), 23 de Junho de 2022. 
Miguel Gomes Martins Neto - Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste. O Secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em cumprimento a Legislação 
em vigor, faz publicar o extrato resumido do 2º Aditivo ao Contrato n° 001-2021.08.12.45-CP-
ADM, firmado entre Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa Planalto Timbó 
Construções e Servicos EIRELI – ME, como a seguir discrimina: Fundamento Legal: art.57, 
Parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Prorrogar o 
prazo do contrato anterior pactuado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com vigência a partir da 
data 17 de Junho de 2022 até 14 de Dezembro de 2022. Assina pela Contratante: Miguel Gomes 
Martins Neto, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: 
Planalto Timbó Construções e Servicos EIRELI – ME. Pentecoste (CE), 22 de Junho de 2022. 
Miguel Gomes Martins Neto - Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Torna público que requereu à Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Amontada – 
AMAMA, a Licença regularização de Licença de Operação, para regularização de uma 
pousada, Localizada na Rua Francisco Gonçalves de Sousa, s/n, Distrito de Icaraí – 
Amontada – CE – CEP: 62.540-000. Declara ainda que cumpriu com as exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA. 

POUSADA CHICO DINA - CNPJ: 42.496.709/0001-70  

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e transportes de 
resíduos de classe II – não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Rua João Cordeiro 
nº 3090, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza – Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

EVERTON DA SILVA MARQUE LTDA (JHS SERVIÇOS)

 CNPJ: 36.003.255/0001 - 55  

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de resíduos de serviços de saúde”, localizado na Rua João Cordeiro n° 3090, Bairro 
Joaquim Távora - Fortaleza - Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

EVERTON DA SILVA MARQUE LTDA (JHS SERVIÇOS)
 CNPJ: 36.003.255/0001 - 55  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
12 de julho de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando o Pregão Presencial nº 
039/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual prestação de serviço para 
recarga de cilindro de oxigênio (10m³,7m³,3,5m³,2m³,1,5m³ e 1m³) visando suprir as necessidades 
do Hospital Dr. Waldemar de Alcântara HPP junto a Prefeitura Municipal de Tururu-Ce, mediante 
P regão  Presenc ia l .  O  ed i ta l  poderá  se r  adqu i r i do  no  endereço  e le t rôn i co 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n 
– Centro. (horário comercial). Tururu, 23 de junho de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 
07.22.06.01.001 - Pregão Eletrônico Nº 00.21.08.12.001-PERP. Partes: Prefeitura Municipal 
de Itaitinga, através da Secretaria de Infraestrutura e adamo Vasconcelos de Oliveira EIRELI. 
Objeto: aquisição de equipamentos de academia e playground, mobiliário urbano para atender 
as necessidades das diversas Secretarias do Município de Itaitinga, conforme especificações 
contidas no termo de referência, anexo ao edital. Fundamentação legal: Processo de Licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o Nº 00.21.08.12.001-PERP, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/19 e 
Decreto Federal Nº 7.892/2013. Valor do Contrato: o valor global de R$ 24.370,00 (vinte e quatro 
mil e trezentos e setenta reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das 
contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no respectivo orçamento municipal, inerentes a Secretaria de Infraestrutura do 
Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 07.01.15.122.0251.2.039.0000 - Gestão 
Administrativa dos serviços públicos de infraestrutura e mobilidade. Elemento de Despesa: 
4.4.90.52.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de impostos. 
Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-CE, 02 de junho de 
2022. Signatários: José Inácio Silva Parente e Adamo Vasconcelos de Oliveira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 07.22.15.01.001 - 
Pregão Eletrônico Nº 00.21.08.12.001-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Infraestrutura e Adamo Vasconcelos de Oliveira EIRELI. Objeto: aquisição de 
equipamentos de academia e playground, mobiliário urbano para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Itaitinga, conforme especificações contidas no termo de 
referência, anexo ao edital. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico tombado sob o Nº 00.21.08.12.001-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, da Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/19 e Decreto Federal Nº 
7.892/2013. Valor do Contrato: O valor global de R$ 90.120,00 (noventa mil e cento e vinte reais). 
Origem dos Recursos: As Despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta 
licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo orçamento municipal, 
inerentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, sob a seguinte Dotação Orçamentária: 
07.01.15.122.0251.2.039.0000 - Gestão Administrativa dos serviços públicos de infraestrutura e 
mobilidade. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00. Fonte de recursos: 1.500.0000.00 - Recursos 
não vinculados de impostos. Prazo: o presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos 
a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-CE, 
15 de Junho de 2022. Signatários: José Inácio Silva Parente e Adamo Vasconcelos de Oliveira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 14.22.06.15.001 - 
Pregão Eletrônico Nº 00.22.09.03.001-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Trabalho e Assistência Social e a empresa La em Casa Refeições LTDA. Objeto: 
Prestação de serviços de coffee break e refeições para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Itaitinga/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico tombado sob o nº 00.22.09.03.001-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 
7.892/2013. Valor do Contrato: Global R$ 157.050,00 (cento e cinquenta e sete mil e cinquenta 
reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta 
licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento 
Municipal, inerentes a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município, sob a seguinte 
dotação orçamentária: 14.02.08.244.0074.2.129.0000 - Bloco Da Proteção Social Especial (MAC-
Assistência). Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. 
14.02.08.244.0073.2.126.0000 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV - Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. 14.02.08.244.0081.2.123.0000 - 
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF - Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 1.660.0000.00. 14.02.08.243.0078.2.124.0000 - Programa 
Primeira Infância no SUAS - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 
1.660.0000.00. 14.02.08.244.0071.2.121.0000 - Bloco da Gestão do SUAS – IGDSUAS - 
E l e m e n t o  d e  D e s p e s a :  3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 .  F o n t e  d e  R e c u r s o s :  1 . 6 6 0 . 0 0 0 0 . 0 0 . 
14.01.08.122.0071.2.106.0000 - Gestão Administrativa da Sec. do Trabalho e Ação Social - 
E l e m e n t o  d e  D e s p e s a :  3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 .  F o n t e  d e  R e c u r s o s :  1 . 5 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 . 
14.02.08.122.0021.2.120.0000 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O presente 
instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 
31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 15 de Junho de 2022. Signatários: Erivanda 
Nogueira de Sousa Serpa e Deugima Karine Coutinho Lino.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 16.22.05.30.001 - 
Pregão Eletrônico Nº 00.22.09.03.001-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município e a empresa La em Casa Refeições 
LTDA. Objeto: Prestação de serviços de coffee break e refeições para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Itaitinga/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico tombado sob o nº 00.22.09.03.001-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 
7.892/2013. Valor do Contrato: Global R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). Origem 
dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação 
correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, 
inerentes a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, sob a seguinte dotação 
orçamentária: 16.01.04.122.0021.2.030.0000 - Funcionamento da Ouvidoria Geral do Municipio. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: O presente 
instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 
31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 30 de Maio de 2022. Signatários: Ériton 
Prudêncio Pires Gomes e Deugima Karine Coutinho Lino.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Concorrência 

Pública Nº 2022.00.004 CPRP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 

Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 

dia 27 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 Registro de preços para contratação de fornecimento de serviço 

de estrutura de eventos de interesse de diversas Secretarias do Município de Itaitinga/CE. 

conforme projeto básico em anexo. O Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no 

endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 23 de Junho de 2022. Francisco 

Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público que no próximo dia 11 de julho de 2022, às 9h00min, (horário de Brasília), no endereço: 
www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 040/2022.02, cujo objeto é a aquisição 
de veículos para atender as diversas Secretarias do Município de Tururu – CE. O edital poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, 
sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 23 de junho de 
2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
CPSMJN - Aviso de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação Nº 04/2022 - CPSMJN. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CPSMJN, em cumprimento à ratificação 
procedida pelo Ordenador de Despesas do CPSMJN, faz publicar, nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 8.666/93, o extrato da Inexigibilidade de Licitação nº 04/2022 - CPSMJN, objetivando a 
contratação dos serviços especializados de manutenção corretiva, em mamógrafo, modelo 
Sophie Classic, nº de serie ZDCVS - 32895, da Marca Shimadzu junto ao Consórcio Público de 
Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte/CE, pelo valor total estimado de R$ 9.300,00 (nove mil 
e trezentos reais), junto a empresa Shimadzu do Brasil Comércio LTDA, CNPJ nº 
58.752.460/0001-56, fundamentada no art. 25, I da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
declaração de inexigibilidade emitida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL e devidamente Ratificada pelo ordenador de despesas do CPSMJN. Barbalha/CE, 23 de 
junho de 2022. Cícero Igor Lima Alves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços nº 3105.01/2022 – Secretaria de 
Infraestrutura ,Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: construção de uma 
praça na Localidade Sitio Silva do Município de Alcântaras-CE, Conforme MAPP Nº 5175, da 
Secretaria das Cidades - Governo do Estado, conforme Projeto Básico. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE, comunica aos interessados o resultado 
da fase de Julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços n° 3105.01/2022. Empresa 
Vencedora: JRA Construções e Empreendimentos LTDA-ME , com CNPJ: 39.955.838/0001-74, 
pelo valor global de R$ 161.378,13 (Cento e sessenta e um mil , trezentos e setenta e oito reais e 
treze centavos). A Ata de julgamento das propostas de preços 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. Alcântaras/CE, 24 de junho de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 02.22.05.16.001 
- Pregão Eletrônico Nº 00.22.09.03.001-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através 
do Gabinete do Prefeito e a empresa La em Casa Refeições LTDA. Objeto: Prestação de serviços 
de coffee break e refeições para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município 
de Itaitinga/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 
Fundamentação legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o 
nº 00.22.09.03.001-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Valor do Contrato: 
Global R$ 167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos reais). Origem dos Recursos: 
As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes ao Gabinete do 
Prefeito do Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 02.01.04.122.0021.2.023.0000 - 
Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito e atividades civis locais. Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 1500000000. Prazo: O presente instrumento produzirá seus 
jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro do 
corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 16 de maio de 2022. Signatários: Celso Henrique Martins 
Rodrigues e Deugima Karine Coutinho Lino.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato n° 05.012/2022, oriundo do Tomada de Preços n° 05.012/2022, 
Objeto: pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, conforme Convênio Nº 
87/2022 - Processo  n° 10184080/2021 - MAPP 1767 - SOP. Contratada: R Construcoes e Servicos 
EIRELI ME, CNPJ: 12.904.558/0001-80. Valor Global: R$ 1.482.152,11 (hum milhão, quatrocentos 
e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e onze centavos). Data de Assinatura: 23/06/2022, 
Prazo Vigência: 12 (doze) meses - Prazo de Execução da Obra: 150 (cento e cinquenta) dias. 
Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e Romullo Paula Teles - 
Proprietário da empresa R Construcoes e Servicos EIRELI ME, CNPJ: 12.904.558/0001-80.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Penaforte - Extrato de Processo Nº 001/2022 - 
Adesão a Ata de Registro de Preços. Adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal 
de Nova Olinda/CE, inscrito no CNPJ/MF Nº: 07.536.444/0001-95, nos termos da Lei Nº 8.666/93 
em consonância com a Lei Nº 10.520/02 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 
7892/2013 e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo: Pregão Presencial por 
Registro de Preços Nº 2021111601SRP - Ata de Registro de Preço n° 2022.01.19.01-SRP. Órgão 
Gerenciador: Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Órgão participante (Carona): Prefeitura 
Municipal de Penaforte/CE – inscrita no CNPJ: 07.414.931/0001-85, por intermédio do Fundo 
Geral. Objeto da Adesão: Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de estrutura de 
palco, som e iluminação e demais equipamentos para os festejos do Distrito de Santo André no 
Município de Penaforte/CE. Fornecedor Registrado: AR Empreendimentos Serviços e Locações 
EIRELI – ME - CNPJ/MF Nº 22.853.186/0001-64. Valor Global: R$ 73.000,00 (setenta e três mil 
reais). Vigência da Ata 19/01/2022 à 19/01/2023. Vigência do Termo de Adesão: 23/06/2022 à 
31/12/2022. Penaforte/CE, 23 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que no próximo dia 12 de Julho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº SI-TP001/22, cujo objeto é a contratação de empresa para executar os 
serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos dos Serviços de Saúde do 
Município de Itaiçaba/CE. O edital completo poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias 
úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público, e nos sites: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e ainda https://www.itaicaba.ce.gov.br/. Itaiçaba/CE, 
23/06/2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata de Registro de Preços - 
Ata de Registro de Preços Nº 0501.22.05. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Finanças e a empresa: 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). 
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de material de expediente para atender as 
necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Itaitinga/CE, conforme processo 
licitatório Pregão Eletrônico Nº 0501.22.05.04.001PERP, no qual restaram classificados em 
primeiro lugar os licitantes signatários. Fundamentação legal: Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o Nº 0501.22.05.04.001PERP, sujeitando-se as partes 
às normas constantes da Lei Nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-CE, 21 de junho de 2022. Signatários: 
Pedro Junior Nunes da Silva e Alesson da Silva Queiroz.

DB3 Serviços de Telecomunicações S.A
CNPJ nº 41.644.220/0001-35

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente de Crateús - SEMAM, a 
Licença por Adesão e Compromisso, para Serviços de Rede de Telefonia e Fibra Óptica, 
no Município de Crateús - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas normas e instruções de licenciamento da SEMAM



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Maracanaú. 2ª Vara Cível da Comarca de 
Maracanaú. Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, nº 790, Piratininga - CEP 61905-167, Fone: (85) 
3371-8640,. Maracanau-CE - E-mail: maracanau.2civel@tjce.jus.brMaracanaú. EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS). Processo nº: 0010430-45.2019.8.06.0117. Classe: Usucapião. Assunto: 
Usucapião Extraordinária. Requerente: L Viana Participações Ltda e outros. Requerido: Moésio 
Pereira Alves e outro. O Dr. Augusto Cezar de Luna Cordeiro Silva, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Maracanaú/CE, por nomeação legal, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL 
DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que foi proposta uma AÇÃO DE USUCAPIÃO por 
parte de L. VIANA PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 11.072.684/0001-53, com sede na Rodovia CE 065, Km 12,5, s/n, Cágado, Maracanaú-
CE, CEP.: 61.900-970, endereço eletrônico: luizantonioviana@hotmail.com; BJ IMÓVEIS EIRELI-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.984.217/0001-89, com sede na 
Rua Eduardo Salgado, n.º 436-A, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP.: 60150-140, endereço eletrônico: bj@
agatek.com.br; e J E IMOVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
28.287.110/0001-03, com sede na Rua Coronel Linhares, n.º 1819, apto. 202, Aldeota, Fortaleza-CE, 
CEP.: 60170-075, e por força do despacho de página 275 foi expedido Edital de Citação por intermédio 
do qual ficam CITADOS os herdeiros de Moésio Pereira Alves, por se encontrarem em local incerto 
e não sabido, para ofereceremcontestação, querendo, no prazo de 15 dias, após decorrido o prazo 
assinado neste edital, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pela 
parte autora na inicial, ficando advertidos de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Maracanaú, Estado do Ceará, aos 03 de maio de 2022.  
Augusto Cezar de Luna Cordeiro Silva -- Juiz de Direito

DISTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE MT CONTADORES ASSOCIADOS S/S - MARIA CLÁU-
DIA NERIS VIANA, brasileira, solteira, maior, nascida em 21/07/1982, contadora, CRC - CE 
0019169/O-9, RG n° 2000010173790, CPF n° 936.582.653-53, residente e domiciliada na Travessa 
Carvalho Lima, 66, apto 1802, Aldeota, Fortaleza - CE, CEP 60.125-040 e THAMIRIS ARAGÃO 
TEIXEIRA, brasileira, casada, nascida em 22/07/1987, contadora, CRC - CE 026342/0-6, RG n° 
2003010294126, SSP - CE, CPF n° 014.115.483-70, residente e domiciliada na rua Pereira de 
Miranda, 575, apto 13, Torre 06, Papicu, Fortaleza - CE, CEP 60.175-045. São as partes acima 
qualificadas, os únicos sócios da sociedade simples pura denominada “MT CONTADORES AS-
SOCIADOS S/S”, empresa com sede social na Avenida Santos Dumont, nº 5753, Sala 809 - Tor-
re Office - Papicu, Fortaleza, Ceará, CEP 60175-047, inscrita regularmente no CNPJ/MF sob nº 
29.492.313/0001-96, com ato constitutivo registrado sob nº 155380 no 1º Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Cidade de Fortaleza - CE, resolvem por este instrumento, de comum acordo, EXTIN-
GUIR a mencionada sociedade, conforme as seguintes cláusulas e condições: PRIMEIRA - Os 
sócios declaram extinta nesta data a Denominação Social “MT CONTADORES ASSOCIADOS S/S”.  
SEGUNDA - O Capital Social da empresa e no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), totalmente 
integralizado, será devolvido integralmente aos sócios da seguinte forma: 
SÓCIOS Nº de Quotas Capital - R$ %
MARIA CLÁUDIA NERIS VIANA 4.500 4.500,00 90%
THAMIRIS ARAGÃO TEIXEIRA 500 500,00 10%
TOTAL 5.000 5.000,00 100%
TERCEIRA - Os sócios dão entre si e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação, para nada 
mais reclamarem um do outro, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas al-
terações, declarando, ainda, extinta, para todos os efeitos a sociedade com o arquivamento deste 
Distrato Social no 1º Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade de Fortaleza - CE. QUARTA - A 
sociedade ora dissolvida não deixa nem Ativo nem Passivo, porém a responsabilidade pelo ativo e 
passivo porventura supervenientes, fica a cargo das ex-sócias MARIA CLÁUDIA NERIS VIANA e 
THAMIRIS ARAGÃO TEIXEIRA, que se comprometem, também, manter em boa guarda os livros e 
documentos da sociedade ora distratada, ficando, ainda, incumbidas da regularização do presente 
ato junto às repartições públicas e órgãos competentes. E por estar assim acorde, assinam o pre-
sente instrumento, digitado em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas que 
também o assinam para que surta os efeitos legais. Fortaleza (CE), 06 de junho de 2022. MARIA 
CLAUDIA NERIS VIANA - THAMIRIS ARAGÃO TEIXEIRA. Testemunhas: Elaine Regina Pimentel 
Rocha - CPF: 029.128.353-56. Jaqueline Moura da Silva Costa - CPF: 000.992.753-60.
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ECONOMIA

Em obsessão contínua pela continuidade no trono, Bol-
sonaro quer aumentar o valor mínimo do Auxílio Bra-
sil para R$ 600 e desistir de pagar uma compensação aos 
estados em troca de eles zerarem alíquota do ICMS sobre 
diesel e gás até o fim do ano – como se os Estados disses-
sem amém e pronto. Simples assim. O presidente chegou 
a anunciar a proposta de repasse no dia 6 de junho, mas o 
diagnóstico do Governo e de parlamentares é que, como a 
medida dependeria da adesão dos Estados, o impacto po-
deria demorar ou nem chegar na ponta para os consumi-
dores. Uma PEC, em discussão no Senado reservou até R$ 
29,6 bilhões para a compensação aos governos estaduais, 
mas a medida enfrenta fortes resistências de governadores 
e secretários de Fazenda.

A nova proposta é pagar, até o fim deste ano, um adicio-
nal de R$ 200 às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, 
que hoje já recebem um mínimo de R$ 400. Cerca de 18,2 
milhões de famílias estão no programa. Segundo fontes 
do governo, a medida agrada a Bolsonaro e não deve ter a 
resistência do ministro Paulo Guedes (Economia), que já 
manifestava preferência por uma transferência às famílias 
de baixa renda em caso de eventuais novas medidas contra 
a alta dos combustíveis. O incremento teria um custo de 
aproximadamente R$ 22 bilhões, menor do que a reserva 
para os Estados na PEC, e não se descarta que a diferença 
seja usada para subir o Auxílio Brasil ou turbinar o Auxílio 
Gás, outra medida que está em discussão no pacote. Tudo 
pelo voto. Os Estados que lutem.

Auxílio maior e rasteira a Estados

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Inflação
A nova meta de inflação 

para 2025 é de 3%, com 
intervalo de tolerância de 
1,5% para mais ou para 
menos, anunciou o CMN. 
Não houve modifica-
ções nas metas para 2023 
(3,25%) e 2024 (3%). A 
meta serve para ancorar as 
expectativas do mercado 
financeiro e, desde 2019, 
recua em 0,25% ao ano até 
chegar aos 3%, em alinha-
mento com outras econo-
mias emergentes. Diante 
de uma inflação selvagem 
e disseminada nos últimos 
meses, o BC já admite o 
descumprimento da meta, 
de novo, este ano.

PIB
O Banco Central re-

visou a projeção do PIB 
para este ano e espera 
agora uma alta de 1,7%, 
enquanto a última esti-
mativa, de março, era de 
1%. Para o BC, o consumo 
das famílias foi o principal 
fator para a revisão para 
cima do PIB, seguido por 
um impacto positivo das 
exportações. A revisão 
está sobretudo relacionada 
ao resultado observado 
no primeiro trimestre 
do ano do que a uma 
mudança prospectiva de 
crescimento e espera uma 
desaceleração da atividade 
nos próximos trimestres.

Mesmo com manobra, vale não paga custos
Motoristas dizem que o 
“Pix Caminhoneiro” de R$ 
1.000 não paga nem 300 
km de distância percorrida. 
Além disso, o preço do frete 

não foi atualizado, e há ainda custos com a manutenção 
do veículo. Apesar de o ministro Paulo Guedes, já bater o 
martelo, há entraves, porque a lei eleitoral proíbe a criação 
de benefícios em ano de eleição. Para driblar a lei, em 
tese, o novo auxílio só seria possível a partir de uma PEC, 
manobra a ser usada que pode parar na Justiça.

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

O presidente chegou a 
anunciar a proposta de re-
passe no dia 6 de junho, 
mas o diagnóstico do gover-
no e de parlamentares é que, 
como a medida dependeria 
da adesão dos estados, o im-
pacto poderia demorar ou 
nem chegar na ponta para 
os consumidores.

Uma PEC (proposta de 
emenda à Constituição) em 
discussão no Senado reser-
vou até R$ 29,6 bilhões para 
a compensação aos gover-
nos estaduais, mas a medida 
enfrenta fortes resistências 
de governadores e secretá-
rios de Fazenda.

A nova proposta é pagar, 
até o fim deste ano, um adi-
cional de R$ 200 às famílias 
beneficiárias do Auxílio 
Brasil, que hoje já recebem 
um mínimo de R$ 400. Cer-
ca de 18,2 milhões de famí-
lias estão no programa.

Segundo fontes do gover-
no, a medida agrada a Bolso-
naro e não deve ter a resistên-
cia do ministro Paulo Guedes 
(Economia), que já mani-
festava preferência por uma 
transferência às famílias de 
baixa renda em caso de even-
tuais novas medidas contra a 
alta dos combustíveis.

O incremento teria um 

custo de aproximadamen-
te R$ 22 bilhões. O valor 
é menor do que a reserva 
para os estados na PEC, e 
não se descarta que a dife-
rença seja usada para subir 
ainda mais o Auxílio Brasil 
ou turbinar o Auxílio Gás, 
outra medida que está em 
discussão no pacote.

Caminhoneiros
O governo também pre-

tende criar um vale de até 
R$ 1.000 para caminho-
neiros e, para isso, articu-
la instituir um estado de 
emergência para driblar 
restrições eleitorais à cria-
ção de novos benefícios em 
ano de eleições.

Bolsonaro está sob pres-
são, em segundo lugar nas 
pesquisas de intenção de 
voto, lideradas pelo ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), e demandou 
dos seus ministros soluções 
para conter a alta dos com-
bustíveis.

A elevação dos preços é 
vista como um dos fatores 
que mais ameaçam o pro-
jeto de reeleição de Bolso-
naro. Turbinar o Auxílio 
Brasil seria uma estratégia 
para tentar minimizar o im-
pacto da inflação nas famí-

lias mais pobres e também 
fortalecer a marca do pro-
grama.

O Auxílio Brasil foi pen-
sado para ser a vitrine social 
de Bolsonaro, mas o gover-
no está com dificuldade de 
emplacar a nova marca do 
programa entre a popula-
ção, que ainda o associa 
muito ao Bolsa Família, 
uma das principais bandei-
ras das gestões petistas.

A substituição das medi-
das foi levada à discussão 
na reunião de líderes no 
Senado nesta quinta-feira 
(23). Após o encontro, o lí-
der do governo, Carlos Por-
tinho (PL-RJ), confirmou a 
possibilidade de substituir a 
compensação pela amplia-
ção do benefício. 

Portinho afirmou que há 
um receio entre os líderes 
partidários de que os go-
vernadores não zerem suas 
alíquotas de ICMS, invia-
bilizando a aplicação dos 
R$ 29 bilhões. O senador 
também levantou a possi-
bilidade de que dividendos 
da Petrobras se tornem uma 
das fontes de recursos que 
seriam usados nas medidas 
que passarão a ser previstas 
na PEC dos Combustíveis, 
prevista para ir a votação na 

próxima semana.
“Há uma convergência de 

que possivelmente substi-
tuir essa compensação para 
os governos por medidas 
mais efetivas, que a gente 
tem certeza que vão chegar 
na ponta, com relação tanto 
o aumento do Auxílio Bra-
sil, voucher-caminhoneiro, 
Auxílio Gás, sejam mais efi-
cazes”, completou.

Portinho acrescentou que 
o auxílio aos caminhoneiros 
seria de R$ 1.000 e que seria 
pago a todos os transporta-
dores autônomos.

O líder também afirmou 
que a proposta referente ao 
Auxílio Brasil prevê o acrés-
cimo de R$ 200 no próprio 
benefício e não um paga-
mento à parte aos benefici-
ários.

O senador, por outro 
lado, considerou que não há 
necessidade de o governo 
publicar um decreto de es-
tado de emergência, e nem 
mesmo que a PEC contenha 
dispositivos para permitir 
esse pagamento. A inclusão 
de um estado de emergên-
cia vem sendo discutida por 
aliados do governo como 
uma forma de driblar a lei 
eleitoral e conseguir imple-
mentar esses benefícios.

2,7 milhões de cearenses estão inadimplentes
Segundo o estudo no Mapa da Inadim-

plência, 40,21% dos cearenses estão com as 
contas em atraso - equivalendo a 2.775.827 
de CPFs. Segundo a Serasa Experian, no 
Estado, eram 2,3 milhões de inadimplentes 
em maio de 2021. Já no primeiro quadrimes-
tre de 2022 (de janeiro a abril), o número de 
pessoas nessa situação cresceu em mais de 
110 mil. Com relação ao perfil das dívidas, 
os segmentos de bancos e cartões possuem 
28,1% dos débitos, enquanto contas básicas, 
como água, luz e gás, representam 22,9%.

Banguela
Uma eventual paralisa-

ção dos caminhoneiros, 
como a de 2018, deve ser o 
"último recurso" da cate-
goria, disse a Confederação 
Nacional dos Transporta-
dores Autônomos (CNTA), 
que congrega 850 mil 
caminhoneiros, via 120 sin-
dicatos. A entidade aponta, 
entre outras ‘benesses’, 
o “diálogo consistente” 
com o Governo – afinal de 
contas a categoria apoia 
incondicionalmente. 
O posicionamento era 
de se esperar, já que o 
Brasil anda sem estar 
engrenado, como em uma 
banguela ladeira abaixo.

Aceita um vale?
A área econômica do 

Governo deu aval à propos-
ta do vale-caminhoneiro, 
que prevê auxílio de R$ 
1 mil para a categoria 
e está em discussão no 
Congresso. Com o aval do 
ministro Paulo Guedes, o 
Congresso não terá mais a 
resistência do Governo, e 
o auxílio poderá ser pago 
a até 800 mil caminhonei-
ros. Segundo cálculos da 
área econômica, a medida 
deve custar R$ 4,8 bilhões. 
Pena que a medida não 
ajuda nos preços de tudo 
que sobe motivados pelo 
combustível mais caro. 
Remédio fraco.

Setor elétrico. Até 2026, o Brasil deve inaugurar mais 241 grandes usinas solares e parques eólicos em operação 
comercial, segundo levantamento da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) com base em projetos 
já contratados em leilões dos últimos anos. A maior parte dos empreendimentos ficará concentrada no Nordeste.

Para subir Auxílio Brasil, governo 
recua de compensação a estados
Governo quer aumentar o valor mínimo para R$ 600 e desistir de pagar uma 
compensação aos estados que zerarem alíquota do ICMS sobre combustíveis

Dirceu Rabelo Pinheiro, brasileiro, casado, torna público que requereu, 
à Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Quixada, Licença Am-
biental por Adesão e Compromisso - LAC referente ao desmatamento da 
sua propriedade rural denominada Fazenda Juá, contemplando uma área 
de 70 hectares, situada no Distrito Daniel de Queiroz - Quixadá/CE, sem 
número. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Intenção de Cancelamento a Ata de Registro de Preços Nº 
15.004/2022 - SRP - O Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde, Éder Lima Aureliano, torna 
público a Intenção no Cancelamento dos lotes 03 e 06, da Ata de Registro de Preços Nº 15.004/2022 - 
SRP- Pregão Eletrônico N° 15.004/2022-PERP, que trata do objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de medicamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades do 
Hospital Regional e UTI. Detentor: Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Eireli - inscrita 
no CNPJ sob o nº. 05.199.870/0001-55. Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde. Fundamentação: 
Art’s. 20, II e 21, I, Decreto Federal nº. 7.892/2013, as normas e condições previstas na Cláusula 
Nona, Décima Quarta e Décima Quinta da Ata de Registro de Preços nº. 15.004/2022 - SRP. Fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o contraditório e ampla defesa.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS N° 2022062202-TP. A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribara – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 12 
de julho de 2022 às 09:00hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua Bezerra de 
Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO 
E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE 
AGENTE COMNITARIO DE SAÚDE - ACS E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE, 
JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE  JAGUARIBARA/CE, o qual encontram-
se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE e no Site: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas, Jaguaribara, 23 de junho de 2022. 
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2022 - PERP, 
do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de 
eletrodomésticos e mobiliários, para atender as necessidades das diversas secretarias do município.  
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 12h do dia 24/06/2022; 2. Fim do rece-
bimento de propostas: às 08h do dia 07/07/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h 
às 08:59h do dia 07/07/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 07/07/2022, 
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:w-
ww.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público re-
sultado da fase de Habilitação referente à Tomada de Preços nº SI-TP003/2022, que objetiva a con-
tratação de empresa especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo em diversas 
ruas no município, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme projeto básico, parte integrante 
deste processo. Empresas Habilitadas: 1. Águia Construções e Incorporações Ltda; 2. Eletrocampo 
Serviços e Construções Ltda; 3. CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda - ME; 4. 
Barbosa Construções e Serviços Ltda - ME; 5. FF Empreendimentos e Serviços Ltda - ME; 6. A.I.L. 
Construtora Ltda - ME; 7. I P N Construções e Serviços Eireli - ME; 8. Araujo Batalha Serviços e Cons-
truções Eireli - ME; 9. Medeiros Construções e Serviços Ltda; 10. Arcturo Construções e Serviços 
Ltda - ME; 11. N.R Construções e Serviços Eireli - ME; 12. S & T Construções e Locações de Mão de 
Obra Ltda - ME. Empresas Inabilitadas: 1. Monte Sião Empreendimentos Ltda - ME; 2. Abrav Cons-
truções Serviços Eventos e Locações Eireli - EPP; 3. Momentum Construtora Limitada - ME; 4. Roma 
Construtora Eireli-ME; 5. T.C.S. da Silva Construções Eireli - ME; 6. AOS Construções Ltda - ME; 7. 
Plataforma Serviços e Construções Eireli - ME. Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, “a” 
da Lei nº 8.666/93. Maiores informações: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 14.06.14.01.22-
PERP. O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
07/07/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos diversos para atender as neces-
sidades da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se 
na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso públi-
co” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, 
no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o Resultado do Julgamento de Recurso administrativo da fase de propostas da Tomada de 
Preços Nº 07.01.27.01.22-TP. Após análise do recurso administrativo protocolado pela empresa re-
corrente, dá análise do recurso estabelecido no instrumento convocatório, julgo IMPROCEDENTE o 
recurso apresentado pela empresa Karlos Bruno Barros Figueiredo. mantendo a decisão do resultado 
da fase de proposta. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 08h às 18h ou 
pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação de 
Tomada de Preços nº 2022.05.10.004-TP-INFR, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para construção de um sistema de abastecimento 
de água na comunidade de sussuarana, e perfuração de 3 (três) poços profundos nas localidades 
de Córrego do Moreira, Ponta D’água e Cutia, no município. A realizar-se no dia 12/07/2022, 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.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resultado 
do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços N° 2022.05.31.001-SEINFRA(Secretaria de In-
fraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para execução 
dos serviços de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente e sinalização de 
ruas na sede do Município, conforme projeto em anexo referente ao MAPP Nº 370, a saber Habili-
tadas: F.J. de Matos Neto - ME, Ferreira Construtora Ltda, WU Construções e Serviços Eireli-EPP, 
ABRAV Construções Serviços Eventos e Locações Eireli, Prisma Locações e Serviços Eireli, NR 
Construções e Serviços Eireli,  Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli-ME , Martins e Car-
neiro Construções Civil Ltda, ATL Construções e Serviços Eireli Construtora Moraes Eireli-EPP, IPN 
Construções e Serviços Eireli,  Pilar Construções e Serviços Ltda,  Itapajé Construção e Serviços Eire-
li. Inabilitadas: Real Serviços Eireli, Sertão Construções Serviços e Locações Ltda, Antônio Alexandre 
Ferreira Xavier Eireli, Fenix - Locações e Empreendimentos Eireli, Energy Serviços Eireli, MV & R 
Locação e Construção Eireli. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto 
no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 11/07/2022, às 09h, 
realizará licitação de Pregão Presencial Nº 2022.06.24.001-SEINFRA(Secretaria de Infraestrutura), 
cujo objeto: Registro de preço para futura aquisição de material de construção, destinado a atender as 
necessidades do município, conforme especificações em anexo. Referido EDITAL poderá ser adquiri-
do no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h 
às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resultado 
do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços N° 2022.05.31.002 - SEINFRA, cujo o objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em concreto betumi-
noso usinado a quente e sinalização de ruas na sede e zona rural do Município, conforme projeto em 
anexo referente ao MAPP Nº 757, parte integrante deste processo, a saber : Habilitadas: F.J. de Matos 
Neto - ME, Ferreira Construtora Ltda, WU Construções e Serviços Eireli-EPP, ABRAV Construções 
Serviços Eventos e Locações Eireli, Prisma Locações e Serviços Eireli, NR Construções e Serviços 
Eireli, Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli-ME, Martins e Carneiro Construções Civil 
Ltda, ATL Construções e Serviços Eireli, Construtora Moraes Eireli-EPP, Trevo Engenharia e Serviços 
Eireli,  Pilar Construções e Serviços Ltda,  Itapajé Construção e Serviços Eireli. Inabilitadas: Real Ser-
viços Eireli, Sertão Construções Serviços e Locações Ltda, Antônio Alexandre Ferreira Xavier Eireli, 
Fenix - Locações e Empreendimentos Eireli, Energy Serviços Eireli, MV & R Locação e Construção 
Eireli. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, 
alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação Torna público o Resultado 
do Julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº. 2022.01.28.002-SEINFRA(Secre-
taria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, cujo objeto: Contratação de empresa para a 
construção e urbanização de praças em diversas localidades no Município, Conforme projeto em ane-
xo parte integrante deste processo, a saber: Desclassificadas: BRB Serviços e Comercio Eireli, Cons-
trutora Novo Juazeiro Eireli. Classificadas: Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços Eireli pelo 
valor global de R$ 1.058.682,42 (hum milhão e cinquenta e oito mil seiscentos e oitenta e dois reais 
e quarenta e dois centavos); H B Serviços de Construção Eireli, pelo valor global de R$ 1.056.745,31 
(hum milhão e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos.); ATL 
Construções e Serviços Eireli, pelo valor global de R$ 1.037.777,72 (hum milhão e trinta e sete mil 
setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos); AOS Construções Eireli pelo valor global 
de R$ 1.057.116,98 (hum milhão e cinquenta e sete mil cento e dezesseis reais e noventa e oito cen-
tavos); Limpax Construções e Serviços Ltda pelo valor global de R$ 1.066.529,42 (hum milhão e ses-
senta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos); Apla Comercio, Serviços, 
Projetos e Construções Eireli-ME classificada pelo valor global de R$ 1.058.150,80 (hum milhão e 
cinquenta e oito mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos); Nordeste Construções e Infraestrutura 
Ltda-ME classificada pelo valor global de R$ 1.058.895,17 (hum milhão e cinquenta e oito mil oitocen-
tos e noventa e cinco reais e dezessete centavos); Marfhys Construções e Serviços de Edificações Ei-
reli pelo valor global de R$ 1.051.458,48 (hum milhão e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e 
oito reais e quarenta e oito centavos); Real Serviços Eireli pelo valor global de R$ 1.056.445,40 (hum 
milhão e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos); Eletroport 
Serviços Projetos e Construções Eireli pelo valor global de R$ 1.053.256,14 (hum milhão e cinquenta 
e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos); Araguaia Empreendimentos Eireli 
pelo valor global de R$ 1.041.494,65 (hum milhão e quarenta e um mil quatrocentos e noventa e 
quatro reais e sessenta e cinco centavos); Pilar Construções e Serviços Ltda pelo valor global de R$ 
1.049.918,40 (hum milhão e quarenta e nove mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos); 
Caldas Empreendimentos e Construções Eireli pelo valor global de R$ 1.052.441,66 (hum milhão 
e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos); CONJASF 
Construtora de Açudagem Ltda pelo valor global de R$ 1.061.405,84 (hum milhão e sessenta e um mil 
quatrocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos); Itapaje Construção e Serviços Eireli pelo valor 
global de R$ 1.059.105,62 (hum milhão e cinquenta e nove mil cento e cinco reais e sessenta e dois 
centavos); Trevo Engenharia & Serviços Eireli pelo valor global de R$ 1.053.333,21 (hum milhão e 
cinquenta e três mil trezentos e trinta e três reais e vinte e um centavos); Emilio Marcos Franco Alves - 
Emilio Construções e Serviços pelo valor global de R$ 1.048.878,87 (hum milhão e quarenta e oito mil 
oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos); N3 Empreendimentos e Participações pelo 
valor global de R$ 1.057.607,95 (hum milhão e cinquenta e sete mil seiscentos e sete reais e noventa 
e cinco centavos); G7 Construções e Serviços Eireli pelo valor global de R$ 1.041.946,10 (hum milhão 
e quarenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos); S&T Construções e Loca-
ções de Mão de Obra Eireli, pelo valor global de R$ 1.057.348,27 (hum milhão e cinquenta e sete mil 
trezentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos); Construtora Kamac Oliveira Ltda pelo valor 
global de R$ 1.048.124,43 (hum milhão e quarenta e oito mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e 
três centavos); MV&R Locação e Construção Eireli pelo valor global de R$ 1.054.011,95 (hum milhão 
e cinquenta e quatro mil onze reais e noventa e cinco centavos); V3I Construções e Serviços Eireli 
pelo valor global de R$ 1.026.396,87 (hum milhão e vinte e seis mil trezentos e noventa e seis reais 
e oitenta e sete centavos); WU Construções e Serviços Eireli pelo valor global de R$ 1.060.402,28 
(hum milhão e sessenta mil quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos); A.I.L Construtora Ltda 
pelo valor global de R$ 1.042.485,39 (hum milhão e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e nove centavos); Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli pelo valor global de R$ 
1.055.726,25 (hum milhão e cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centa-
vos); Momentum Construtora Limitada pelo valor global de R$ 1.052.589,07 (hum milhão e cinquenta 
e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e sete centavos); Plataforma Construções Transporte e 
Serviços Eireli pelo valor global de R$ 1.056.671,41 (hum milhão e cinquenta e seis mil seiscentos 
e setenta e um reais e quarenta e um centavos); T.C.S da Silva Construções Eireli pelo valor global 
de R$ 1.066.177,65 (hum milhão e sessenta e seis mil cento e setenta e sete reais e sessenta e 
cinco centavos); Sertão Construções Serviços e Locações Ltda pelo valor global de R$ 1.053.817,23 
(hum milhão e cinquenta e três mil oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos); Contecnica 
Cariri - Organização Empresarial Eireli pelo valor global de R$ 1.046.848,18 (hum milhão e quarenta 
e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos); Prolimpeza Serviços e Construções 
Eireli pelo valor global de R$ 1.061.486,21 (hum milhão e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e 
seis reais e vinte e um centavos); Eletrocampo Serviços e Construções Ltda pelo valor global de R$ 
1.049.199,01 (hum milhão quarenta e nove mil cento e noventa e nove reais e um centavo); Daterra 
Construções e Serviços Eireli pelo valor global de R$ 999.028,52 (novecentos e noventa e nove mil e 
vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). Fica aberto a partir da data desta publicação, o prazo 
recursal previsto no artigo 109 inciso I Alinea `b` da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato do Contrato N° 0704050122tp01 da Tomada de 
Preços N° 07.04.05.01.22-TP - Contratante e signatário:  Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Infraestrutura, Afrânio Feitosa Carvalho Gomes, secretário. Extrato do Instrumento Contratual, cujo 
objeto: Contratação de empresa de consultoria técnica multidisciplinar com especialistas em seu qua-
dro técnico na área de planejamento e gestão urbana, arquitetura habitacional, urbanismo, habitação 
de interesse social, saneamento, e outros, para elaboração da avaliação dos resultados das ações 
referentes ao PT 424.394-23 do ministério das cidades, no município; Valor Global: R$ 56.929,37 (cin-
quenta e seis mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos); Contratada e signatário: 
Croquis Projetos e Construções Ltda, Daniel Sátiro Santos; Dotação Orçamentária/Elemento de Des-
pesa/Fonte de Recurso: 07 01 15 512 0008 1.013 3.3.90.39.00 1700000000. Vigência do Contrato: 
ATÉ 23/06/2023; Data da Assinatura: 23/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 
07.04.05.01.22-TP. Objeto: Contratação de empresa de consultoria técnica multidisciplinar com espe-
cialistas em seu quadro técnico na área de planejamento e gestão urbana, arquitetura habitacional, 
urbanismo, habitação de interesse social, saneamento, e outros, para elaboração da avaliação dos 
resultados das ações referentes ao PT 424.394-23 do Ministério das Cidades, no município, para 
atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do município. 
Vencedor: Croquis Projetos e Construções Ltda - Valor R$ 56.929,37. Adjudicado e Homologado, pelo 
respectivo: Ordenador de Despesas Afrânio Feitosa Carvalho Gomes da secretaria. Data: 22/06/2021.
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Ranking. Faltando pouco menos de cinco meses para o início do Mundial do Catar, a seleção brasileira permanece na 
liderança do ranking de seleções da Fifa, cuja nova versão foi divulgada ontem (23), após o final das Eliminatórias para 
a Copa do Mundo e a disputa de amistosos internacionais e de partidas de competições como a Liga das Nações.ESPORTES

1º de julho     
Esta é a data do lançamento do livro de Wilton Bezerra 

com crônicas e causos. No Cantinho do Frango a partir de 
sete da noite.

Um time de ouro
Felipe, Everton, Gabriel, Lucas e Alberto este é um time 

de ouro que leva a bandeira do Farias Brito para o projeto 
Manhatom.

60 anos
O que pouca gente sabe. Meu amigo Avelino  Missialdes 

está completando 60 anos dedicados ao Náutico.

Insista
Só ganha quem joga. Sonhos, continue acreditando que 

seu dia chegará.

Radinho de pilha
Ao proibir a entrada do radinho de pilha no Castelão, a 

nossa PM poderá mostrar quantos rádios foram endereça-
dos aos torcedores nos últimos jgos. Essa medida só traz 
prejuízos a quem gosta de acompanhar os jogos ouvindo 
os nossos radialistas.

Petrobras já era
O jornalista Helder Cordeiro deu umna aula de co-

nhecimentos no seu artigo do dia 21 de junho aqui em O 
Estado que em termos de colunistas e articulistas possui 
uma verdadeira seleção de astros de primeira linha, "A 
Petrobras já era" deve ser emoldurado para sempre e é um 
orgulho para este colunista com mais de 50 anos escreven, 
ter o Helder como companheiro de equipe.

Amizade

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Brinquedos infláveis, caça ao tesouro, cine azul, 
recreação aquática, futebol, vôlei, basquete, brinquedos 
de roda, oficinas de arte, oficinas de culinária, festival de 
talentos e outras atividades. Tudo isso e mais na colônia 
do Ari de Sá para crianças de 4 a 15 de julho, de 3 a 10 
anos das 8h às 12 horas. Ligue 3477.2007.

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

A noite parecia que não 
terminaria nada bem para o 
Flamengo, mas o gol de Láza-
ro, aos 34 minutos do segundo 
tempo mudou tudo. O Atléti-
co-MG venceu por 2 a 1, com 
gols de Hulk e Ademir, no Mi-
neirão, o jogo de ida das oitavas 
de final da Copa do Brasil, mas 
o Rubro-Negro vai muito vivo 
para o confronto da volta, mar-
cado para o dia 13 do próximo 
mês, no Maracanã. Para quem 
perdia por 2 a 0, o resultado fi-
nal não foi de todo ruim.

Com a vitória por 2 a 1 na 
ida, o Atlético pode empatar na 
volta que estará classificado às 
quartas de final, já o Flamengo 
precisa vencer por dois ou mais 
gols de vantagem para seguir 
no torneio. Em caso de triunfo 
rubro-negro por um gol de di-
ferença a decisão da vaga será 
nos pênaltis.

Mas muita coisa vai aconte-
cer com Galo e Fla até o duelo 

da volta, já que antes do novo 
encontro, cada time vai entrar 
em campo mais cinco vezes, em 
jogos do Brasileirão e da Copa 
Libertadores. Agora, um Atlé-
tico muito mais leve e sem 
pressão. Se o técnico Turco 
Mohamed esteve próximo de 
ser demitido, após dois triun-
fos consecutivos sobre o Fla-
mengo, o treinador argentina 
certamente vai viver dias de 
paz. O mesmo não acontecer 
com Dorival Júnior, que foi 
derrotado pela terceira vez 
em quatro jogos e vê o Fla-
mengo num momento crítico 
na temporada.

Nada mal começar uma 
decisão com um gol logo aos 
sete minutos do primeiro 
tempo, mas o tento marcado 
logo no início da partida fez 
com que o Atlético adotasse 
uma postura mais defensiva 
no restante da partida. Com 
a vantagem no placar, o Galo 

passou a jogar recuado e bus-
cando os contra-ataques.

Com uma postura diferente 
do jogo de domingo, o Flamen-
go dominava os primeiros mi-
nutos, mas o gol aos seis, após 
falha de Diego Alves, dificultou 
o restante do primeiro tempo. 
A equipe de Dorival Júnior 
controlou a etapa inicial, fez um 
bom jogo, mas deixou a desejar 
com criação. João Gomes e An-
dreas foram bem. No segundo 
tempo, a situação foi mais favo-
rável ao Atlético, que ampliou 
o placar. O Flamengo tentava 
manter o ritmo de jogo, no en-
tanto, não conseguiu consoli-
dar as jogadas e não apresentou 
perigo ao goleiro Everson. Aos 
35, Lázaro fez o gol que deu um 
gás ao elenco em busca do em-
pate, que não aconteceu.

Os mais de 50 mil atleticanos 
presentes no Mineirão fizeram 
uma bela festa durante a entra-
da dos times. Com a lanterna e 

fita adesiva, para mudar a cor 
da luz, os torcedores do Galo 
fizeram um mosaico diferente, 
sem papel. “Lutar”, foi recado 
passado aos jogadores.

Mariano mostrou ter uma 
ótima visão de jogo e deixou 
Hulk em condições de abrir o 
placar, com um golaço, de co-
bertura. O camisa 7 do Atlético 
aproveitou a indefinição de Die-
go Alves, que demorou para sair 
do gol e foi encoberto após o to-
que do jogador atleticano.

O Atlético se mostrou uma 
equipe bastante confiante den-
tro de campo e evitava dar 
chutões, mesmo com a pressão 
do ataque rubro-negro. Em vá-
rios momentos a saída de bola 
pelo chão deu resultado, mas 
em pelo menos três oportu-
nidades o Galo errou e deu a 
chance para o Flamengo em-
patar. Atlético e Flamengo se 
enfrentam novamente apenas 
dia 13 de julho, no Maracanã. 

NO TIME DO METON No último time do Jacarecanga 
que tinha Meton César como titular meu amigo Zé Ismar lá 
estava. Foi um goleador de muitos gols.

LIDERANÇAS A família feitosa sempre brilhou e hoje na 
coluna duas estrelas que continuam a cintilar, Mário e Ferrúcio.

NO NÁUTICO Sete nomes de relevo de nossa sociedade 
flagrados no café da manhã nos 93 anos do Náutico.

Atlético-MG vence Flamengo 
em casa pela Copa do Brasil 
O Atlético-MG venceu por 2 a 1 Flamengo, com gols de Hulk e Ademir, 
no Mineirão, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 

A empresa PORTELA E MATOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ : 45.152.351/0001-
56, sedeada na RUA VALE FORMOSO, nº 454, SALA 03 , Jardim das Oliveiras, Fortaleza-Ceará, torna público 
que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação 
(LI) para a construção de dezoito unidades residenciais unifamiliares planas, do tipo geminadas, a  serem 
implantadas Na Rua Carneiro Leão, s/n, Nos Terrenos A, B, C, D, E, F, G, H e I, partes da Quadra nº 10, do 
Loteamento Praia do Cararu - Bairro Precabura - EUSEBIO -CE. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

GLOBEST PARTICIPAÇÕES LTDA.
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente- SEMACE, 
a Regularização da Licença de Operação para a Extração de Minério de Ferro, em uma 
área de 300,59 Hectares na ANM, sendo a área utilizada de lavra de 80 Hectares, 
localizada no município de Quiterianópolis-CE, no Sítio Bandarra, Serra do Besouro, 
Zona Rural do Distrito de São Francisco. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

INSTITUTO SÓCIO CULTURAL JLM (MUSEU DA ESCRITA) – 20.051.817/0001-04 
Torna pública que requereu a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e 
Recursos Hídricos a licença de instalação para construção de prédio para instalação do 
Museu da Escrita localizada no endereço Lotes 5, 15, 16, 17 e 18, Qd 61, 4ª Etapa, Por-
to das Dunas, no município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 
237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o 
licenciamento ambiental da SEAMP. 

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ. 00.779.059/0001-20

Torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAU-
CAIA – IMAC, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL nº 60/22, válida até 15/06/2023, para JAZI-
DA DE EMPRÉSTIMO em área total de 39,00 hectares, localizada na CE-155, Km 4,35 no 
município de Caucaia/CE, exclusivamente para execução de obras de duplicação, res-
tauração com melhoramentos na Rodovia BR-155/CE, trecho: entroncamento BR-222.

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ. 00.779.059/0001-20

Torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAU-
CAIA – IMAC, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL nº 59/22, válida até 15/06/2023, para JAZI-
DA DE EMPRÉSTIMO em área total de 3,0 hectares, localizada na CE-155, Km 10,26, no 
município de Caucaia/CE, exclusivamente para a execução de obras de duplicação, res-
tauração com melhoramentos na Rodovia BR-155/CE, trecho: entroncamento BR-222.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 24/06/2022
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°30794 FRANCISCO MARDÔNIO FORTE E MARIA ELIZETE MIRANDA AMORIM
N°30795 SAMUEL CARNEIRO DOS SANTOS E VIVIAN NASCIMENTO PORTELA DO PRADO

23 DE JUNHO DE 2022 
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76240 - JOCELIO NONATO NEPOMUCENO e ERIVALDA RODRIGUES TOR-
RES; Edital n° 76241 - DANIEL ALVES SILVA e ALESSANDRA DOS SANTOS SARAIVA; 
Edital n° 76242 - PAULO MESQUITA FELIX FILHO e ANA CARLA BEZERRA MARTINS;
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, 23/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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° 41838 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEOMAR SOARES DE ALMEIDA e NÁDIA MARIA SOUSA GOMES;
Edital n° 41839 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALAN RODRIGUES DA SILVA e VANESSA HERMÓGENES VIEIRA;
Edital n° 41848 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBSON CAETANO DA SILVA SANTOS e ANA KARLA SOUSA DOS SANTOS;
Edital n° 41840 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CORDEIRO e TEREZA CRISTINA DE PAIVA NASCIMENTO;
Edital n° 41841 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WAGNER CHAVES DAMASCENO e EDIANA ALENCAR COSTA;
Edital n° 41849 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DALDEMIRO MADEIRO DE LIMA e FRANCISCO EUDES FERREIRA SOARES;
Edital n° 41850 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOHNNY DO NASCIMENTO SOUSA e JÉSSICA BARBOSA DA SILVA;
Edital n° 41851 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO PEREIRA FILHO e ELIZABETE PINTO GONÇALO;
Edital n° 41852 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO VICTOR DE FARIAS FURTADO e ANA JULIA LIMA OLIVEIRA;
Edital n° 41842 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE SOUSA INACIO e SOLANGE NOGUEIRA DE LIMA;
Edital n° 41843 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO SERGIO LOPES DA SILVA e TELMA AMANCIO DE SOUZA;
Edital n° 41844 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE JALMIR MARCOS e RAFAELA NASCIMENTO;
Edital n° 41845 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO CARLOS DA FONSECA JUNIOR e RAQUEL CHAVES SANTIAGO;
Edital n° 41853 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GILDO ALVES DE ARAUJO e GLEICILANE DA SILVA SOARES;
Edital n° 41854 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO ALVES DODÓ e MARIA FERNANDA SANTIAGO GOMES;
Edital n° 41847 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EUDES RODRIGO SERAFIM DE LIMA e AMANDA GABRIELLA DA SILVA HOLANDA;
Edital n° 41837 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR HUGO DA SILVA SANTIAGO e RAFAELA DOS SANTOS EVANGELISTA;
Edital n° 41846 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO HUMBERTO MAGALHÃES BRITO FILHO e JANAINA SALES AMARAL;
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 23/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339709 - Daniel José do Nascimento Júnior e Rebeca Dayane Santos Silveira Dantas;
339710 - André Guilherme Souza Macena e Bruna Gabriele Lima de Sousa;
339711 - Waldemar Alves dos Santos e Rosilene Silva Paz;
339712 - Thiago Henrique de Vasconcelos e Ingrid Rodrigues Xavier;
339713 - Jefferson Sousa Santos Caldas e Mikaelle Rodrigues da Rocha;
339714 - George Alphonse Prado Boris e Janine de Carvalho Bonfadini;        
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, 23 de junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31152 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RUBENS SILVA NOGUEIRA e VALESCA DE OLIVEIRA SÁ;
Edital n° 31156 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO ANDRÉ GOMES UCHOA e PRISCILA DUARTE SILVA;
Edital n° 31153 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO LIMA CAVALCANTE e NATALIA BRAGA CARVALHO;
Edital n° 31154 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLÁUDIO RÉGIS SANTOS GADELHA e RENATA DIÓGENES IEPSEN;
Edital n° 31155 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO SOUSA DE LIMA e TAINARA RODRIGUES TEIXEIRA NUNES;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27721 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JHEYMERSON DA SILVA RODRIGUES e STEPHANIE ALVES DA SILVA; 
(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
Edital n° 27724 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO LUIZ SOARES SANTIAGO e LIVIA DANTAS DE SOUZA TORQUATO;
Edital n° 27725 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO REIS ARANTES e MARIA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA;
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, 23/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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:
Nº9734-ANIZIO COSTA NUNES FILHO E LILIAN FERREIRA DA SILVA
Nº9735-JEZIEL DE MENEZES DINIZ E KEILA FERREIRA NOGUEIRA
Nº9736-FRANCISCO MATEUS DE ANDRADE NASCIMENTO E LUANA MARIA 
DOS SANTOS FILOMENO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 24 de Junho de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

A FJ COMÉRCIO DE GÁS LTDA torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso N° 10/2022, 
válida até 23/05/2024, para base de revenda comércio de gás liquefeito de petróleo, no Mu-
nicípio de Caucaia, no endereço Rua Monsenhor Custódio de Almeida, 610, Camurupim, CEP: 
61.625-250. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento do IMAC.

MARCELO MEDEIROS DE BRITO ME - CNPJ 35.704.432/0001-68
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos 
Hídricos a Licença de Instalação para uma fábrica de pré-moldados, comércio de material de construção, locali-
zada nos lotes 05 a 10 e 11 a 20, da quadra A, do Loteamento Sítio do Marquês, Lugar Jacundá, no município de 
Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências 
das normas necessárias para o licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvol-
vimento Agrário e Recursos Hídricos.

Os jogadores do Santos 
voltaram ao trabalho ontem, 
um dia após a goleada de 
4 a 0 sofrida para o Corin-
thians pela Copa do Brasil, 
e já iniciaram a preparação 
para um novo duelo contra 
o rival alvinegro, novamente 
na Neo Química Arena, em 
São Paulo, neste sábado, às 
19 horas (de Brasília), desta 

vez pela 14ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O técnico 
argentino Fabián Bustos terá 
trabalho para definir a esca-
lação titular para o clássico. 
Depois do confronto contra o 
Red Bull Bragantino, no últi-
mo sábado, na Vila Belmiro, 
o Santos colecionou diversos 
desfalques para enfrentar o 
Corinthians. O próprio Bustos 

não poderá estar no banco de 
reservas, já que foi expulso. O 
auxilar Lucas Ochandorena 
deve comandar a equipe de 
dentro do gramado na Neo 
Química Arena. Também por 
suspensão, mas por terem 
recebido o terceiro cartão 
amarelo, o goleiro João Pau-
lo e o volante Vinícius Zano-
celo desfalcam o time titular. 

Com isso, John deve assumir 
a meta santista, mas a vaga 
no meio de campo ainda está 
indefinida. Bustos possui al-
gumas opções: se pensar mais 
defensivamente, pode contar 
com Camacho ou Willian 
Maranhão. Se optar por uma 
formação mais ofensiva, exis-
te a possibilidade de Bruno 
Oliveira começar jogando.

Bustos tem desfalques no Santos para novo duelo contra Timão
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Chegou a semana do Dia de São João! Para comemorar essa data de cultura e tradição, a Ancar Ivanhoe desenvolveu uma 
programação animada para o público que frequentar o North Shopping Jóquei, o North Shopping Maracanaú e o Via Sul Shop-
ping nos dias 24, 25 e 26 de junho. A programação completa também poderá ser consultada nas redes sociais dos shoppings.

Luiz Esteves estreia na TV Cidade
O jornalista, ex-TV Verdes Mares, conhecido como “Magão”, estreia no Balanço Geral Ceará, na próxima segunda

A cena da música eletrônica está voltando com força total após o período da pandemia. Festas e grandes eventos aconte-
cem nos quatro cantos do Brasil. E um nome que tem se destacado é o do DJ Tai. O profissional, que participou da primeira 
edição da Farofa da Gkay em 2021, traz um estilo despojado e com raízes brasileiras. O músico começou na cena musical 
em um barzinho chamado Up Petiscaria. “Lá foi o meu primeiro passo como DJ. Comecei fazendo playlists. Muitos clientes 
elogiavam as músicas. A proprietária do bar, minha amiga Liris Zaia, me incentivou a fazer um curso de DJ”, destaca. Antes de 
assumir as pick-ups, trabalhou em cargos de gestão na área de Recursos Humanos. Foram 12 anos dedicados à profissão.  “A 
transição de carreira ocorreu pela busca do equilíbrio entre carreira e a esfera pessoal. Foi a realização de um sonho”, lembra.

Apresentador querido 
do público cearense, 
o jornalista Luiz 

Esteves, que apresentou 
durante 13 anos o CE1, 
jornal local da hora do al-
moço da TV Verdes Mares, 
agora está de casa nova. Ele 
estreia na próxima segunda 
na TV Cidade, comandan-
do o Balanço Geral Ceará, 
edição da tarde. Herdando 
grande Ibope de Erlan 
Bastos, o apresentador an-
terior que irá se candidatar 
a deputado federal nessas 
eleições, o agora “Magão da 
Cidade” tem a responsabi-
lidade de manter os altos 
índices de audiência do 
programa e mostrar ainda 
mais a sua versatilidade 
na televisão. O Jornal O 
ESTADO entrevistou Luiz 
Esteves que falou sobre a 
carreira, situações inusita-
das apresentando jornal ao 
vivo e as expectativas para 
a sua estreia na TV Cidade. 
Confira a entrevista.

O ESTADO | Depois de 
um longo período na TV 
Verdes Mares, o que te fez 
mudar para o Grupo Cida-
de? A proposta financeira, 
novos projetos ou algum 
outro motivo?

LUIZ ESTEVES | Sou 
muito grato por todas as 
oportunidades, mas eu per-
cebi que precisava encerrar 
meu ciclo na TV Verdes 
Mares para começar um 
outro. Eu recebi o convite da 
TV Cidade e resolvi aceitar. 

Estava diante de um novo 
desafio, que me fez brilhar 
os olhos: apresentar uma 
franquia que é sucesso em 
vários estados. Uma opor-
tunidade de deixar fluir o 
que sempre fiz, que é fazer 
jornalismo popular, além 
de poder ficar ainda mais a 
vontade para mesclar infor-
mação com diversão. 

O E. | Você assistia o Ba-
lanço Geral CE, programa 
que você irá apresentar? O 
que espera do programa? 
Vai gostar de comentar 
sobre os artistas no quadro 
Hora da Venenosa? Quais 
outros programas da Re-
cord e da TV Cidade você 
costuma assistir?

L. E. | Quem faz TV tem 
o dever de ver TV. Eu con-
sumo de tudo. Sempre vi os 
programas da TV Cidade. Já 
tinha visto o Balanço Geral 
Tarde, tanto com a Ísis 
Cidade, a primeira apresen-
tadora do programa, como, 
mais recentemente, com o 
Erlan Bastos. Cada comuni-
cador tem sua forma de se 
expressar. O novo BG vai ter 
a cara do Magão, daquele 
jeitinho que as pessoas se 
acostumaram a ver, com 
notícias das mais diversas 
editorias, apresentadas 
com leveza, falando a nossa 
língua, numa sintonia com 
o público cearense. 

 
O E. | É verdade que você 

quase saiu da TV Verdes 
Mares anos atrás para 

apresentar um jornal local 
da RedeTV? E que, mesmo 
depois de contratado, di-
retores fizeram você voltar 
para a emissora da sereia? 
Tem vontade de fazer al-
gum programa nacional ou 
mudar de estado? 

L. E. | Eu saí, na verdade. 
Passei três meses fora. Foi 
em 2011. Fui para um pro-
jeto que não chegou a ir ao 
ar. Naquela época, como não 
tinha programação local na 
filial de Fortaleza, fui a São 
Paulo para gravar um piloto. 
Na matriz, acabei apresen-
tando durante uma semana 
um noticiário nacional. 
Atualmente, sair do Ceará 
não está no radar.

O E. | Conte algumas 
situações inusitadas e 
inesquecíveis que passou 
apresentando o CE1 ao 
vivo. Quais as coberturas 
e notícias mais difíceis 
você lembra de ter infor-
mado ao público? Tem 
alguma mágoa por não 
ter sido chamado para 
apresentar o Jornal Nacio-
nal durante o período que 
fizeram um rodízio com 
apresentadores locais? 

L. E. | Sobre o Jornal 
Nacional, quem avisou a 
Taís Lopes sobre a escolha 
dela foi eu. Ela contou isso 
em rede nacional. Somos 
próximos, vibrei com ela 
como todos os cearenses. A 

escolha foi sorteio, e nem se 
não fosse, não havia motivos 
para mágoas. Sobre a notícia 
mais marcante, certeza que 
foi a tragédia do edifício 
Andrea, em 2019. Lembro 
que estávamos com o jornal 
pronto quando chegou a 
notícia, por volta das 10h30. 
Tudo o que havíamos pro-
duzido foi para o lixo. Muito 
tocante. Três, quatro horas 
ancorando o desenrolar de 
uma tragédia ao vivo. 

O E. | Você é apontado 
por muitos críticos de TV 
locais como um dos apre-
sentadores mais carismá-
ticos e queridos do Ceará. 
Como o jornalismo surgiu 

na sua vida? Sempre quis 
trabalhar com Comuni-
cação? Se não fosse jorna-
lista, qual você acha que 
seria sua profissão? Pensa 
em fazer algum programa 
de auditório ou algo dife-
rente na TV?

L. E. | Vou usar uma frase 
que ouvi da professora Adí-
sia Sá: se não fosse comu-
nicador, seria um frustado. 
O jornalismo apareceu pra 
mim por intermédio do 
meu avô Jocélio. Ele ouvia 
rádio AM dia e noite, noite 
e dia. Foi com desejo de 
fazer rádio que fui parar no 
jornalismo. Foi meu primei-
ro estágio, na rádio univer-
sitária. Até que, em teste, 
passei para a TV Universitá-
ria. É minha vocação. Nun-
ca acreditei em ser de vídeo, 
pq não sou um ser humano 
considerado padrão, mas 
desde o estágio, em 2005, 
nunca mais deixei de fazer 
televisão. O vício chamado 
fazer TV me pegou de jeito. 
E, acho que, por nunca ter 
tido pretensões, nunca me 
senti diferente ou superior 
ao público. Minhas falas e 
ações são de uma pessoa 
que está no mesmo patamar 
do povo. O novo momento 
da minha carreira me deu 
a dimensão de como eu 
sou querido pelo público e 
por muitos colegas. Foram 
muitas manifestações de ca-
rinho, que eu aproveito para 
agradecer aqui. Gratidão!

Por Felipe Palhano

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Rapidíssimas

“Vai dar um up na sua vida”, foi com essa ideia, pensada 
pelo time da Bando Propaganda, que a BSPar Incorpora-
ções, apresentou o BS Jade Residence, localizado na Rua 
Nogueira Acioli.

Mais do que oferecer uma localização privilegiada, foi 
idealizada uma comunicação que apresentasse os diferenciais 
do BS Jade e, ao mesmo tempo, engajasse clientes e corretores 
a conhecerem o empreendimento e fecharem negócio. Partin-
do desse desafio, formulou-se a ideia de que estar no BS Jade 
é mais do que morar, é  “Dar um up na sua vida”.

Com o conceito definido, fortalecemos a campanha des-
tacando os principais pilares do empreendimento em dois 
momentos distintos: antes e durante o lançamento.

No pré-lançamento, foi elaborado o book do 
empreendimento e  toda a comunicação visual do stand 
e do muro do empreendimento para evento de abertura, 
direcionado aos corretores, como forma de apresentar o BS 
Jade e proporcionar os argumentos necessários para gerar 
grandes vendas.

A reunião operacional da 23ª edição da CasaCor Ceará 
aconteceu na última terça, dia 21, no Teatro São José. Du-
rante o evento, os profissionais participantes da mostra e 
imprensa conheceram os detalhes da CasaCor Ceará deste 
ano, o plano geral dos ambientes da mostra, a equipe de 
trabalho, os patrocinadores e parceiros do evento.

Os participantes da reunião foram recepcionados 
pela diretora da CasaCor Ceará, Neuma Figueirêdo e 
toda sua equipe operacional. Além disso, o Diretor de 
Relacionamento e Conteúdo da CasaCor, Pedro Ariel 
Santana, falou sobre a inspiração deste ano com o tema 
nacional Infinito Particular.

O projeto No Clima da Caatinga, realizado pela Asso-
ciação Caatinga e patrocinado pela Petrobras por meio do 
Programa Petrobras Socioambiental convidam você para a 
Oficina sobre criação e gestão de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural. O evento ocorrerá na Fiec nesse dia 
23, e tem por objetivo sensibilizar proprietários de terras 
e esclarecer a importância das reservas particulares para a 
conservação da biodiversidade e ampliação das áreas legal-
mente conservadas no país.

Associadas da BPW Fortaleza visitam três exposições 
de arte em cartaz no Espaço Cultural da Universidade 
de Fortaleza: 100 Anos da Semana de Arte Moderna em 
acervos do Ceará, Exposição “ O Céu como Limite” - 
Mário Sandes e Exposição “Macedônia” dos artistas Daniel 
Chastinet e Wilson Neto.

Aniversariante do dia 22, Augusto Borges Filho ganhou 
comemoração antecipada  no sábado passado, com a família 
e amigos reunidos no salão reservado do Frederico Restô.

Importante fonte de renda e 
geração de empregos, a Econo-
mia Criativa tem se consoli-
dado por meio de modelos de 
negócios que envolvem inova-
ção e criatividade. O segmento 
movimenta, em média, R$ 
170 bilhões por ano no Brasil, 
segundo dados da Firjan. No 
Ceará, o segmento representa 
cerca de 2,2% dos postos de 
trabalho, com 9% da população 

nessa ocupação. Para incentivar 
o crescimento do mercado, a 
Feira Nacional do Artesanato 
e Cultura promove o II Fórum 
de Economia Criativa nos dias 
27 e 28 de junho dentro do 
Circuito Fenacce. O evento é 
gratuito e acontecerá de forma 
online com o objetivo de capaci-
tar profissionais envolvidos na 
cadeia produtiva da arte, cul-
tura, design, artesanato, moda, 

arquitetura e demais áreas da 
cena criativa, por meio da troca 
de experiências e estímulo ao 
empreendedorismo. Para ter 
acesso ao evento, é necessário 
fazer inscrição no site oficial 
da Feira: www.fenacce.com.br. 
Com o apoio do Sebrae, os 100 
primeiros inscritos irão ganhar 
uma Consultoria de Análise do 
Instagram, que será realizada 
por especialistas da instituição.

NUMERADAS
1Capitalizando muitos 

elogios Clarice Fortes 
Carneiro titulada em 
arquitetura no Canadá. A 
moça é um crânio.

2Com seu porte de baila-
rina e a intelectualidade 

na essência  Clarissa Nunes 
Ferreira destilava novidades 
com a classe e articulação 
que lhe são peculiares.

3A fashion designer 
distópica Yasmin Ponte 

vai voltar a circular nessas 
férias. Promete arrasar.

4Pedra em cima. Nin-
guém  ouviu mais falar 

na brutal majoração impos-
ta pela Enel, em quase 25% 
nas residências do Ceará.

5Ninguém falou mais 
nada: associações 

comerciais, federação 
das indústrias, associa-
ções produtivas, Câmara 
Municipal,  Assembleia 
Legislativa, Prefeitura e 
Governo do Estado.

6Antes a gritaria era geral. 
Hoje um silêncio sepulcral.

7Ninguém fala mais 
nada. 0s prejudicados 

mais uma vez são os po-
bres, os marginalizados, a 
escória do povo.

8Em cartaz na Galeria 
Mariana Furlani, a expo-

sição “Som do Silêncio”da 
fotógrafa Ingrid Barreira. A 
mostra tem na curadoria, 
Luciana Eloy, pesquisadora 
e curadora em arte. A expo-
sição reúne 12 fotografias 
de Ingrid Barreira, um 
recorte de seu expressivo 
arquivo de imagens pelo 
mundo em busca de 
registrar culturas distintas e 
paisagens extraordinárias.

Em recente congresso de intercâmbio, em 
São Paulo, Catarina Marino com Chieko Aoki, 
empresária brasileira, presidente do grupo 
hoteleiro Blue Tree Hotels

Neuma Figueiredo comandado a reunião 
operacional da Casa Cor Ceará 2022

FOTO DIVULGAÇÃO

Empresária Germana Wanderley 
ganhou um brinde organizado 
pelas amigas pela sua mudança 
de idade, no Santa Grelha. À 
frente do brinde, Márcia 
Andrea e Erika Queiroz que 
assinaram a décor do espaço


