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Presidente da Caixa Econômica deixou o comando do banco estatal após ser acusado de assédio 
sexual por funcionárias; a saída foi divulgada em carta aberta publicada em suas redes sociais

EDUCAÇÃO: TASSO 
E CID GOMES 
ASSINAM CPI
Os parlamentares assinaram o requerimento 
em apoio às investigações no Parlamento 
referentes ao MEC. POLÍTICA4

Na carta, Guimarães nega as acusações e diz ser alvo de “rancor político em um ano eleitoral”. “É com o mesmo propósito de colaboração que tenho de 
me afastar neste momento para não esmorecer o acervo de realizações que não pertence a mim pessoalmente, pertence a toda a equipe que valorosamente 

pertence à Caixa e também ao apoio de todos as horas que sempre recebi do Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro”, diz. ÚLTIMAS8

Interlocutores no Palácio do Planalto diziam que a manutenção de Guimarães à frente da Caixa Econômica Federal se tornou insustentável após a divulgação das denúncias

A governadora Izolda Cela participou da abertura do 25° Seminário 
Nordestino de Pecuária, maior evento do agronegócio do Nordeste 
que, nesta edição, discute sobre geração de negócios, sustentabilidade 
ambiental e inovação científica. ECONOMIA9

PecNordeste põe em evidência 
o desenvolvimento agropecuário

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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facebook jornaloestado
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O projeto começa 
a tramitar na Assem-
bleia Legislativa do 
Ceará na semana que 
marca o Dia do Orgu-
lho LGBTQIA+. O tex-
to, enviado por Izolda 
Cela, prevê que serão 
abarcados também 
casos de discrimina-
ção sexual e religiosa. 
POLÍTICA3

Ministro da Educação 
é convocado a prestar 
esclarecimentos
na Câmara

Governo envia à 
AL proposta de 
delegacia para casos 
de discriminação

“Esse evento destaca todo o vigor de um dos pilares importantes do setor produtivo”, disse Izolda
O atual titular do 

MEC, Victor Go-
doy, terá que falar a 
deputados sobre o 
caso investigado pela 
Polícia Federal envol-
vendo Milton Ribei-
ro. Godoy, aponta o 
requerimento, atuava 
como secretário-exe-
cutivo do ex-ministro. 
NACIONAL5
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O requerimen-
to de autoria do 
deputado Ivan 

Valente (Psol-SP) 
foi aprovado nes-

ta quarta-feira 
(29) pela Comis-
são de Fiscaliza-
ção Financeira e 
Controle da casa
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Tenho certeza que mais uma vez a verdade irá 
nos libertar

Presidente Jair Bolsonaro após entrevista ao jornalista 
americano Tucker Carlson, da Fox News

O
pré-candidato ao governo de Per-
nambuco Danilo Cabral (PSB) 
deve manter distância do correli-
gionário e atual governador Paulo 

Câmara caso queira melhorar suas chances 
na eleição de outubro. Pesquisa realizada pelo 
Instituto Potencial Inteligência revela que Câ-
mara é mais mal avaliado pelos pernambu-
canos que Jair Bolsonaro: 64,8% desaprovam 
governador, enquanto 61,7% desaprovam o 
presidente. 

Os que aprovam
De acordo com a pesquisa, 31,7% dos per-

nambucanos aprovam o governo Bolsonaro e 
apenas 25,8% gostam da gestão de Paulo Câmara. 

Em cima do muro
De acordo com a Potencial, 6,6% dos elei-

tores de Pernambuco ficam em cima do muro, 
na hora de avaliar Bolsonaro e 9,8% no caso 
de Câmara 

Tem explicação
Após 16 anos de PSB no poder, o Estado 

bateu recorde de pobreza: 44% da população, 
diz Instituto Mobilidade e Desenvolvimento 
Social (IMDS).

Registro no TSE
Assinada pelo estatístico e cientista políti-

co Zeca Martins, a pesquisa entrevistou 1.202 
eleitores e foi registrada no TSE sob nº BR-
08372/22. 

Implosão
Pedro Guimarães não resistiu à repercussão 

das denúncias, que se arrastou por toda a quar-
ta-feira, até o desfecho do pedido de demissão.

Insustentável
Jair Bolsonaro tem grande estima por Gui-

marães, e ficou devastado. Mas fez ver ao ex-
-auxiliar que sua permanência no cargo esta-
va inviabilizada.

Falta denunciar
Está por ser explicado o fato de as investigações, 

em curso há anos, não terem produzido denúncia 
formal à Justiça contra o acusado de assédio. 

Downgrade
O Ministério Público Eleitoral de São Pau-

lo, que pegou no pé de Sergio Moro, irá ques-
tionar o domicílio eleitoral da ex-ministra 
Marina Silva, que diz ter aceitado “convite” do 

PE: reprovação de Câmara supera a de Bolsonaro

O PODER SEM PUDOR

Eduardo Portela era ministro da Educa-
ção, no governo João Figueiredo. Obrigado a 
pernoitar em São Paulo, porque o mau tempo 
fechou o aeroporto, ele foi direto para o hotel 
Maksoud e, na recepção, o empregado portu-
guês exigiu pagamento antecipado da diária. 
Mas não aceitou seu cheque, de Brasília. Um 

primo de Portela, Valdir Luciano, cochichou: 
“Esse é o ministro da Educação, Eduardo 
Portela.” O funcionário cortou, para explicar 
cartesianamente: “Não é, não. Se fosse, teria 
vindo um telex de Brasília fazendo reserva. 
Toda vez que vem ministro pra cá, vem telex. 
Não tem telex, então ele não é ministro.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Ministro só com telex

Saída de eventual substituto
alegra Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, “gargalhou para den-
tro”, como se diz em política, 
com o vazamento de denúncia 
de assédio contra o presidente 
da Caixa. E anunciou a substi-
tuta antes de o presidente Jair 
Bolsonaro bater o martelo. Isso 
até deu sobrevida a Pedro Gui-
marães no cargo, um dos mais 
leais auxiliares do presidente. 
Incomodavam Guedes as fre-
quentes referências a Guimarães 
como seu eventual substituto. 

Rede, partido que fundou, para ser candidata 
a deputada federal em São Paulo? Se é para 
esperar, só sentados.

Tudo ok, cumpanhero
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, 

foi assaltado em Brasília por um drogado que 
o ameaçou com faca para roubar-lhe o celular. 
Na lógica de Lula, está tudo bem, pois o vicia-
do queria tomar uma cerveja. 

Missão difícil
O deputado José Medeiros (Pode-MT) re-

conheceu que o presidente Bolsonaro tem di-
ficuldades para governar desde que assumiu. 
“Alguns ministros do Supremo fazendo tabela 
com a oposição... surreal”, disse.

Segurança em alta
Depois que o Fórum Brasileiro de Seguran-

ça Pública confirmou queda nos homicídios 
no Brasil, o ministro Fábio Faria comemorou 
lembrando que “é o menor registrado desde 
2011, quando inicia a série histórica”.

Sem firmeza
Há articuladores certos de que o ex-vice-

-governador Márcio França (PSB) vai desistir 

de sua candidatura ao governo para apoiar o 
petista Fernando Haddad. No próprio PT de 
São Paulo há quem duvide muito.

Acerto de contas
As contas do governo Bolsonaro foram 

aprovadas pelo terceiro ano seguido, mas a 
presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Ana Arraes, preferiu ofuscar o fato 
“lacrando” sobre assédio na Caixa.

Cenário incerto
Armando Monteiro lidera disputa para o 

Senado por Pernambuco, mas o cenário está 
longe de ser definitivo. Segundo a Potencial 
Inteligência, quase metade dos votos é de elei-
tores indecisos, brancos ou nulos.

Crime no comando
O toque de recolher decretado em Alumí-

nio (SP), cidade com menos de 20 mil habi-
tantes, é, segundo Tarcísio Freitas, fruto da 
incapacidade do governo Rodrigo Garcia e 
João Doria. “Uma cidade inteira refém”, disse.

Pensando bem...
...exploração política é como exploração de 

petróleo, tudo depende do “mercado”.

FOTO MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
A Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Controle 
da Câmara dos Deputados 
convocou nesta quarta-feira 
(29) o ministro da Educa-
ção, Victor Godoy, para fa-
lar sobre tráfico de influên-
cia e corrupção na liberação 
de recursos públicos inves-
tigados na operação Aces-
so Pago da Polícia Federal. 
Como é convocação, o mi-
nistro é obrigado a compa-
recer. O requerimento, de 
autoria do deputado Ivan 
Valente (Psol-SP), foi apro-
vado em votação simbólica 
e ainda não há data fixada 
para o comparecimento, 
mas a Comissão tem 30 dias 
para marcar.

Godoy, além disso, tam-
bém vai participar de uma 
audiência na próxima ter-
ça-feira (5) na Comissão 
de Educação da Câmara ao 
lado do ministro da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU), Wag-
ner Rosário. 
O convite 
foi feito para 
que Godoy 
pudesse fa-
lar sobre a 
situação das 
inst ituições 
federais de 
ensino, em 
especial da 
Universidade 
Federal do 
Rio de Janei-
ro (UFRJ), 
e sobre as 
d e n ú n c i a s 
de superfa-
t u r a m e n t o 
no Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE). A operação 
da PF prendeu e fez busca e 
apreensão em endereços do 

ex-ministro Milton Ribeiro 
e pastores citados em irre-
gularidades na liberação de 
verbas do MEC.

Ivan Valente justificou no 
pedido de convocação que, 
após a saída de Ribeiro, o 

cargo foi as-
sumido por 
Godoy, que 
atuava como 
s e c r e t á r i o -
- e x e c u t i v o 
da pasta no 
MEC des-
de julho de 
2020. Godoy 
é pessoa de 
confiança de 
Milton Ri-
beiro e, “ape-
sar de negar 
ter conheci-
mento dos 
assuntos que 
eram trata-
dos entre o 

ex-ministro e os pastores, já 
esteve com os pastores Gil-
mar Santos e Arilton Moura 
em eventos do MEC”, disse 
o deputado na justificativa. 

Com base em documentos, 
depoimentos e um relatório 
da CGU foram mapeados 
indícios de crimes na libe-
ração de verbas do FNDE.

A revelação do caso teve 
início em março. Em áudio 
que havia sido obtido e de-
pois revelado pela Folha de 
S.Paulo, o ex-ministro da 
Educação Milton Ribeiro 
disse que priorizava pedi-
dos dos amigos de um dos 
pastores a pedido de Bolso-
naro. No mandado de pri-
são de Ribeiro, o juiz Renato 
Borelli, da 15ª Vara Federal 
em Brasília, listou os crimes 
investigados e que podem 
ter sido cometidos pelo ex-
-ministro. São eles: corrup-
ção passiva, prevaricação, 
advocacia administrativa e 
tráfico de influência. Ribei-
ro foi preso dia 22 e solto no 
dia seguinte por decisão do 
juiz federal Ney Bello, do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-1).

As informações obtidas 
a partir da interceptação 
telefônica feita pela Polícia 

Federal sugere que Ribeiro 
passou a suspeitar que seria 
alvo de busca e apreensão 
após uma conversa com o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Em conversa em 9 de junho 
com sua filha, ele diz que 
falou com Bolsonaro na-
quele dia e que ele teria dito 
estar com “pressentimento” 
de que iriam atingi-lo por 
meio da investigação contra 
o ex-ministro.

Bruno Calandrini, de-
legado da Polícia Federal 
responsável pelo pedido de 
prisão, disse, em mensagens 
enviadas a colegas, que a in-
vestigação foi “prejudicada” 
em razão de tratamento di-
ferenciado dado pela polícia 
ao ex-ministro do governo 
Jair Bolsonaro. No texto en-
caminhado a outras pessoas 
que participaram da opera-
ção deflagrada dia 22, o de-
legado agradece o empenho, 
mas diz não ter “autonomia 
investigativa para conduzir 
o inquérito deste caso com 
independência e segurança 
institucional”.

 Tebet diz que deverá 
dialogar com Ciro ‘no 
momento oportuno’

A pré-candidata do 
MDB à Presidência da Re-
pública, Simone Tebet, re-
conheceu nesta quarta-feira 
(29) ter divergências com 
o pedetista Ciro Gomes 
em relação à economia, 
mas sinalizou que ambos 
se sentarão para dialogar 
no momento oportuno. A 
senadora também fez um 
aceno para que o PDT in-
tegre a frente formada por 
MDB, PSDB e Cidadania 
nas eleições.

Tebet participou de 
evento da Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI) em Brasília com pré-
-candidatos à Presidência 
da República. Em entrevista 
concedida após a apresen-
tação, Tebet foi questionada 
sobre um eventual diálogo 
com Ciro. A senadora apa-
rece com 1% das intenções 
de voto na pesquisa mais 
recente feita pelo Datafo-
lha. Na rodada anterior, no 
fim de maio, ela tinha 2%. 
Na mesma pesquisa, Ciro 
aparece com 8% – tinha 7% 
na anterior, de maio.

Tebet disse ter um bom 
relacionamento com o pe-
detista. “Tenho admiração 
pelo trabalho dele. Agora, 
nós temos um problema, 
que é a visão que nós temos 
da economia, de como tirar 
o Brasil da crise”, afirmou 
a senadora, que se definiu 
como mais liberal. “Não esse 
neoliberalismo sem alma, fis-
calista sem alma do governo 
atual, mas eu sou mais liberal 
na economia”, prosseguiu.

Na avaliação da pré-can-
didata, não é o momento 
de rever reformas, e sim de 
aprimorá-las. Ela também 

considerou não ser a hora 
de rediscutir a autonomia 
do Banco Central. “Nós 
temos questões diversas 
na economia, mas somos 
democratas, pensamos 
no Brasil e sabemos que o 
Brasil precisa de um novo 
rumo, que não dá mais 
para voltar para o passado 
e muito menos permanecer 
no presente”, afirmou.

Segundo Tebet, essa 
percepção abre um canal 
para o diálogo com Ciro. 
“Nós vamos estar sentados 
no momento oportuno, 
até porque, como disse, 
temos respeito mútuo e 
democracia se faz com 
diálogo, com moderação, 
cada um revendo, quem 
sabe, seus posicionamen-
tos e tentando chegar num 
meio-termo”, disse. “Quem 
sabe ter o PDT dentro da 
nossa base da nossa frente 
democrática.”

Ciro
Ciro, por sua vez, fez sua 

apresentação no evento de 
modo virtual e não falou 
com a imprensa depois. O 
pedetista, na ocasião, abor-
dou suas propostas para o 
país, como industrialização 
e investimento em educa-
ção, e disse ser ouvido com 
preconceito no Brasil. O 
pré-candidato criticou o 
uso de emendas de relator, 
ferramenta que serve como 
base das negociações polí-
ticas no governo do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).

Ciro Gomes também 
fez críticas ao ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que não vai partici-
par do evento da CNI.

Moraes. Próximo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse ontem (29), 
em Portugal, que o Brasil saberá defender sua democracia. “O Poder Judiciário vai permanecer 
independente, corajoso, competente e destemido”, declarou, no 10º Fórum Jurídico de Lisboa.

O pedido aprovado na Câmara aponta que Godoy já atuava no MEC sob Milton Ribeiro

MEC: Ministro é convocado 
para depor a deputados
O ministro da Educação, Victor Godoy, terá que comparecer à Câmara dos 
Deputados para falar sobre o caso de corrupção que é investigado pela PF
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Saúde. O Prefeito de Fortaleza, José Sarto, declarou ontem que a capital está vivendo uma 4ª onda de 
covid-19. Até 25 de junho, em todo o Ceará, houve o maior aumento no número de casos desde fevereiro, 
com 11.737 contaminações. Fortaleza registrou um crescimento de 34% na média móvel em duas semanas.CIDADES

Festejos animados
A administração da Igreja Católica em Urubureta-

ma, está agradecendo a participação das famílias e da 
comunidade em geral, aos festejos de São João Batista, 
padroeiro do município, recentemente concluído. Os 
festejos foram comandados pelo pároco, padre Ránis.

Folclore
Depois de dois anos de pandemia do novo corona-

vírus e regras sanitárias que impediram a realização 
presencial, o Festival Internacional de Folclore do 
Ceará chegará à sua 9a. Edição com o retorno do pú-
blico e de forma itinerante.

Saiba mais
O Festival está marcado para novembro vindouro, 

no período de 16 a 19, contemplando, além de Forta-
leza, os municípios de Caucaia, Paracuru e Trairi. Para 
participar do evento, os grupos de projeção folclórica 
cearense, nacionais e internacionais devem realizar 
suas inscrições pelo site do Festival, até 22 de julho.

Como será
Conforme os organizadores, serão desenvolvidas 

ações com aspectos educativos, sociais e econômi-
cos (do simbólico para as formas de sobrevivência).
Ao todo, nesta 9a. Edição o Festival Internacional de 
Folclore do Ceará vai receber 14 Grupos de Dança de 
Projeção Folclórica, sendo 13 (treze) grupos cearen-
ses, nacionais e de etnia(participação presencial) e 01 
(um) grupo internacional(participação virtual).

O deputado Queiroz Filho sugere promoção de assis-
tência psicossocial na Rede Estadual de Ensino. Isso mes-
mo. Passou a tramitar  na Assembleia Legislativa do Ceará 
um Projeto de Indicação, de autoria do deputado Quei-
roz Filho (PDT), presidente da Comissão de Educação da 
Casa, que institui o "Programa Saúde Mental - Juventude 
Legal", com o objetivo de promover assistência psicosso-
cial aos jovens nas escolas da Rede Estadual de Ensino. 
"Nos dias atuais, se torna cada vez mais importante a ne-
cessidade de acompanhamento psicossocial no ambiente 
escolar, tendo em vista se tratar de um local de convívio 
com alunos e pais para a devida instrução quanto a assun-
tos delicados como drogas, riscos da internet, bullying, 
problemas psicológicos, relacionamentos familiares, en-
tre outros", revelou Queiroz Filho (Foto).

Entenda o projeto
Segundo o Projeto, a assistência psicossocial aos 

jovens seria realizada por profissionais devidamente 
qualificados. Caso a escola não disponha de espaço 
físico adequado, a unidade de ensino encaminharia 
os casos ao Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) ou Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS). Por ser um Projeto 
de Indicação, ele funciona como sugestão ao Poder 
Executivo. Caso o Governo do Estado opte por aca-
tar, deverá reenviá-lo como mensagem à Assembleia 
Legislativa em forma de Projeto de Lei.

Assistência psicossocial
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JUAZEIRO DO NORTE

Em Juazeiro do Norte, 
uma parceria entre a Defen-
soria Pública do Estado do 
Ceará (DPCE) e a Vara da 
Infância e da Juventude cul-
minou na criação do chama-
do “Projeto Cegonha” que 
visa proporcionar apoio em 
diferentes aspectos para mu-
lheres que engravidam e de-
cidem que o melhor a se fa-
zer é entregar a criança para 
ser adotada por outra famí-
lia. “O perfil da maioria dos 
bebês entregues à adoção 
são de mães ou pais que têm 
uma desestrutura familiar. 
Seja por pais com problemas 
com álcool ou drogas ou fa-
miliares que receberam as 
crianças e não tem condições 
de cuidar”, explica a defenso-
ra pública Aline Marinho.

É válido ressaltar que, 
a Lei nº 13.509 que alte-
rou pontos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), possibilitando assim 
que mães entreguem seus fi-
lhos à adoção antes ou logo 
após o nascimento, está em 

vigor desde 2017. “As pesso-
as que vão adotar esse bebê 
são devidamente cadas-
tradas no sistema nacional 
de adoção. A gestante vai 
ser acompanhada por uma 
equipe interprofissional tão 
logo se perceba esse desejo. 
É importante dizer que caso 
um tio ou avó queira ficar 
com essa criança, a priori-
dade vai ser da família”, de-
talha a defensora. Após o 
nascimento do bebê, há uma 
audiência na qual a mulher 
deve confirmar o desejo de 
entregar a criança e, mesmo 
após a confirmação, ainda há 
um prazo de 10 dias para de-
sistência.

Desse modo, a gestante 
recebe o apoio de defensores 
públicos, equipe psicosso-
cial, professoras e alunos dos 
cursos de direito, psicolo-
gia e serviço social. Desde o 
momento de sua criação em 
2020, o Projeto Cegonha rea-
lizou diversos atendimentos, 
porém apenas um caso re-
sultou em entrega voluntária. 

“Nos demais, houve desis-
tência, após as mães recebe-
rem o suporte psicossocial e 
jurídico disponibilizado pelo 
projeto”, relata Marinho.

O defensor público Adria-
no Leitinho explica que 
quando há entrega volun-
tária, a criança pode ir para 
uma unidade de acolhimento 
ou pode ser encaminhada di-
retamente para uma família. 
“Lógico que o melhor é já 
colocar a criança na famí-
lia substituta, obedecendo a 
ordem do Sistema Nacional 
de Adoção. Mas, ela tam-
bém pode ir para a unidade 
de acolhimento já que temos 
que buscar famílias que pos-
sam receber essas crianças”, 
detalha.

O assunto está sendo am-
plamente debatido em todo 
o Brasil por conta da reper-
cussão do caso da atriz Kla-
ra Castanho, que engravidou 
após abuso sexual e recorreu 
a entrega voluntária como 
opção. Após a divulgação do 
caso, a atriz recebeu diver-

sas críticas e, para Adriano 
Leitinho, é necessário edu-
car a população para que se 
combata a pressão negativa 
quanto à entrega voluntária 
de bebês. “A gente precisa 
educar a nossa sociedade de 
que a entrega legal é uma 
possibilidade e é melhor do 
que abandonar essa criança 
na rua, em um terreno baldio 
ou em outra localidade. A en-
trega legal é um ato também 
de amor, pois possibilita que 
essa criança seja devidamen-
te amparada e colocada em 
um lar pronto para lhe dar 
carinho, amor e fazer com 
que ela cresça e se desen-
volva com total autonomia”, 
pontua. O defensor chama 
ainda atenção para o fato 
de que a entrega legal não 
configura crime de aban-
dono de incapaz. “É um ato 
previsto em lei, é um direito 
da mulher. A educação é a 
melhor arma que nós temos 
atualmente para combater 
esse preconceito”, declara.

Por Yasmim Rodrigues

Os motoristas de ônibus em 
Fortaleza estão reivindicando 
15,8% de reajuste salarial e 25% 
de reajuste no vale alimenta-
ção e cesta básica. Nesse con-
texto, ontem, 29, ocorreram 
manifestações em garagens de 
empresas no centro da cidade 
e no bairro Parque Araxá.

Caso não haja negocia-
ções, a categoria está estu-
dando a possibilidade de 
realizar uma greve geral 
durante o mês de julho em 
Fortaleza e na Região Metro-
politana. Esta não foi a pri-
meira paralisação dos mo-
toristas de ônibus, uma vez 
que, somente em junho hou-
ve ações semelhantes duas 

vezes. No dia 21, no Termi-
nal do Siqueira, e no dia 9, 
no Terminal do Papicu.

Em nota, o Sindicato das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do 
Ceará (Sindiônibus), infor-
mou que o setor de trans-
porte está sendo altamente 
impactado pela alta des-
controlada dos preços dos 
combustíveis em um mo-
mento desafiador na eco-
nomia do Brasil. “O Sindiô-
nibus busca em negociação 
com o Sindicato dos Tra-
balhadores em Transpor-
tes Rodoviários do Estado 
do Ceará (Sintro-CE) uma 
alternativa responsável 

diante da momentânea in-
capacidade das empresas 
de conceder aumentos sala-
riais”, afirmou o sindicato.

O comunicado declarou 
ainda, que, com o objetivo 
de oferecer segurança aos 
funcionários e alguma es-
tabilidade às empresas para 
manter o serviço de trans-
porte e seus postos de tra-
balho, foi proposto garantir 
por seis meses a manutenção 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho que venceu no dia 
30 de abril deste ano, com 
todos os benefícios nela pre-
vistos. “A expectativa é que a 
partir de novembro de 2022, 
as reivindicações do Sintro-

-CE sejam reavaliadas em 
um cenário mais favorável, 
que permita avanços sala-
riais sustentáveis”.

De acordo com o Sindiô-
nibus, o diálogo que estava 
em andamento foi suspenso 
porque o sindicato dos traba-
lhadores se recusou a aceitar 
a proposta. “O Sindiônibus 
conta com a compreensão 
do Sintro-CE de que essa é 
a alternativa que pode trazer 
segurança às empresas e seus 
trabalhadores neste momen-
to”. Ao final da nota, o Sin-
diônibus declarou que está 
aberto ao diálogo e repudiou 
qualquer ato que impeça o 
deslocamento da população.

Motoristas de ônibus se preparam
para possível greve geral em Fortaleza

Projeto auxilia mães na 
entrega voluntária de bebês

Desde a sua criação, o projeto atendeu diversas demandas, porém após apoio 
psicossocial e jurídico houve desistências e apenas uma entrega foi efetivada

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DO 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.12/TP – 
Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de construção 
de praça na Localidade de Livramento nesse 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: CONSTROL  
ENGENHARIA LTDA, com VALOR GLOBAL de R$ 334.328,34 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, 
Trezentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos).  Conforme informado na Ata da sessão de 
Abertura das Propostas, a empresa participante renunciou, expressamente, ao prazo recursal, previsto 
no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei 8.666/93. Itapipoca-CE, 29 de Junho de 2022. Wilsiane Soares de 
Oliveira Marques – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.12/TP – 
de Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF nº 006.045.043-65, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, e conforme o que consta do Processo nº 22.23.12/TP, HOMOLOGAR o procedimento 
licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 22.23.12/TP, tipo menor preço global, cujo OBJETO é a 
Escolha da Proposta Mais Vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica para execução de 
construção de praça na Localidade de Livramento nesse Município de Itapipoca/CE, mediante o 
Regime Empreitada por Preço Global, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos e 
ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa CONSTROL  ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 18.534.617/0001-52, com endereço na Rua Eubia Barroso, Nº 3209, Bairro Boa Vista, 
Itapipoca/CE, pela Proposta Mais Vantajosa com VALOR GLOBAL de R$ 334.328,34 (Trezentos e 
Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos). Itapipoca-CE, 29 de 
Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura.

O Ordenador de Despesas da Secretaria 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO 
22.23.12/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.12/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de praça na localidade de Livramento 
nesse Município de Itapipoca/CE. EMPRESA CONTRATADA: CONSTROL  ENGENHARIA LTDA, 
inscrita no CNPJ Nº 18.534.617/0001-52. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 334.328,34 
(Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos). VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de Junho de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor 
Nobre de Lima e, pela Contratada, Paulo José Moura Sousa. Itapipoca-CE, 29 de Junho de 2022. 
Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

N° 

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - 
Tomada de Preços nº 2022062901-SEIN, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO 
MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE, conforme especificações no projeto básico. A 
Comissão de Licitação comunica aos interessados que a sessão de recebimento 
dos envelopes será dia 18/07/2022 ás 09h00mim, na sala da comissão de licitação 
na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185, Maiores Informações 
Tel. (88) 3576-1305, Email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br – Jaguaretama-CE, 
29 de Junho de 2022. Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
ICAPUÍ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 2022.06.15.01 - REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 001/2022 – ABERTURA: 13 de JULHO de 2022 às 08h30min. JULGAMENTO: 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE: OBJETO: Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa para aquisição de peças e acessórios originais, com a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, tendo como base e referência a Tabela de 
Orçamentação do Sistema Audatex ou similar, para manutenção da frota de veículos do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, do Município de Icapuí-CE., conforme especificações 
contidas no Termo de Referência.  Informações: Rua Floriano Monteiro, 1460, Centro – Icapuí 
- CE ou (88) 3432.1206 de 07h00min às 13h00min. Renato de Sousa Rebouças – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
DE JAGUARIBE - AVISO DE LICITAÇÃO – N° 2022290601-SRP. O Pregoeiro do 
SAAE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 12 
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 a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS 
PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, o qual encontram-se 
disponíveis no endereço acima, no horário de 07:00hs às 13:00hs. Jaguaribe 
– CE, 29 de Junho de 2022. FRANCISCO ELIDENES DA SILVA - Pregoeiro
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firmado, faz público, para ciência dos ocupantes/proprietários confinantes, Construtora e Imobiliária Guizardi Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.296.422/0001-81 e Espólio 
de Antônio Palácio de Queiroz, inscrito no CPF nº 000.410.253-34, bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em cumprimento ao disposto nos Arts. 212 e 213, da 
Lei nº 6.015/73, que por parte de ESPÓLIO DE EVALDO FERREIRA XIMENES, que, em vida, era brasileiro, filho de João Ferreira Sobrinho e Filomena Ximenes Ferreira, sepa-
rado judicialmente, que não vivia em união estável, auditor, inscrito no CPF/MF nº 002.407.103-04, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, falecido em 24/04/2007, 
representado por seu inventariante e herdeiro DIRLON ALVES XIMENES, brasileiro, filho de Evaldo Ferreira Ximenes e Maria Ailce Alves Ximenes, autônomo, inscrito no CPF/
MF sob o nº 134.497.328-03, casado, sob o regime da comunhão universal de bens, com Nadya Isabel Viana Ximenes, brasileira, gerente administrativa, inscrita no CPF/MF 
sob o nº. 849.768.293-91, residentes e domiciliados na Rua Lourdes Vidal Alves, nº. 999, CA 21, Bairro Lagoa Redonda, Fortaleza/CE, CEP 60831-160; com endereço eletrô-
nico dirlonximenes_29@yahoo.com.br, nomeado nos autos do inventário judicial 0037428-30.2007.8.06.0001, que tramitou perante a 4ª Vara de Sucessões da Comarca de 
Fortaleza; que, neste ato, por sua vez, é representado por suas procuradoras MARIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 071.933.654-60, com o seguinte endereço eletrônico mcalbuquerque@tenda.com, e LUANA DINIZ BARROSO, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº. 
015.702.073-80, com endereço eletrônico ldbarroso@tenda.com, Telefone: 996108783, ambas com endereço comercial na Av. Santos Dumont, 3131, sala 1404, Torre Co-
mercial do Shopping Del Paseo, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.150-165, que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, 
PRENOTAÇÃO Nº. 336.642, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno objeto da Matrícula n° 4.359 do 1º Oficio de Registro de Imóveis, o qual passará a 
possuir a seguinte descrição: Um terreno situado nesta capital, no lugar denominado Lagoa Redonda, no distrito de Messejana, terreno interno, com frente para o acesso 
existente na Transcrição 65.998, do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, com área total de 28.208,60m² (vinte e oito mil, duzentos e oito metros quadrados 
e sessenta centímetros) e perímetro 701,36m (setecentos e um metros e trinta e seis centímetros), medindo e extremando: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
V1, de coordenadas N 9.577.988,36 m. e E 560.477,13 m., situado no limite com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA TRANSCRIÇÃO Nº 65.998 DO 
1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FORTALEZA/CE, deste, segue com azimute de 108°28’32” e distância de 225,41 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE 
TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA TRANSCRIÇÃO Nº 65.998 DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FORTALEZA/CE até o vértice V2, de coordenadas N 
9.577.916,93 m. e E 560.690,92 m.; deste, segue com azimute de 198°25’43” e distância de 2,76 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL Nº 1.590 - MATRÍCULA 10.382 
DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V3, de coordenadas N 9.577.914,31 m. e E 560.690,05 m.; deste, segue com azimute de 197°31’16” e distância de 15,03 
m., confrontando neste trecho com IMÓVEL Nº 1.590 - MATRÍCULA 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V4, de coordenadas N 9.577.899,98 m. e E 
560.685,52 m.; deste, segue com azimute de 198°37’11” e distância de 10,77 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL Nº 1.522 - MATRÍCULA 71.576 DO CRI DA 1ª ZONA 
DE FORTALEZA-CE até o vértice V5, de coordenadas N 9.577.889,77 m. e E 560.682,08 m.; deste, segue com azimute de 198°29’19” e distância de 18,49 m., confrontando 
neste trecho com IMÓVEL Nº 1.522 - MATRÍCULA 71.576 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V6, de coordenadas N 9.577.872,24 m. e E 560.676,22 m.; 
deste, segue com azimute de 198°23’20” e distância de 38,10 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL Nº 1.522 - MATRÍCULA 71.576 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALE-
ZA-CE até o vértice V7, de coordenadas N 9.577.836,09 m. e E 560.664,20 m.; deste, segue com azimute de 198°48’51” e distância de 18,88 m., confrontando neste trecho 
com IMÓVEL Nº 100 - MATRÍCULA 64.727 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V8, de coordenadas N 9.577.818,21 m. e E 560.658,11 m.; deste, segue com 
azimute de 198°52’02” e distância de 21,50 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL Nº 100 - MATRÍCULA 64.727 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V9, 
de coordenadas N 9.577.797,86 m. e E 560.651,16 m.; deste, segue com azimute de 288°48’38” e distância de 32,29 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE 
TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍCULA 26.692 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE até o vértice V10, de coordenadas N 9.577.808,27 m. e E 560.620,59 
m.; deste, segue com azimute de 288°59’25” e distância de 27,22 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍ-
CULA 26.692 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V11, de coordenadas N 9.577.817,13 m. e E 560.594,85 m.; deste, segue com azimute de 288°58’12” e 
distância de 29,22 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍCULA 26.692 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-
-CE até o vértice V12, de coordenadas N 9.577.826,63 m. e E 560.567,22 m.; deste, segue com azimute de 289°00’24” e distância de 28,13 m., confrontando neste trecho 
com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍCULA 26.692 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V13, de coordenadas N 
9.577.835,79 m. e E 560.540,62 m.; deste, segue com azimute de 289°01’46” e distância de 14,97 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA INTERNA SI-
TUADA NO LUGAR LAGOA, MATRÍCULA 32.413 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V14, de coordenadas N 9.577.840,67 m. e E 560.526,47 m.; deste, segue 
com azimute de 287°17’47” e distância de 12,58 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA INTERNA SITUADA NO LUGAR LAGOA, MATRÍCULA 32.413 DO CRI 
DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V15, de coordenadas N 9.577.844,41 m. e E 560.514,45 m.; deste, segue com azimute de 288°33’22” e distância de 22,75 m., 
confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA INTERNA SITUADA NO LUGAR LAGOA, MATRÍCULA 32.413 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V16, 
de coordenadas N 9.577.851,66 m. e E 560.492,88 m.; deste, segue com azimute de 288°40’37” e distância de 23,40 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE 
TERRA INTERNA SITUADA NO LUGAR LAGOA, MATRÍCULA 32.413 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V17, de coordenadas N 9.577.859,15 m. e E 560.470,71 
m.; deste, segue com azimute de 287°37’39” e distância de 16,44 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA INTERNA SITUADA NO LUGAR LAGOA, MATRÍ-
CULA 32.413 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V18, de coordenadas N 9.577.864,13 m. e E 560.455,05 m.; deste, segue com azimute de 288°33’36” e 
distância de 18,61 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA INTERNA SITUADA NO LUGAR LAGOA, MATRÍCULA 32.413 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-
-CE até o vértice V19, de coordenadas N 9.577.870,05 m. e E 560.437,40 m.; deste, segue com azimute de 17°52’01” e distância de 24,89 m., confrontando neste trecho 
com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍCULA 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V20, de coordenadas N 
9.577.893,74 m. e E 560.445,04 m.; deste, segue com azimute de 18°36’58” e distância de 45,93 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO 
LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍCULA 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V21, de coordenadas N 9.577.937,27 m. e E 560.459,70 m.; deste, segue 
com azimute de 18°57’56” e distância de 39,18 m., confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍCULA 74.962 DO CRI 
DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V22, de coordenadas N 9.577.974,32 m. e E 560.472,44 m.; deste, segue com azimute de 18°29’46” e distância de 14,81 m., 
confrontando neste trecho com UMA PARTE DE TERRA SITUADA NO LUGAR LAGOA REDONDA MATRÍCULA 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V1, de 
coordenadas N 9.577.988,36 m. e E 560.477,13 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. As impugnações de quem se julgar prejudicado quanto à retificação adminis-
trativa, 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 impug-
nação 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/CE, 22 de junho de 2022.. -------------Assinado Digitalmente-------------. Oficiala Substituta
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com Nadya Isabel Viana Ximenes, brasileira, gerente administrativa, inscrita no CPF/MF sob o nº. 849.768.293-91, residentes e domiciliados na Rua Lourdes Vidal Alves, nº. 999, CA 21, 
Bairro Lagoa Redonda, Fortaleza/CE, CEP 60831- 160; com endereço eletrônico dirlonximenes_29@yahoo.com.br, nomeado nos autos do inventário judicial 0037428-30.2007.8.06.0001, 
que tramitou perante a 4ª Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza; que, neste ato, por sua vez, é representado por suas procuradoras MARIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 
brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 071.933.654-60, com o seguinte endereço eletrônico mcalbuquerque@tenda.com, e LUANA DINIZ BARROSO, brasileira, sol-
teira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº. 015.702.073-80, com endereço eletrônico ldbarroso@tenda.com, Telefone: 996108783, ambas com endereço comercial na Av. Santos 
Dumont, 3131, sala 1404, Torre Comercial do Shopping Del Paseo, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.150-165, que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBI-
LIÁRIA ADMINISTRATIVA, PRENOTAÇÃO Nº. 336.642, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno objeto da Transcrição n° 65.998 do 1º Oficio de Registro de Imóveis, 
o qual passará a possuir a seguinte descrição: um terreno situado nesta capital, no lugar denominado Lagoa Redonda no distrito de Messejana, com frente para a Rua João Ferreira, com 
área total de 27.197,47m² (vinte e sete mil, cento e noventa e sete metros quadrados e quarenta e sete centímetros) e perímetro 692,38m (seiscentos e noventa e dois metros e trinta 
e oito centímetros), medindo e extremando: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9.578.106,08 m. e E 560.516,11 m., situado no limite com RUA SEM 
DENOMINAÇÃO OFICIAL (S.D.O.), deste, segue com azimute de 110°17’10” e distância de 17,58 m., confrontando neste trecho com RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (S.D.O.) até o 
vértice V2, de coordenadas N 9.578.099,98 m. e E 560.532,60 m.; deste, segue com azimute de 110°14’15” e distância de 18,84 m., confrontando neste trecho com RUA SEM DENO-
MINAÇÃO OFICIAL (S.D.O.) até o vértice V3, de coordenadas N 9.578.093,47 m. e E 560.550,27 m.; deste, segue com azimute de 110°11’38” e distância de 25,57 m., confrontando 
neste trecho com RUA ADELINO SERRA até o vértice V4, de coordenadas N 9.578.084,64 m. e E 560.574,27 m.; deste, segue com azimute de 109°33’06” e distância de 9,75 m., 
confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 103.154 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 06, LOTE 30 até o vértice V5, de 
coordenadas N 9.578.081,38m. e E 560.583,46 m.; deste, segue com azimute de 110°43’36” e distância de 15,09 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 103.154 
DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 06, LOTE 30 até o vértice V6, de coordenadas N 9.578.076,04 m. e E 560.597,57m.; deste, segue 
com azimute de 110°12’00” e distância de 25,87 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL 
VILLE, QUADRA 06, LOTE 33 até o vértice V7, de coordenadas N 9.578.067,11 m. e E 560.621,85 m.; deste, segue com azimute de 110°20’01” e distância de 17,37 m., confrontando 
neste trecho com RUA FLÁVIO OLIVEIRA até o vértice V8, de coordenadas N 9.578.061,07 m. e E 560.638,13 m.; deste, segue com azimute de 110°22’57” e distância de 21,83 m., 
confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 07, LOTE 35 até o vértice V9, de 
coordenadas N 9.578.053,47 m. e E 560.658,60 m.; deste, segue com azimute de 110°09’32” e distância de 24,74 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 90.949 
DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 07, LOTE 34 até o vértice V10, de coordenadas N 9.578.044,94 m. e E 560.681,82 m.; deste, segue 
com azimute de 110°33’40” e distância de 18,73 m., confrontando neste trecho com RUA HENRIQUE DOS REIS até o vértice V11, de coordenadas N 9.578.038,37 m. e E 560.699,35 
m.; deste, segue com azimute de 110°15’23” e distância de 22,92 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE 
LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 08, LOTE 34 até o vértice V12, de coordenadas N 9.578.030,43 m. e E 560.720,85 m.; deste, segue com azimute de 109°28’12” e distância de 
7,67 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 08, LOTE 37 E RUA JOÃO 
FERREIRA, até o vértice V13, de coordenadas N 9.578.027,88 m. e E 560.728,08 m.; deste, segue com azimute de 183°28’24” e distância de 0,33 m., confrontando neste trecho com 
RUA JOÃO FERREIRA até o vértice V14, de coordenadas N 9.578.027,54 m. e E 560.728,06 m.; deste, segue com azimute de 197°00’33” e distância de 5,19 m., confrontando neste 
trecho com RUA JOÃO FERREIRA até o vértice V15, de coordenadas N 9.578.022,58 m. e E 560.726,55 m.; deste, segue com azimute de 200°39’13” e distância de 8,59 m., confron-
tando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 11.377 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V16, de coordenadas N 9.578.014,54 m. e E 560.723,52 m.; deste, segue 
com azimute de 198°09’20” e distância de 28,86 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 11.377 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V17, de 
coordenadas N 9.577.987,12 m. e E 560.714,52 m.; deste, segue com azimute de 198°51’37” e distância de 1,86 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 11.377 
DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V18, de coordenadas N 9.577.985,36 m. e E 560.713,92 m.; deste, segue com azimute de 198°51’37” e distância de 7,54 m., 
confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V19, de coordenadas N 9.577.978,22 m. e E 560.711,48 m.; 
deste, segue com azimute de 198°29’13” e distância de 12,36 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice 
V20, de coordenadas N 9.577.966,49 m. e E 560.707,56 m.; deste, segue com azimute de 198°31’19” e distância de 13,06 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 
10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V21, de coordenadas N 9.577.954,11 m. e E 560.703,41 m.; deste, segue com azimute de 198°25’08” e distância de 10,12 
m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V22, de coordenadas N 9.577.944,51 m. e E 560.700,22 m.; 
deste, segue com azimute de 198°46’35” e distância de 16,89 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice 
V23, de coordenadas N 9.577.928,52 m. e E 560.694,78 m.; deste, segue com azimute de 198°25’43” e distância de 12,21 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 
10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V24, de coordenadas N 9.577.916,93 m. e E 560.690,92 m.; deste, segue com azimute de 288°28’32” e distância de 225,41 
m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 4.359 DA 1ª OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FORTALEZA/CE até o vértice V25, de coordenadas N 9.577.988,36 m. e 
E 560.477,13 m.; deste, segue com azimute de 18°29’46” e distância de 24,25 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALE-
ZA-CE até o vértice V26, de coordenadas N 9.578.011,36 m. e E 560.484,83 m.; deste, segue com azimute de 18°01’41” e distância de 36,96 m., confrontando neste trecho com 
IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V27, de coordenadas N 9.578.046,51 m. e E 560.496,27 m.; deste, segue com azimute de 
18°06’30” e distância de 33,46 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE até o vértice V28, de coordenadas N 
9.578.078,31 m. e E 560.506,67 m.; deste, segue com azimute de 18°47’16” e distância de 29,33 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª 
ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V1, de coordenadas N 9.578.106,08 m. e E 560.516,11 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. As impugnações de quem se julgar preju-
dicado 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/CE, 22 de junho de 2022.  -------------Assinado Digitalmente--------------. Oficiala Substituta

METRÓPOLE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, para POSTO DE COMBUSTÍVEIS E DERI-
VADOS DE PETRÓLEO – COM OU SEM LAVAGEM E/OU LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS, 
localizada na Av Contorno Leste, 127, no município de CAUCAIA/CE, com validade até 
31/3/2027. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento da SEMACE.

GMX COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a 
REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, para POSTO DE COMBUSTÍVEIS E DERI-
VADOS DE PETRÓLEO – COM OU SEM LAVAGEM E/OU LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS, 
localizada na Rua Pinto Madeira, 1131, no município de FORTALEZA/CE, com validade 
até 13/06/2027. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.
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Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, dirigiu-se por vídeo aos integrantes da 
cúpula da Otan para agradecer o apoio contra a invasão russa de seu país. Como sempre, pe-
diu mais “armas modernas”, particularmente artilharia, para tentar segurar o ímpeto de Moscou.INTERNACIONAL

Otan se prepara 
para iniciar guerra 
com a Rússia

Em 2010, quando 
aprovou seu mais recente 
documento de doutrina, 
a Otan habitava um mun-
do em que fazia papel de 
coadjuvante no Afeganis-
tão, a China era um país 
distante e a Rússia, des-
crita como uma parceira 
estratégica. Nesta quarta 
(29), 12 anos depois, a 
aliança militar liderada 
pelos Estados Unidos 
anunciou sua refunda-
ção, cortesia da Guerra 
da Ucrânia iniciada por 
Vladimir Putin, entroni-
zou a China como uma 
ameaça potencial e se 
prepara para um perío-
do de expansão militar 
contra Moscou ancorada 
em ações americanas e 
na entrada de Suécia e 
Finlândia no clube.

Conceito
O novo Conceito Es-

tratégico da Otan volta à 
fundação do grupo hoje 
com 30 membros em 
1949 para encontrar sua 
razão de ser: combater 
Moscou com dissuasão 
militar. Os russos querem 
“estabelecer esferas de in-
fluência e controle direto 
por coerção, subversão, 
agressão e anexação”, diz 
o texto que ecoa os te-
mores renovados de uma 
Terceira Guerra Mundial.

“A escalada militar de 
Moscou, incluindo as re-
giões dos mares Báltico, 
Negro e Mediterrâneo, 
em conjunto com sua 

integração militar com 
a Belarus, desafia nossas 
segurança e interesses”, 
completa o Conceito, que 
aponta para as seguidas 
ameaças de uso de armas 
nucleares feitas por Putin 
nesta crise de 2022 e o 
“inovador e disrupti-
vo” desenvolvimento de 
armas com capacidade 
dupla, atômica e con-
vencional, como mísseis 
hipersônicos.

Para fazer frente a 
isso, mais gasto militar: 
em 2021 apenas 8 dos 30 
membros da Otan aplica-
ram mais do que 2% de 
seu PIB em defesa, como 
a aliança preconiza. É 
mais do que os 3 que o 
faziam em 2014, quando 
a Rússia anexou a Cri-
meia e deitou a fundação 
da guerra ora em curso, 
mas ainda assim longe da 
meta.

“Nós enfrentamos uma 
mudança radical”, dis-
se o secretário-geral da 
Otan, o norueguês Jens 
Stoltenberg, ele mesmo 
uma figura apática que 
namorava virar o presi-
dente do Banco Central 
de seu país antes da 
crise. Ele disse que em 
2022 9 membros chega-
rão aos 2% ou mais e 19, 
em 2024. A meta será “o 
piso, não o teto” do gasto 
militar -com efeito, os 
EUA puxam o comboio 
com 3,57% do maior PIB 
do mundo para a área 
militar.

A Justiça da França con-
siderou culpados nesta 
quarta-feira (29) todos os 
20 acusados pelo assassina-
to de 130 pessoas nos aten-
tados terroristas de 2015 em 
Paris e arredores, os mais 
graves ataques na capital 
francesa desde a Segunda 
Guerra Mundial. Os atenta-
dos ocorreram em 13 de no-
vembro de 2015 na casa de 
shows Bataclan, em seis bares 
e restaurantes e nas cercanias 
do estádio Stade de France e 
deixaram 130 mortos.

Apenas um dos acusa-
dos de executar os ataques, 
no entanto, está vivo. É Sa-
lah Abdeslam, 32, que foi 
considerado culpado por 
acusações de terrorismo e 

assassinato e condenado à 
prisão perpétua sem possi-
bilidade de progressão de 
pena, uma sentença que foi 
aplicada apenas quatro ve-
zes na França.

Culpa
Nascido na Bélgica, ele 

chegou a se orgulhar no co-
meço do julgamento de ser 
um soldado do Estado Islâ-
mico, que assumiu a autoria 
dos ataques. O acusado, no 
entanto, não assumiu a cul-
pa e disse que no último mi-
nuto escolheu não detonar 
o colete explosivo que car-
regava. Mas investigações 
do tribunal apontaram que, 
na verdade, o colete não ex-
plodiu porque estava com 

defeito, diz a acusação.
Após quase dez meses de 

julgamento, na segunda-feira 
(27), último dia de audiên-
cias, Abdeslam voltou a se 
defender. “Não sou um assas-
sino e, se for condenado por 
assassinatos, vocês comete-
rão uma injustiça”, afirmou 
ele, antes de pedir desculpas 
aos sobreviventes e paren-
tes das vítimas, que lotaram 
o Palácio de Justiça de Paris 
para a leitura do veredito. Ele 
foi preso na Bélgica em 18 de 
março de 2016, dias antes de 
novos atentados, desta vez 
contra o metrô de Bruxelas, 
deixarem 32 mortos.

Crimes
Outros 13 acusados, dez 

dos quais estão presos, fo-
ram ouvidos ao longo do 
julgamento. Parte deles assu-
miu a responsabilidade pelas 
mortes e pediu desculpas. O 
tribunal os considerou culpa-
dos por uma série de crimes, 
entre eles planejar os atenta-
dos ou auxiliar os executores 
com armas e carros. Além 
deles, seis pessoas que supos-
tamente já morreram foram 
condenadas à revelia.

“Vou virar uma enorme 
página e, depois disso, a vida 
começará de novo. Isso é cer-
to. Haverá um depois”, disse 
ao jornal Libération Aurélie 
Silvestre, que perdeu o com-
panheiro no Bataclan e a 
quem o julgamento lhe per-
mitiu “digerir o drama”.

França condena acusados de ataques 
terroristas que mataram 130 pessoas
Justiça considerou culpados todos os 20 acusados pelo massacre de 2015 em 
Paris, os mais graves ataques na capital francesa desde a Segunda Guerra Mundial
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Ofício nº 44039
Prenotação 345611
INTIMADO: MARIA PATRICIA SOUSA ALMEIDA, CPF 000.865.673-81
ENDEREÇO: Rua Evaristo da Veiga, n° 140, Torre 03, (Green Ocean), Tipo C1, Residencial Viva La Vida 
Park Residence, Apto 202, Bairro Parque Iracema

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Substituta do Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, na conformidade do Art. 26, § 4º 
e demais dispositivos aplicáveis da Lei nº 9.514/97, devidamente autorizado(a) pelo(a) credor(a) BANCO 
INTER S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, referente ao instrumento particular de Alienação Fiduciária de Imóvel 
nº 201936753, datado de 29/11/2019, registrado sob R.03 da Matrícula 104.809, referente ao imóvel situado 
nesta Capital, na Rua Evaristo da Veiga, n° 140, Torre 03, (Green Ocean), Residencial Viva La Vida Park 
Residence, Apto 202, Bairro Parque Iracema, objeto da matrícula 104.809, desta Serventia. Promove-se 
a presente Intimação por Edital para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos entre 20/10/2020 e 20/05/2022, cujo valor posicionado em 30/05/2022 corresponde a R$ 125.150,79 
(cento e vinte e cinco mil, cento e cinquenta reais e setenta e nove centavos), em virtude do(a)(s) 
mesmo(a)(s) se encontrar(em) em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado pelo Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, efetue os devidos pagamentos das prestações vencidas e que se vencerem até a data do pagamento, 
dos juros convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, dos encargos legais, inclusive 
tributos, das contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação, 
conforme disposição expressa no Art. 26, § 1º da Lei nº 9.514/97. Na oportunidade, informamos ainda que 
ficam V. Sr.ª. Cientificado (a) que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o 
direito de CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO(A) CREDOR(A) FIDUCIÁRIO(A) 
BANCO INTER S/A. Deverá desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos.

Fortaleza/CE, 22 de junho de 2022.
--Assinado Digitalmente--

Oficiala Substituta

MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A - CNPJ(MF) 09.370.323/0001-41 - NIRE 
23300027736. Edital de Convocação - Ficam os Srs. Acionistas da MANDACARÚ ADMINISTRADORA 
DE CARTÕES S/A, na forma prevista no Art. 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada dia 07 de julho de 2022, às 10:00 horas, na sede da companhia na 
Rua Des. Leite Albuquerque nº 635, salas 701/702, bairro Aldeota, CEP 60.150-150, Fortaleza/
CE a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31/12/2021; 2. 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 3. Eleger os membros do Conselho de 
Administração. Paulo Alencar Porto Lima - Presidente do Conselho de Administração.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Extrato de Adjudicação e Homologação - 
Concorrência Pública Nº 003/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA PINDOBA  A COMUNIDADE DE 
CANTINHO E DO TRECHO QUE LIGA SERRA VERDE E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/
CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021. Empresa Vencedora: 
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 04.302.210/0001-95. Valor Global R$: 
3.880.531,50 (três milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta 
centavos). Fonte de Recurso: CONVÊNIO Nº 110/2021, PROCESSO Nº 0875929/2021 - BASE 
LEGAL: Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. Adjudicação: Declinado o direito de recorrer e 
considerada aceitável a proposta da licitante A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 
Nº 04.302.210/0001-95, por atender as exigências do edital e ofertar preços compatíveis com 
os praticados pelo Mercado, a Presidente declarou-a vencedora do certame e adjudicou em seu 
favor o objeto da licitação em epígrafe, com base legal: Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
Homologação: Expirado o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação a empresas 
vencedor pela Presidente, O Secretário de Obras e Urbanismo homologou o procedimento licitatório, 
com base legal na: Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. Aratuba (CE), 03 de Março de 2022. 
ANTÔNIO MAYCON VARELO PINHEIRO - CPF Nº 026.662.743-90 - SECRETÁRIO DE OBRAS E 
URBANISMO – CONTRATANTE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Extrato de Adjudicação e Homologação 
- Tomada de Preços N° 002/2022-TP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO 
ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 33/2022. Empresa 
Vencedora: ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 39.925.178/0001-89. 
Valor Global R$: 207.308,87 (duzentos e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e sete centavos). 
Fonte De Recurso: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 33/2022 - BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e posteriores 
alterações. Adjudicação: Declinado o direito de recorrer e considerada aceitável a proposta da 
licitante ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 39.925.178/0001-89, 
por atender as exigências do edital e ofertar preços compatíveis com os praticados pelo Mercado, 
a Presidente declarou-a vencedora do certame e adjudicou em seu favor o objeto da licitação em 
epígrafe, com base legal: Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. Homologação: Expirado o prazo 
recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação a empresas vencedor pela Presidente, O 
Secretário de Obras e Urbanismo homologou o procedimento licitatório, com base legal na : Lei n° 
8.666/93 e posteriores alterações. Aratuba (CE), 19 de Maio de 2022. ANTÔNIO MAYCON VARELO 
PINHEIRO - CPF Nº 026.662.743-90 - SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATANTE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Tomada de Preços Nº 002/2022-TP - 
Extrato do Contrato. Extrato de Publicação do Contrato Nº. 2022.05.20-001. O ORDENADOR 
DE DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEEM PUBLICAR O EXTRATO 
DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-TP. Fundamentação Legal: LEI Nº 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO 
ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 33/2022. 
Contratante: MUNICÍPIO DE ARATUBA/SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. Contratada: 
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ Nº 39.925.178/0001-89. Valor Global: 
R$ 207.308,87 (duzentos e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Vigência: 
20/05/2022 à 31/12/2022. Assinam pelas Partes: ANTÔNIO MAYCON VARELO PINHEIRO - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CPF Nº. 026.662.743-90, PELA EMPRESA: 
ANTÔNIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA - CPF: 875.038.913-00. ARATUBA/CE 20 DE MAIO DE 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Extrato de Publicação - Inexigibilidade de 
Chamamento Público nº INEX 001/2021-SESA. O Município de Aratuba, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, faz publicar o Extrato Resumido do Processo de Inexigibilidade de 
Chamamento Público, a seguir: Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saúde - Dotação 
Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde – FMS - Dotação: 10.302.0181.2.102.000 – 
Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC: 33.3.50.41.00 - Contribuições. 
Objeto: Inexigibilidade de Chamamento Público: Termo de Fomento tem por objeto estabelecer, em 
regime de cooperação mútua entre os partícipes, o repasse de recursos para apoio financeiro ao 
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, visando a prestação de serviços de assistência à saúde, 
na reestruturação e ampliação do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS 
em apoio Sociedade Hospitalar Padre Dionísio de Aratuba, para desenvolvimento do Projeto de 
Fomento à Sustentabilidade da Saúde Pública do Município de Aratuba de proposição da referida 
Organização da Sociedade Civil, em conformidade com o Plano de Trabalho desta parceria. 
Qualquer outra instituição de igual natureza, sem fins lucrativos, que possua projeto de natureza 
similar, ou alternativa à saúde do Município de Pentecoste, deve, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, impugnar tal Inexigibilidade de modo a apresentar ao Município seu projeto. Favorecido: 
INSTITUTO COMPARTILHA, inscrito no CNPJ nº 07.206.048/0001 08, com sede na Rua Lívio 
Barreto, 1264, Bairro: Dionísio Torres, CEP: 60.135-228, Fortaleza - CE. Valor Global: estimado em 
R$ 3.858.897,45 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete 
reais e quarenta e cinco centavos). Aratuba (CE), 29 de junho de 2022. Josenir Filho Rodrigues 
Vitor – Secretário Municipal de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que no próximo dia 18 de Julho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº SI-TP003/22, cujo objeto é execução de pavimentação em 
paralelepípedo da Travessa Joaquim Romão, Município de Itaiçaba/CE. O edital está disponível 
no site: www.itaicaba.ce.gov.br e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou na Sede desta prefeitura à 
Avenida Coronel João Correia, 298, Centro. Itaiçaba/CE, 29.06.2022. Leusivan Oliveira de 
Sousa - Presidente interino da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 2022.05.27.01 - PERP. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, a sessão designada para o dia 30 de junho de 
2022, às 08:00 horas, tendo como objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa para implantação e licenciamento de sistema computacional customizável, baseado 
em plataforma web de gestão de pessoas para o controle de frequência, documentos e 
comunicação do funcionário de interesse de diversas Unidades Administrativas do Município de 
Jaguaruana/CE, será remarcada para o dia 13 de julho de 2022, às 09:00 horas. Jaguaruana/Ce, 
29 de junho de 2022. Joéferson Moreira da Silva – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Julgamento da Habilitação – 
Tomada de Preços  nº 0906.01/22-TP. O Município de Milha através da Comissão Permanente 
de Licitação (CPL), torna público o Resultado da Análise e Julgamento da Documentação de 
Habilitação da Licitação acima referenciada que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para construção de passagem molhada na localidade 
de morada nova no município de milhã/Ce. Após a análise de toda documentação das licitantes 
participantes do presente certame, a Comissão concluiu que estão habilitadas para a segunda 
fase do presente certame, por ter atendido todas as exigências contidas no instrumento 
convocatório, as licitantes: A.I.L Construtora LTDA- ME, Medeiros Construçoes e Serviços LTDA 
ME, WU Construcoes e Servicos EIRELI EPP, Abrav Construções, Serv, Eventos e Loc. EIRELI - 
EPP, J S Sindeaux Neto EIRELI - ME, C. R. P Costa Construções e Prestações de Serviços 
EIRELI, G7 Construções e Serviços EIRELI-ME, CONJASF Construtora de Açudagem LTDA, 
Construtora Morais EIRELI, Momentum Construtora Limitada, Ecofort Construtora e Serviços 
EIRELI, F. W Rego Saraiva  e estão Inabilitadas as empresas FF Empreendimentos e Serviços 
LTDA e Barbosa Construções e Serviços LTDA por descumprir o instrumento convocatório. Os 
autos se encontram com vista franqueada aos interessados a partir da data de publicação e 
abre-se o prazo recursal, conforme Art. 109, inciso I alínea "a" da Lei n° 8.666/93. Milhã - CE, 30 
de junho de 2022. Gabriela Oliveira Braz – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Aviso de Homologação e 
Adjudicação - Modalidade: Tomada de Preços Nº 1005.01/2022. Objeto: contratação de 
empresa especializada para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de 
acordo com o MAPP nº 5414, no Município de São Luis do Curu - ce. Vencedor(es): Vega Locacao e 
Construcao LTDA, com o Valor Total de R$ 473.635,63 (quatrocentos e setenta e três mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos). Conforme Mapa Comparativo anexado 
aos Autos. Adjudico e Homologo a Licitação na Forma da Lei Nº 8.666/93. Jose Milson Ferreira 
Luz. 29 de Junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Homologação e 
Adjudicação - Modalidade: Tomada de Preços Nº 1105.01/2022. Objeto: contratação de 
empresa especializada para execução de pavimentação em pedra  tosca em diversas ruas de 
acordo com o MAPP nº 1279, no Município de São Luis  do Curu - CE. Vencedor(es): Constrol 
Engenharia EIRELI, com o Valor Total de R$ 486.823,98 (quatrocentos e oitenta e seis mil, 
oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos). Conforme Mapa Comparativo anexado 
aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. Jose Milson Ferreira 
Luz. São Luís do Curu – CE, 29 de junho de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Extrato do Contrato Nº 
20220194 - Tomada de Preços Nº 1005.01/2022. Objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de acordo com o MAPP Nº 5414, 
no Município de São Luís do Curu - CE. Contrato – 20220194. Vega Locacao e Construcao LTDA, 
Dotação Orçamentaria: Exercício 2022 Projeto 1001.154510035.1.028 Construção, Ampliação e 
Recuperação de Infraestrutura Viária, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, 
Subelemento 4.4.90.51.99, no Valor de R$ 473.635,63 (quatrocentos e setenta e três mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos). José Milson Ferreira Luz, Secretaria de 
Infraestrutura. Data da Assinatura do Contrato, São Luís do Curu – CE - 29 de Junho de 2022. 
Periodo de Execução 90 (noventa) Dias.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu – Extrato do Contrato Nº 
20220196 - Tomada de Preços Nº 1105.01/2022. Objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de pavimentação em pedra  tosca em diversas ruas de acordo com o MAPP Nº 
1279, no Município de São Luís do Curu - CE. Contrato – 20220196. Constrol Engenharia EIRELI, 
Dotação Orçamentaria: Exercício 2022 Projeto 1001.154510035.1.028 Construção, Ampliação e 
Recuperação de Infraestrutura Viária, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, 
Subelemento 4.4.90.51.99, no Valor de R$ 486.823,98 (quatrocentos e oitenta e seis mil, 
oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos). José Milson Ferreira Luz, Secretaria de 
Infraestrutura. Data da Assinatura do Contrato, São Luís do Curu – CE - 29 de Junho de 2022. 
Período de Execução 90 (noventa) dias.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu. A Comissão Permanente de Licitações 
comunica que as empresas: 01. Jmar Construções, Comércio e Serviços, CNPJ: 
23.668.534/0001-96, 02. Conceito Engenharia e Construção Eireli – EPP, CNPJ: 
20.502.034/0001-91. apresentou recurso contra sua inabilitação, referente ao processo de 
Tomada de Preços nº 005/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de 
obras de reformas do Hospital Municipal Governador Waldemar de Alcantara no Município de 
Tururu, de acordo com o Convênio N° 851362/2017MS/CAIXA. Pelo exposto, e nos termos do 
Art. 109 § 3º da Lei n° 8.666/93, fica comunicado que as demais empresas poderão impugná-
los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Maiores informações na sede da CPL, sito à Rua Maria 
Glória da Conceição, s/n – Centro – Tururu, ou pelo e-mail licitacao.tururu21@gmail.com. 
Tururu/CE, 29 de junho de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 13 de julho de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, estará realizando o 
Pregão Eletrônico nº 030/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de cestas básicas, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Empreendedorismo do Município de Uruburetama, conforme especificado no 
edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.brhttp://www.tcm.ce.gov.br/licitações. Uruburetama/CE, 29 de junho de 
2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços 
N.º  1905.03/2022, que tem como objeto a Licitação do Tipo Menor Preço Global para  
pavimentação em pedra tosca nas localidades Bela Vista, São Bento e Belem do Município de 
Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 5171, da Secretaria das Cidades - Governo do Estado, 
conforme Projeto Básico. Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: F.J. de Matos- ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 20.160.697/0001-75, no valor global de R$ 502.210,44 (quinhentos e 
dois mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos). Alcântaras - CE, 30 de junho de 
2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Prosseguimento - Tomada de 
Preços nº 2022.04.27.2. A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Barro/CE, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao 
Certame Licitatório, neste dia 01 de julho de 2022, às 09:00 horas, onde serão abertos os envelopes 
contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. Maiores informações na sede da 
Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do telefone (88) 3554-1612. 
Barro/CE, 29 de junho de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 
2022.06.29.1. Realizará licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos na 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos e 
máquinas pesadas de diversas Secretarias do Município de Barro/CE. Abertura: 14 de julho de 
2022, às 09:00 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 01 
de julho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço 
eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 29 de junho de 
2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 15 de Julho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada 
de Preços Nº SI-TP002/22, cujo objeto é a execução de pavimentação asfáltica em diversos 
logradouros do Município de Itaiçaba/CE. O edital está disponível no site: www.itaicaba.ce.gov.br e 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou na Sede desta prefeitura à Avenida Coronel João Correia, 298, 
Centro. Itaiçaba/CE, 29.06.2022. Leusivan Oliveira de Sousa - Presidente Interino da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos 
Contratuais. O Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras-Ce, torna público o extrato dos 
Instrumentos Contratuais resultantes da Tomada de Preços nº 1905.03/2022: Unidade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte.; 
Dotações Orçamentárias: 1103.11.01.267840021.1.026 - Pavimentação de Estradas Vicinais.; 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Objeto: pavimentação em pedra tosca 
nas localidades Bela Vista, são bento e belem do Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP 
nº 5171, da Secretaria das Cidades- Governo do Estado, conforme Projeto Básico. Vigência do 
Contrato: até 150 (cento e cinquenta) Dias. Contratada: F.J. de Matos- ME. Assina pela 
Contratada: Francisco Joao de Matos Neto. Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. 
Valor Globais: R$ 502.210,44 (quinhentos e dois mil , duzentos e dez reais e quarenta e quatro 
centavos). Alcântaras - Ce, 30 de junho de 2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da 
Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços n° 1905.03/2022 – Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: pavimentação em 
pedra tosca nas localidades Bela Vista, São Bento e Belém do Município de Alcântaras-CE, 
conforme MAPP nº 5171, 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° 1905.03/2022. Empresa Vencedora: F.J. de Matos- ME, com CNPJ: 
20.160.697/0001-75, pelo valor global de R$ 502.210,44 (quinhentos e dois mil , duzentos e dez 
reais e quarenta e quatro 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, 30 de junho de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento das 
Propostas - Concorrência Pública Nº 05.001/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento das 
propostas de preços da Concorrência Pública n.º 05.001/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a execução das obras de pavimentação betuminosa em diversas 
vias no Município de Eusébio/CE, com o seguinte resultado: Classificar as seguintes empresas: 
Copa Engenharia LTDA – CNPJ Nº 02.200.917/0001-65; Quatro I Construções LTDA – CNPJ Nº 
18.020.126/0001-93; CONSTRAM – Construções e Aluguel de Maquinas LTDA – CNPJ Nº 
72.432.727/0001-59. Desclassificar as seguintes empresas: Construtora Impacto Comercio e 
Serviços EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28; CLPT Construtora EIRELI EPP – CNPJ Nº 
25.165.699/0001-70. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea 
"a", Inciso I, Art. 109, da Lei 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a 
disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 28 de junho de 
2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 
Habilitação - Tomada de Preços Nº 06.011/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Tomada de Preços n.º 06.011/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de reforma e ampliação da Creche Edmlson Pinheiro, 
localizada no Município de Eusébio-CE, com o seguinte resultado: Habilitar as seguintes 
empresas: 01 – Result Construções EIRELI – CNPJ Nº 32.697.604/0001-25;; 02 – Vap 
Construções LTDA – CNPJ Nº 00.565.011/0001-19;; 04 – Clezinaldo S de Almeida Construções – 
CNPJ Nº 22.575.652/0001-97; 05 – Construtora Impacto Comercio Serviços EIRELI – CNPJ Nº 
00.611.868/0001-28; 06 – Habitus Engenharia LTDA – CNPJ Nº 19.439.591/0001-26. Inabilitar a 
seguinte empresa: 03 – BWS Construções LTDA – CNPJ Nº 00.079.526/0001-09; Fica a partir 
desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei n° 
8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados na 
Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 29 de junho de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo 
Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 
Habilitação - Tomada de Preços Nº 07.008/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Tomada de Preços n.º 07.008/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para construção de Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo 1 – no Bairro Timbú, no 
Município de Eusébio-CE, com o seguinte resultado: Habilitar as seguintes empresas: 01 – 
Result Construções LTDA – CNPJ Nº 32.697.604/0001-25; 04 – Clezinaldo S de Almeida 
Construções ME – CNPJ Nº 22.575.652/0001-97; 05 – BWS Construções LTDA – CNPJ Nº 
00.079.526/0001-09; 07 – Euro Construções Unipessoal LTDA – CNPJ Nº 10.744.775/0001-25; 
09 – TF Locações e Construções Pinheiro LTDA – CNPJ Nº 18.010.834/0001-34; 10 – VK 
Serviços E Construções EIRELI – CNPJ Nº 31.025.807/0001-02. Inabilitar a seguinte empresa: 
02 – Habitus Engenharia LTDA – CNPJ Nº 19.439.591/0001-26; 03 – Concordia Construções 
LTDA – CNPJ Nº 00.578.619/0001-88; 06 – Luz Engenharia e Serviços EIRELI – CNPJ Nº 
17.663.454/0001-45; 08 – Construtora Impacto Comercio Serviços EIRELI – CNPJ Nº 
00.611.868/0001-28. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea 
"a", Inciso I, Art. 109, da Lei n° 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a 
disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 29 de junho de 
2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento da 
Habilitação - Tomada de Preços Nº 07.009/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Tomada de Preços n.º 07.009/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para construção de Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo 1 – no Bairro Santa 
Clara, no Município de Eusébio-CE, com o seguinte resultado: Habilitar as seguintes empresas: 
01 – TF Locações e Construções Pinheiro LTDA – CNPJ Nº 18.010.834/0001-43; 02 – VK 
Serviços e Construções EIRELI – CNPJ Nº 31.025.807/0001-02; 03 – Result Construções LTDA 
– CNPJ Nº 32.697.604/0001-25; 04 – Euro Construções Unipessoal LTDA – CNPJ Nº 
10.744.775/0001-25; 05 – Forte Construções LTDA – CNPJ Nº 03.510.216/0001-95; 06 – 
Clezinaldo S de Almeida Construções – CNPJ Nº 22.575.652/0001-97; 08 – Construtora 
Impacto Comercio Serviços EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28; 10 – Habitus Engenharia 
LTDA – CNPJ Nº 19.439.591/0001-26; 11 – BWS Construções LTDA – CNPJ Nº 
00.079.526/0001-09. Inabilitar a seguinte empresa: 07 – Luz Engenharia e Serviços EIRELI – 
CNPJ Nº 17.663.454/0001-45; 09 – Gaisa Engenharia EIRELI – CNPJ Nº 17.522.576/0001-11. 
Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da 
Lei 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados 
na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 29 de junho de 2022. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Adiamento de Licitação. A 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque da Cidade José 
Costa Matos, 01, Centro – Ipueiras/CE, vem informar ao interessados que a  licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, Registro de Preços, Menor Preço nº 038/22-PE-DIV, cujo objeto 
versa sobre o Registro de Preços visando futura e eventuais aquisições de materiais permanentes 
de informática, áudio e vídeo e mobiliário em geral, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras-CE fica adiada para o dia 13 de Julho de 2022, às 13h30min, 
motivado pela necessidade de alteração no Edital. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da 
data desta publicação no horário de 07:00hs às 11:00hs, 13:00hs às 17:00hs expediente ao público 
ou pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 29 de Junho de 2022. 
Lucas Matos de Abreu Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 13 de 
Julho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
Menor Preço, N° 039/22-PE-FMS, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para 
a prestação de serviços de assistência médica, por meio de consultas e exames oftalmológicos, em 
estabelecimentos próprios, filiados ou referenciados na região, compreendendo diagnóstico 
resolutivo em oftalmologia composta por um pacote de procedimentos e exames, sendo alguns de 
execução obrigatória e outros facultativos, realizados a critério médico em cada consulta, de 
interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações 
(88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 29 de 
Junho 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro.



ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – RESULTADO 
DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇO Nº 1805.01/2022. 
O Município de Santana do Acaraú, através da comissão permanente de licitação, em 
conformidade com a lei federal n0 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público 
aos interessados na TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2022, que após análise das propostas 
de preços das empresas HABILITADA(S) na TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, cujo o 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO 
BAIRRO RIO DAS GARÇAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, e considerando ainda, o relatório técnico datado de 24 
de junho de 2022, que julgou desclassificada a proposta de preços da empresa RSM PESSOA 
EIRELI por não está condizente com os aspectos técnicos e formais exigidos no edital, sendo 
as empresas : RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ; CNT – CONSTRUTORA NOVA TERRA 
EIRELI; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI declaradas classificadas por cumprirem 
todos os critérios e exigências definidos no edital. Isto posto, a comissão permanente de licitação 
declara vencedora a empresa CNT – CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI com o valor global 
de R$ 296.073,37 (Duzentos e Noventa e Seis Mil, Setenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos), 
por apresentar a proposta mais vantajosa e cumprir todos os critérios e exigências definidos no 
edital. Os interessados, querendo, terão vista dos autos. Fica, portanto, aberto o prazo recursal 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. À comissão. Santana do Acaraú/CE, 
30 de junho de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento Presidente da CPL 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO 
DE LICITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N0 3006.01/2022-PE/SRP OBJETO: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ 
, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. DA FORMA DE 
FORNECIMENTO: PARCELADO. O Pregoeiro da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma 
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 01 de Junho de 2022 
a 13 de Julho de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas 
de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 13 de Julho de 2022, às 08:00hm. 
(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 08h30min do 
dia 13 de Julho de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, a Av. São João, 75, Centro - Santana 
do Acaraú - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do 
TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Santana do Acaraú/Ce, 30 de Junho de 2022. Daniel 
Marcio Camilo do Nascimento Pregoeiro Municipal 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2203.01/2022-PP /SRP, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Senador Sá, através da Secretaria de Saúde e as empresas SUPERFIO COMERCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ:05.675.713/0001-79 com 
sede na Rua Júlio César, N°1013- jardim América- Fortaleza- Ceará , a empresa X MEDICAL & 
CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ:13.737.194/0001-54 com sede na Av Ministro josé Americo, N°700- 
bairro, parque Iracema,Cep:60.824-245- Fortaleza, a empresa FB COMÉRCIO DE PRODUTOS 
E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ:21.116.490/0001-66 com sede na Rua Aguapé, 
255, jóquei Clube- Fortaleza-CE, Cep:60.510-077, a empresa DISTRIMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ:21.930.581/0001-69 
com sede na : Av Brasília, 506-CEP:62.460-000-Uruoca-CE, a empresa ALFA HOSPITALAR 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ:42.017.679/0001-71 com sede 
na Rua Galdino de Araújo, 387, Alto do Cristo, Sobral-CE.MODALIDADE: Pregão ELETRÔNICO 
n° 2203.01/2022-PP /SRP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E DEMAIS INSUMOS DESTINADO A ATENDER AS 
DEMANDAS DOS PSF’S DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR TOTAL REGISTRADO 
E EMPRESAS: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ:05.675.713/0001-79, No Item 01, pelo valor global de R$ 9.480,00 (nove mil 
quatrocentos reais ), X MEDICAL & CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ:13.737.194/0001-54 nos Itens 
05, 07, 08, 10, 13, 19, 22, 26, 41, com o valor global de R$ 11.210,20 (onze mil duzentos e dez 
reais e vinte centavos), FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ:21.116.490/0001-66 nos Itens 06, 21, 25, 31, 33, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 50 com o valor 
global de R$ 59.943,30(cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos), 
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no 
CNPJ:21.930.581/0001-69 nos Itens 02 ,09 ,11 ,12 ,14 15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,23 ,24 ,27 ,29 ,30 ,32 
,35 ,36 ,37 ,38 ,42 ,43 ,47 ,48 com o valor global de R$ 69.150,00 (sessenta e nove mil cento 
e cinquenta reais), ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, inscrita 
no CNPJ:42.017.679/0001-71 nos Itens 03, 04, 34 com o valor global de R$ 6.938,00(seis mil 
novecentos e trinta e oito reais).FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela lei n° 10.520 de 17 de julho de 
2002, no decreto n° 10.024/2019 – que regulamenta o “pregão na forma eletrônica”, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores 
e Decreto Federal n0 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares nsº 
123/06 e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital 
e seus anexos. VIGÊNCIA DA ATA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Secretaria de Saúde 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), Sr(a). Gabriela Lopes de Sousa e pelas Empresas: SUPERFIO 
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, representada neste ato por 
Sra: joão Pedro Sales Silveira Chacon, CPF: 038.565.703-82, empresa X MEDICAL & CLEAN 
LTDA, , representada neste ato por Sra Isabele Cavalcante Goncalves, CPF:039.808.173-
50, empresa FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, , representada 
neste ato por Sra Francisco Fernades de Araújo, CPF:264.539.243-15, empresa DISTRIMED 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI,representada neste ato por 
Sr, Rogerio Fernandes da Silva ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, 
, representada neste ato por Sra LETICIA VASCONCELOS FROTA VINAS , CPF:076.518.913-50. 
Senador Sá-CE, 19 de Julho de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.05.05/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, Conforme segue: 
INABILITADAS: 1. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 2. BARBOSA CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; 3. J DE FONTE RANGEL EIRELI, 4. N3 CONSTRUTORA LTDA; 5. A.I.L. 
CONSTRUTORA LTDA; 6. R M CLEMENTE CANDIDO; 7. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS 
LTDA; 8. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 9. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; 10. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL 
EIRELI; 11. C V TOME SERVICOS; 12. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 13. JOSE URIAS FILHO 
EIRELI; 14. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA e HABILITADAS: 15. AF 
CONSTRUCAO EIRELI; 16. ARN CONSTRUCOES LTDA; 17. VAP CONSTRUCOES LTDA. Fica, 
a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea 
“a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de 
Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – 
CE, 29 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 
FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 - TP. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que 
após análise dos documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 - TP, com 
fins CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS 
MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., Foi Considerada INABILITADA as seguintes empresas (P-02) 
ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 03.077.025/0001-81), apresentou 
certidão de prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS, vencida ao validarmos a 
referida certidão não validou e ao consultar o histórico não foi localizado a emissão pela a data e 
numeração da certidão, em desacordo com item 4.2.4.1 alínea a) do edital. Foram consideradas 
HABILITADAS as seguintes empresas: (P-01) LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -ME 
(CNPJ Nº 11.137.380/0001-27), (P-03) COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 
17.411.277/0001-00) por apresentarem documentação exigida de acordo com os ditames do Edital. 
Assim, fica aberto o prazo recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Maiores informações na 
sede da Comissão, localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, 
Choró/CE, no horário de 8h às 12h. Choró, 29 de junho de 2022. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.23.01- PE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.06.23.01-PE, do tipo MENOR 
PREÇO, tendo como OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE 
SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, o edital está disponível no endereço eletrônico: www.bll.
org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propostas até o dia 13 de Julho 
de 2022 as 09h00min, abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances as 
10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, 
CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara 
- Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do 
e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA EXTRATO DE 
JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01 
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE 
ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO 
DO EDITAL. EMPRESAS HABILITADAS: (1) ARN CONSTRUÇÕE LTDA, (2) MOTIVA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (3) A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME –, (4) CONJASF- 
CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, (5) ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, (6) WU CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, (7) CSB CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ 
LTDA, (8) SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (9) VK CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOSLTDA-ME (sob condição), (10) EMÍLIO MARCOS FRANCO ALVES-
ME, (11) AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPARAÇÕES LTDA EPP, (12) CONSTRUTORA 
UCRANIA LTDA e (13) LC – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Por terem cumpridos 
as normas editalícias. EMPRESAS INABILITADAS: (01) MOMENTUM CONSTRUTORA 
LIMITADA, por ter descumprido com os subitens: 5.4.5.1, 5.4.6.2, 5.4.6.4, e 5.4.7.2, (2) 
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EDIFICAÇÕES EIRELI, por ter descumprido com os 
subitens: 5.4.2.3, 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.3.1, e 5.4.3.5, (3) VAP CONSTRUÇÕES LTDA, 
por ter descumprido com os subitem: 5.4.3.2, (4) CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, por ter descumprido com os subitens: 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.3.5, 
e 5.4.4.1, (5) PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, por ter descumprido 
com o subiten: 5.4.3.1 e 5.4.5.1, (6) FENIX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
por ter descumprido com os subitens: 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6 , 5.4.3.1, 5.4.3.5 , e 5.4.4.1, (7) 
ARCANJO CONSTRUTORA, por ter descumprido com o subitem: 5.4.3.1, (8) J DE FONTE 
RANGEL EIELI por ter descumprido com os subitens: 5.4.3.2, 5.4.5.1, 5.4.6.1, 5.4.6.2, 
5.4.6.4,e 5.4.7.2, (9) TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS 
LTDA, por ter descumprido com o subitens: 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.3.1, 5.4.3.5 e 
5.4.4.1, (10) CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRESAARIAL EIRELI-ME, por ter 
descumprido com o subitens: 5.4.2.4 , 5.4.2.5 , 5.4.2.6, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.5, e 5.4.4.1, 
(11) FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA –ME, por ter descumprido com 
os subitens: 5.4.2.3, e 5.4.5.1, (12) JMR CONSTRUÇÕES EIRELI por ter descumprido com o 
subitem: 5.4.3.1. Obs: A comissão informa que a Ata interna com as razões do julgamento 
da fase de habilitação, estará disponível no site: https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. 
Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei 
Federal Nº 8.666/93. Caso não haja interposição de recurso, fica desde já, marcada a data de 
abertura das propostas de preços para o dia 08 (oito) de Julho de 2022, às 09:00h, e caso 
haja Recurso, a data ficará suspensa até finalizar o julgamento do recurso dentro de todos os 
prazos legais. Maiores informações na sede da CPL ou pelo fone (88) 3565.0116. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 30.05.01/2022. A 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado 
do julgamento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES 
DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, Conforme segue: 
INABILITADAS: 1. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 2. J DE FONTE 
RANGEL EIRELI; 3. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 4. R 
M CLEMENTE CANDIDO; 5. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE 
MAO DE OBRA EIRELI; 6. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 7. PRIME EMPREENDIMENTOS, 
INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 8. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 9. M MINERVINO 
NETO EMPREENDIMENTOS; e HABILITADAS: 10. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; 11. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 12. M 
JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 13. BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 14. C 
R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 15. FLAY ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 16. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 
17. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 18. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; 19. AF CONSTRUCAO EIRELI; 20. VAP CONSTRUCOES LTDA; 
21. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 22. M & C CONSTRUCOES LTDA; 23. 
RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI; 24. A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
25. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 26. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 27. 
REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 28. N3 CONSTRUTORA 
LTDA; 29. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 30. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 31. 
JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 32. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES 
DE MAO DE OBRA LTDA; 33. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 34. TEOTONIO 
CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA; 35. CONSTRUTORA ASTRON 
LTDA; 36. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 37. MELIUZ CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; 38. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 39. C V 
TOME SERVICOS. 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, 29 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE 
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÃO - 
CONCORRÊNCIA Nº 2022021001-CP. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribara – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, o seguinte resultado 
de JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO: . Ficaram CLASSIFICADAS as empresas: 
1. ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 63.551.378/0001-
01, com o valor R$ 4.865.000,00 (quatro milhões oitocentos e sessenta e cinco mil reais). 2. 
MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 09.423.269/0001-55, com o valor 
R$ 4.930.000,00 (quatro milhões novecentos e trinta mil reais). 3. CONSTRUTORA MAZUI 
LTDA inscrita no CNPJ: 14.100.245/0001-03, com o valor R$ 4.840.000,00 (quatro milhões 
oitocentos e quarenta mil reais). 4. CONSTRUTORA EXITO EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 
03.147.269/0001-93, com o valor R$ 4.890.000,00 (quatro milhões oitocentos e noventa mil 
reais). Ficaram DESCLASSIFICADAS as empresas: 1. R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI 
inscrita no CNPJ: 07.279.114/0001-61. 2. LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
– CNPJ: 07.270.402/0001-55. 3. MV2 SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 
38.284.700/0001-28. 4. AOS CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 40.001.303/0001-43. 5. 
DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 13.640.830/0001-25. 6. ABRAV 
CONSTRUÇOES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 
12.044.788/0001-17. 7. PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 41.211.559/0001-
48. 8. MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 31.381.604/0001-59. 
9. CONSTRUTORA ASTRAL LTDA inscrita no CNPJ: 11.638.690/0001-25. 10. MEDEIROS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS inscrita no CNPJ: 07.615.710/0001-75. 11. CONSTRUTORA 
VIPON EIRELI inscrita no CNPJ: 34.631.462/0001-29. 12. L. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA inscrita no CNPJ: 27.436.574/0001-63. 13. A.I.L CONSTRUTORA LTDA – ME inscrita no 
CNPJ: 15.621.138/0001-85. 14. G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP inscrita no 
CNPJ: 10.572.609/0001-99. 15. C.V TOMÉ SERVIÇOS – ME inscrita no CNPJ: 23.834.673/0001-
42, motivo: alguns itens da planilha orçamentaria apresentada estão com difícil visualização, 
cortados devido a impressão. 16. SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita 
no CNPJ: 30.412.053/0001-80. 17. CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA – ME inscrita 
no CNPJ: 41.388.083/0001-15. 18. VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME 
inscrita no CNPJ: 09.042.893/0001-02. 19. CLEZINALDO S. DE CONSTRUÇÕES – ME inscrita 
no CNPJ: 22.575.652/0001-97. 20. FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 
08.427.381/0001-00. 21. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES 
– ME inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87. 22. MOMENTUM CONSTRUTORA LTDA 
inscrita no CNPJ: 26.754.240/0001/75. 23. LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita 
no CNPJ: 13.557.613/0001-76. 24. DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI inscrita no CNPJ: 24.880.194/0001-25. 25. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP inscrita no CNPJ: 10.932.123/0001-14. 26. C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E 
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 02.567.157/0001-29. 27. REMC 
CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME inscrita no CNPJ: 25.078.864/0001-
57. 28. TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME inscrita no CNPJ: 
69.726.016/0001-82. 29. REAL SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 37.452.665/0001-46. 
30. MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME inscrita no CNPJ: 44.460.479/0001-
14. 31. F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS – ME inscrita no CNPJ: 13.749.666/0001-99. 
32. S&T CONSTRUÇÕES E LACAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA-ME inscrita no CNPJ: 
18.413.043/0001-67. A Presidente da Comissão comunica que os referidos motivos da 
desclassificação das empresas acima citadas estão listadas no D.O.M – Diário Oficial do 
Município. A Presidente da Comissão comunica ainda que fica aberta o prazo recursal de 05 
dias úteis previsto no art. 109, I alínea “b” da Lei 8.666/93 para manifestação dos licitantes 
interessados, obedecendo os prazos legais para continuidade do processo. Mais informações 
encontram-se disponíveis na sede da Comissão na Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – 
Jaguaribara/CE, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE, 29 de junho de 2022. 
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - A Prefeitura municipal de 
Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022062701PE, tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de 
preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBARA-CE, conforme detalhamento no termo de referência. O início da sessão será às 09 
horas do dia 13 de julho de 2022, no site compras.m2atecnologia.com.br. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e 
na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara 
– CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 29 de junho de 2022 - NILCIBERGUE 
SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - PROCESSO Nº 034/2022 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2022.06.24.01 AVISO DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, 
por intermédio da Secretaria Infraestrutura e Saneamento, torna público que fará realizar licitação 
na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças, às 
09h:00min. do dia 01 de agosto de 2022, sessão de recebimento dos documentos de Habilitação 
e Propostas para a Concorrência Nº. 2022.06.24.01, do tipo Menor Preço, regime de empreitada 
por preço global, destinada a contratação de empresa especializada em serviços na área de 
engenharia para execução da obra de pavimentação asfáltico (CBUQ) na Av. Beira Mar e Av. Salina 
no município de Icapuí-CE, nas condições de execução descritas neste edital e seus anexos. O 
Edital poderá ser examinado e adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação no horário das 
08:00 às 13:00 horas, toda e qualquer informações serão prestadas no endereço acima, ou através 
do email: licitação_licita@hotmail.com. Icapuí - CE, 29 de junho de 2022. José Francisco da Costa 
Secretário de Infraestrutura e Saneamento 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA PROPOSTA DE PREÇOS E CÁLCULO DA MÉDIA PONDERADA ENTRE TÉCNICA E 
PREÇO CONCORRÊNCIA Nº 2022.02.09.01 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia 
consultiva para modernização da gestão territorial e dos serviços fiscais do município, promovendo 
o aumento da capacidade de análise e de gestão urbana do município de Icapuí-CE. A Comissão 
Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento da proposta de preços e 
cálculo da média ponderada entre técnica e preço, conforme previsto no item 14 do instrumento 
convocatório, o qual obteve nota da proposta técnica de 87 pontos, nota da proposta de preços de 
10 pontos e nota final de 63,9 pontos, bem como proposta válida no valor global de R$ 4.923.150,00 
(quatro milhões, novecentos e vinte e três mil e cento e cinquenta reais), por ter cumprido todos 
os requisitos habilitatórios do edital e seus anexos. Fica aberto o prazo recursal conforme prevê o 
Art. 109, Inciso I, Alínea “b”. Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada 
aos interessados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, na Av. 22 janeiro, 5183, Centro, Icapuí-CE, no horário 
de 08:00h às 13:30h. Icapuí-CE, 29 de junho de 2022. Edinardo de Oliveira Pereira Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação 
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O governo avalia incluir no projeto de lei da privatiza-
ção da Petrobras um mecanismo para obrigar a companhia 
a se desfazer de uma lista de ativos, incluindo refinarias, 
conforme integrantes do Governo envolvidos nas discus-
sões. Na visão de defensores da medida, o setor é hoje ex-
cessivamente concentrado nas mãos da empresa, o que dá a 
ela poder de mercado suficiente para influenciar os preços 
e manter margens de lucro elevadas - ponto que tem sido 
ressaltado por Bolsonaro em suas ‘críticas’ à companhia, 
que de nada adianta e que ficam só nisso (vale lembrar que 
o Governo é acionista majoritário e principal beneficiário 
dos lucros abissais da petroleira). A aposta dessa ala do Go-
verno é que uma maior competição no mercado de óleo 
e gás pode ajudar a reduzir os preços de combustíveis no 
médio e longo prazo.

A Petrobras chegou a assinar, em 2019, um acordo com o 
Cade para vender 8 de suas 13 refinarias, mas a empresa até 
agora se desfez de apenas uma instalação -ritmo conside-
rado indesejável e insuficiente por integrantes do Governo. 
A proposta em discussão daria ao CNPE o poder de definir 
diretrizes para promoção da livre concorrência na indús-
tria do petróleo e gás natural, o que incluiria a possibili-
dade de indicar os ativos a serem vendidos integralmente 
pela Petrobras. O CNPE também poderia definir o prazo 
máximo para a conclusão das operações, bem como crité-
rios a serem preenchidos pelos compradores para que haja 
ampliação efetiva da concorrência.

Desmonte da Petrobras no radar

Carros. A Audi retomou a produção na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, que faz parte 
do complexo industrial do grupo Volkswagen. Os veículos começaram a ser montados há uma 
semana. Há 200 funcionários na unidade. Foram investidos R$ 100 milhões para reativar a linha.

A análise foi feita pelo 
Grupo de Conjuntura da Di-
retoria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas (Dimac) 
do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), que 
manteve em 6,3% a previsão 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC).

A revisão leva em conta 
o fato de a inflação brasilei-
ra, como ocorre em vários 
outros países, vir sendo im-
pactada pela aceleração dos 
preços das principais com-
modities, que são os produ-
tos agrícolas e minerais co-
mercializados no mercado 
internacional, “refletindo os 
efeitos da guerra entre Rússia 
e Ucrânia sobre a produção e 
comercialização de petróleo, 
gás e cereais, além do persis-
tente descasamento entre a 
oferta e a demanda mundial 
de insumos industriais”, diz o 
documento.

A análise considera tam-
bém os danos registrados 
em diversas lavouras tempo-
rárias, causados pelos even-
tos climáticos, no início de 
2022, e a retomada do setor 
de serviços, no período pós-
-pandemia de covid-19. Com 
essa pressão, a inflação brasi-
leira, medida pelo IPCA, já 
chega a 4,8% entre janeiro e 
maio deste ano e, nos últimos 
12 meses, acumula alta de 
11,7%.

O documento informa que 
além de uma revisão maior 
dos alimentos no domicílio 
e dos bens livres, cujas pre-
visões avançaram de 9,1% e 
5,4% para 12,3% e 9,1%, res-
pectivamente, a inflação esti-
mada para os serviços livres 

também subiu, passando de 
5,5% para 6,8%. No sentido 
contrário, a inflação estima-
da para os preços monitora-
dos caiu de 6,9% para 1,1%.

Cenário mais favorável
Os pesquisadores desta-

cam, entretanto, que “apesar 
desse contexto marcado por 
uma inflação corrente eleva-
da e pela perspectiva de que 
pontos de pressão inflacio-
nária, como petróleo, bens 
industriais e serviços, ainda 
se mostrem resilientes à que-
da, o cenário inflacionário 
projetado para os próximos 
meses vem se tornando mais 
favorável”. A expectativa é 
de acomodação no preço 
das commodities agrícolas 
e há estimativa de melhora 

na projeção da safra brasi-
leira em 2022. Além disso, a 
implementação da Lei Com-
plementar 194/2022 deve 
contribuir para uma alta bem 
menos acentuada dos preços 
administrados este ano, des-
taca o Ipea.

A pesquisa observa ain-
da que apesar de a projeção 
para o INPC ter se mantido 
em 6,3%, este ano, ocorreu 
mudança de composição, 
com expectativa de alta mais 
acentuada dos preços livres, 
refletindo pressão maior dos 
preços dos alimentos, dos 
bens industriais e dos servi-
ços livres, cujas taxas de va-
riação estimadas passaram 
de 9,3%, 5,2% e 4,8%, para 
12,6%, 8,9% e 6,6%, respec-
tivamente. Por outro lado, a 

inflação esperada dos preços 
monitorados teve redução 
de 6,6%, na projeção ante-
rior, para menos 0,9%, na 
nova revisão.

2023
Em relação às expectati-

vas para o próximo ano, tan-
to o IPCA como o INPC fo-
ram revistos para cima, com 
a alta projetada passando de 
3,6% para 4,7%, em ambos 
os indicadores. Segundo os 
pesquisadores do Ipea, essa 
revisão “está associada aos 
possíveis repasses origina-
dos da maior inflação dos 
preços livres este ano e à ex-
pectativa de um comporta-
mento menos favorável dos 
preços monitorados no pró-
ximo ano”. (Agência Brasil) 

FOTO DIVULGAÇÃO

A revisão leva em conta o impacto dos preços de produtos agrícolas e minerais no mercado internacional

Fora da Caixa
Bolsonaro escolheu 

Daniella Marques, braço 
direito do ministro Paulo 
Guedes (Economia), para 
presidir a Caixa Econômica 
Federal no lugar de Pedro 
Guimarães, alvo de acusa-
ções de assédio sexual re-
latadas por funcionárias da 
instituição bancária. Além 
disso, há existência de uma 
investigação no MPF con-
tra ele. Interlocutores no 
Palácio do Planalto dizem 
que a manutenção de Pedro 
Guimarães à frente da Cai-
xa se tornou insustentável 
em meio às denúncias 
envolvendo o Executivo.

Fogo de palha
O TCU recomendou 

alerta a Bolsonaro pela 
sanção irregular da lei que 
prorrogou a desoneração 
da folha de pagamento, um 
benefício tributário con-
cedido a empresas de 17 
setores. A lei foi publicada 
na noite de 31 de dezembro 
de 2021 sem que o Governo 
tenha adotado as devidas 
medidas de compensação 
pela perda de receitas, como 
manda a LRF e a própria 
Constituição. Bolsonaro 
sancionou o texto ignoran-
do os alertas do Ministério 
da Economia para compen-
sar a perda de arrecadação.

De olho no trono 
O Governo Federal 

oferecerá na próxima safra 
agrícola, que começa ofi-
cialmente amanhã (1º), R$ 
340,88 bilhões em crédito 
rural, no âmbito do Plano 
Safra 2022/23. Um genero-
so montante 36% superior 
aos R$ 251,2 bilhões anun-
ciados para a safra 2021/22, 
que termina hoje. O maior 
incremento virá da oferta 
de crédito com taxas de 
juros de mercado, de até R$ 
145,18 bilhões, alta de 69% 
sobre o ofertado neste ciclo 
que se está encerrando 
(R$ 86 bilhões). Facilida-
des de ano eleitoral.

Déficit
A antecipação do 13º 

aos aposentados e os 
gastos com o Auxílio Brasil 
fizeram as contas públicas 
registrar o segundo maior 
resultado negativo para 
meses de maio. O Governo 
Central – Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central – registrou déficit 
primário de R$ 39,213 
bilhões. Esse é o segundo 
maior déficit para o mês 
desde 1997, só perdendo 
para maio de 2020, no início 
da pandemia de covid-19. 
Sobre maio de 2021, o défi-
cit primário cresceu 68,1%, 
descontada a inflação.

IPVA 2023: Obtenção de desconto até novembro 
Os participantes do programa Sua Nota Tem Valor 

têm até 30 de novembro para acumular pontos e ga-
nhar desconto de até 5% no IPVA 2023. Para obter o 
benefício, basta estar cadastrado no programa e 
incluir o CPF na nota na hora de adquirir qualquer 
produto. A cada R$ 50 em compras, o cidadão ga-
nha um ponto. Aí é só atingir uma pontuação mí-
nima, que varia de acordo com o valor do veículo, 
tomando como base a Tabela Fipe. Por exemplo, 
para 5% de desconto, é preciso ter acumulado, 
pelo menos, 217 pontos anuais.

Bolsonaro quer ampliar desoneração da folha
Bolsonaro pretende 
ampliar a desoneração 
da folha de pagamentos, 
que hoje beneficia 17 
setores da economia, 
mas não detalhou sobre 
como seria a ampliação 
ou o impacto fiscal da 
medida. A manobra: 

“Estudo com Paulo Guedes ver uma desoneração que 
a gente venha a perder um pouco deste superávit de 
arrecadação para abater dívida, mas que sirva para 
ampliar o número de empregos no Brasil", disse.

IPEA revisa inflação com 
aumento para 6,6% em 2022
Uma revisão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) elevou 
levemente o índice que mede a inflação de 6,5% para 6,6% em 2022

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 15/07/2022 às 09h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Fran-
cisco França Cambraia, n.º 265, Centro, Senador Pompeu/CE, estará abrindo licitação de Tomada 
de Preços Nº SI-TP004/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
de rede de iluminação pública com tecnologia de Led na Avenida localizada no Bairro Caracara, 
no município, junto a Secretaria de Infraestrutura, deste município. O edital poderá ser adquirido 
na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público 
das 08h às 12h ou pelos sites do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, e no site do município: 
https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna públi-
co resultado da fase de Habilitação referente à Concorrência Pública nº SE-CP001/2022, que 
objetiva a contratação de empresa especializada para construção do Espaço Educativo Rural 
com 06 salas de aula e quadra esportiva, localizada no Distrito de Codiá no município, através 
da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, deste município, conforme Projeto Básico, 
parte integrante deste processo. Empresas Habilitadas: 01.  Águia Construções e Incorpora-
ções Ltda; 02. Eletrocampo Serviços e Construções Ltda; 03. Dinâmica Empreendimentos e 
Soluções Ltda; 04. Barbosa Construções e Serviços Ltda - ME; 05. Tela Serviços e Eventos 
Ltda - ME; 06. C R P Costa Construções e Prestadora de Serviços Ltda - ME; 07. Monte Sião 
Empreendimentos Ltda - ME; 08. CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda 
- ME; 09. A.I.L. Construtora Ltda - ME; 10. Abrav Construções Serviços Eventos e Locações 
Eireli - EPP; 11. Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli; 12. Roma Construtora Ei-
reli-ME. Empresas Inabilitadas: 01. FF Empreendimentos e Serviços Ltda - ME; 02. FENIX 
- Locações e Empreendimentos Eireli - EPP; 03. Momentum Construtora Limitada - 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 - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 13/07/2022, às 09:30, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico Nº 00.06.23.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços para 
prestação de serviços de reserva, emissão, entrega de bilhetes de passagens aéreas e serviços 
de hotelaria para atender as necessidades de diversas secretarias 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 à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - A Secretaria de Infraestrutura do Município, torna pú-
blico o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação referente à Concorrência Pública nº SI-
-CP002/2022 que tem como objeto:  Contratação de empresa especializada para pavimentação 
asfáltica em TSS da estrada que liga a Rodovia Federal BR-226 ao Distrito de São Joaquim. Fica 
Homologado e Adjudicado em favor da empresa ARN Construções Ltda, pelo valor global de R$ 
7.063.666,19 (sete milhões, sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezenove 
centavos). Homologado e Adjudicado pelo Sr. Antônio Giovani Alves da Silva - Secretário de In-
fraestrutura, em 29/06/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. A Secretaria de Infraestrutura torna público o Extrato 
do Instrumento Contratual nº SI-CP002/2022-01 SEINFRA, decorrente da Concorrência Pública nº 
SI-CP002/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação 
asfáltica em TSS da estrada que liga a Rodovia Federal BR-226 ao Distrito de São Joaquim. Con-
tratada: ARN Construções Ltda, pelo valor global de R$ 7.063.666,19 (sete milhões, sessenta e três 
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos). Assina pela Contratante: Sr. Antônio 
Giovani Alves da Silva - Secretário de Infraestrutura; Assina pela Contratada:  Sr. Pedro Henrique 
Nobrega Silva. Data de Assinatura do Contrato: 29/06/2022. Vigência: 300 (trezentos) dias a partir 
da data de assinatura da ordem de serviço.

Prefeitura Municipal de Parambu - Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 2022.06.08.001-SEIN-
FRA. Contratante e signatário: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, Wanderley 
Pereira Diniz, Ordenador de despesas da Secretaria. Contratado: STAFF - Construções e Edificações 
e Serviços Imobiliários Ltda. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra 
de melhoria de equipamentos públicos do município, conforme MAPP 650 e projeto em anexo, parte 
integrante deste processo, tendo em vista a modificação no valor global, em virtude de uma atecnia 
na proposta de preços, o item 3.3.9 apresentou divergência na sua multiplicação acarretando valor 
diferente ao exibido na referida proposta. Neste sentido por se tratar de uma simples falha de preen-
chimento de planilha não obstando a legalidade da proposta, a mesma foi retificada e teve o seu valor 
global atualizado constante na cláusula terceira deste contrato de R$ 6.337.980,91 (seis milhões 
trezentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e noventa e um centavo) para R$ 6.337.980,88 
(seis milhões trezentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), desta 
forma ficará atualizada as informações do referido contrato. As demais cláusulas e condições pactua-
das permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – AVISO 
DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 2022.06.29.01PE. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E  MATERIAIS PERMANENTES 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA  UNIDADE BÁSICA AMANAJÁS PASSOS 
DE ARAÚJO – SEDE III CAUCAIA,  POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA 
SAÚDE DE BARROQUINHA/ CE, CONFORME TERMOS DA PROPOSTA Nº 
10145.676000/1210-02 DO  MINISTÉRIO DA SAÚDE. DA FORMA DE DISPUTA: 
ABERTO E FECHADO.  A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE 
A  ENTREGA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS SERÁ ATÉ O DIA 14.07.2022 ÀS  08:00 
HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Os horários referem-se ao horário  local. Referido 
EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal do 
TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data  desta publicação ou na 
sala da C.P. L, situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro,  Barroquinha-CE. 30 de 
Junho de 2022. Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE CEARA 4. CNPJ N° 46.438.466/0001-74. A ASSOCIACAO TERRAS 
ALPHAVILLE CEARA 4, com sede na Alameda Atlântica, S/N, Jaboti, Município do Eusébio, Estado do 
Ceará, Terras 4, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, vem por meio do Presidente do Conselho 
Diretor, na pessoa de Oswaldo Samyr Lourenço Rodrigues, CONVOCAR, através do presente edital, todos 
os demais Associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada presencialmente na 
sede da Associação em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, no dia 16/07/2022, às 8:30, com presença mínima de 
metade dos associados mais um, e em SEGUNDA CONVOCAÇÃO no mesmo dia, às 9:00, com qualquer 
número de presentes com a seguinte ordem do dia: - DAR CIÊNCIA E RATIFICAR A CONTRATAÇÃO DA 
GERENTE GERAL PELA ADMINISTRAÇÃO TRANSITÓRIA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 23 
DO ESTATUTO SOCIAL; - APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, NO 
CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS E DEMAIS ÓRGÃOS OFICIAIS, PARA A INCLUSÃO DE 
COMPLEMENTO; - DELIBERAR APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE 
CEARÁ 4 (ANEXO B) NO TOCANTE AOS RECUOS DA PISCINA; - DELIBERAR APROVAÇÃO DO 
REGULAMENTO DE LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE CEARÁ 4 (ANEXO B) NO TOCANTE AOS RECUOS 
DO POÇO; - DELIBERAR APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE CEARÁ 
4 (ANEXO B) NO TOCANTE A OBRIGATORIEDADE DO LAUDO DE SONDAGEM; - APROVAÇÃO DO 
REGIMENTO DO CLUBE; - APROVAÇÃO DO MANUAL DE SEGURANÇA; - DEMAIS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO E CRONOGRAMA DE AÇÃO. Eusébio – CE, 30 DE JUNHO DE 2022. Oswaldo 
Samyr Lourenço Rodrigues -- Presidente do Conselho Diretor

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° 27747 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATANAEL GOMES DE ALMEIDA e GABRIELLA DAMASCENO FERREIRA;
Edital n° 27748 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOCIELDO DO NASCIMENTO ABREU e LUANA FERNANDES DE FRANÇA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 29/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva
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Bronze. Pouco mais de um segundo fez a diferença para a campeã olímpica Ana Marcela Cunha na busca do ouro iné-
dito na maratona de 10 kms em águas abertas. Na manhã de ontem (29), ela foi bronze, com o tempo de 2h02min30s70, 
ao ser superada no sprint (arrancada) final da prova no Mundial de Águas Abertas em Budapeste (Hungria).ESPORTES

Goleada no Iate
A chapa um que prega renovação dos poderes no Iate 

Clube venceu o pleito de terça-feira passada no Iate Clube 
com 195 votos contra 90 da outra chapa. Pompeusinho 
Vasconcelos será o novo comodoro daquele simpático 
clube. Seu pai do mesmo nome foi um dos grandes ami-
gos deste jornalista desde os tempos memoráveis da Av. 
Monsenhor Tabosa. Sucesso para ele nesta nova missão.

O poder inebrio
Amigo meu que esteve no encontro dos ex-presidentes 

do Fortaleza me chamou a atenção pela postura do se-
3nador Eduardo Girão ultimamente. Lá no hotel ele falou 
com poucos, demorou pouco e mostrou-se importante 
demais, assinala este amigo meu. E adianta que ele não 
atende ligações e não quer conversa com ninguém. Ele 
não atende ligação eu sei, talvez pensando ser um pedido. 
Decidamente o poder embriaga e mais ainda quando vai, 
passar 8 anos exercendo este poder. Mas tudo passa. Fina-
lizo. Girão é um homem sério, eu sei.

Renan
Meu amigo Renan Vieira comemorou o São João levan-

do para sua casa de praia gente da melhor qualidade.

Palpites
Já fiz minha aposta desta semana e espero que a minha 

vez chegará, ou no Totolec ou na Loteria dos Sonhos.

O Ideal no esporte
O Ideal tem uma trajetória vitoriosa também no es-

porte. Ser campeão da Copa do Brasil de Águas Abertas 
é mais um feito a ser ressaltado. A coordenação geral de 
esportes é do Ricardo Ribeiro e a direção geral é de outro 
vencedor no esporte no caso meu amigo Kal Aragão.

Os olímpicos
Ninguém se lembrou, mas no dia 23 de junho marcou o 

dia olímpico e o comentário de Adriano Loureiro foi uma 
homenagem deste talentoso superintendente do Centro de 
Formação Olímpica do estado.

Ginásio Meton César
O ginásio do Náutico está precisando de uma pontura 

urgente na sua frente principal. Bom dia Jardson.

Arraiá
O Clube dos Diários está pouco a pouco retomando seu 

lugar de destaque entre os clubes sociais. O seu chitão do 
dia 9 deve levar muita gente a seu convívio.

O poder não embriaga
Ele mantém a mesma simplicidade de sempre. Conti-

nua fiel às suas origens alvinegras e respeita os preferên-
cias clubística dos adversários. Mesmo presidindo um 
parlamento e tendo seu nome citado para candidato a 
governador do estado, Evandro Leitão é a imagem pura de 
um homem cordial e sensato.

SÓ GENTE BOA Joca, Benigno Júnior e Wedson, ainda 
em clima das festas de São João.

Ronivaldo

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

As pessoas de bem e que conhecem o vereador Ro-
nivaldo mais estão lamentando a execração pública que 
está sofrendo este jovem parlamentar. Ele não matou 
ninguém, não roubou, não caluniou e vem sendo víti-
ma de seguidas injustiças. Eu só sei que a justiça tarda, 
mas não falha. O tempo é o senhor da razão.

LANÇAMENTO Prof ULISSES JUNOR é destaque na 
coluna. Com lançamento no Comitê Olímpico do Brasil (COB) no 
II WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO que aconteceu 
de 27 a 29 de junho no centro de treinamento do time Brasil 
parque aquático Maria lenk Rio de Janeiro na coordenação da 
(CBDA) Confederação Brasileira de desportos aquáticos

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

Na manhã desta quarta-
-feira (29), o São Paulo reali-
zou o seu último treino antes 
de disputar as oitavas de final 
da Sul-Americana. A equipe 
enfrenta a Universidad Ca-
tólica no estádio San Carlos 
de Apoquindo, em Santiago 
(Chile), nesta quinta-feira 
(30), às 21h30 (de Brasília).
Com ajustes táticos, Rogério 
Ceni comandou uma ativi-
dade técnica de 11 contra 
11. Marcos Guilherme, re-
cém-anunciado pelo clube, 
foi a novidade. Ele fez o seu 
primeiro treinamento com 
o elenco tricolor. O atacante 
trabalhou sob a orientação 
da preparação física, ao lado 
de Nikão, Talles Costa e Mo-
reira, que seguem na transi-
ção para o gramado.

A contratação de Marcos 
Guilherme pelo São Paulo 
foi sacramentada na tarde 
desta terça-feira (28). Ele 
passou por exames médicos 
no CT da Barra Funda e as-
sinou contato até o fim deste 
ano, com opção de prorroga-
ção para o fim de 2023.

Vale lembrar que o camisa 
10 se recupera de dores no 
joelho, enquanto o volante, 
de uma entorse no tornozelo 
direito. Já o jovem lateral-di-
reito acaba de retornar da 
seleção portuguesa sub-18, 
após contrair uma amigda-
lite. Ainda em tratamento 
no departamento médico do 
São Paulo, seguem Gabriel 
Sara, Caio e Luan recupe-
rando-se de suas cirurgias: 
tornozelo direito, ligamento 
cruzado do joelho direito e 

adutor esquerdo, respectiva-
mente. Somam-se a eles, An-
drés Colorado -no Reffis por 
conta de uma lesão no reto 
femoral direito - e Alisson, 
devido a uma entorse no tor-
nozelo direito.

A conta de desfalques é 
fechada com a atualização 
do quadro de saúde do za-
gueiro Arboleda. Ele está em 
tratamento domiciliar, imo-
bilizado, sob orientação mé-
dica. Após fraturar e romper 
os ligamentos do tornozelo 
esquerdo na partida contra o 
Juventude, o atleta realizou a 
cirurgia no local, na segun-
da-feira (27).

O São Paulo teve quatro 
dias para se preparar antes 
de voltar a campo, contra 
a Universidad Católica. O 
time deve entrar na partida 
com força máxima entre os 
jogadores disponíveis, bus-
cando ver uma melhora nos 
resultados.

Antes disso, o time trico-
lor entrou em campo três ve-
zes em seis dias. Em um ca-
lendário bastante apertado, 
o clube acumulou uma der-
rota para o Palmeiras, uma 
vitória sobre o mesmo rival 
e um empate com o Juventu-
de. Com o fim da maratona, 
o elenco de Rogério Ceni co-
loca na balança os jogos e sai 
feliz com o futebol apresen-
tado, mas incomodado com 
os resultados.

O sentimento dúbio apa-
rece pelas situações como 
os resultados surgiram. O 
São Paulo vencia o Palmei-
ras no dia 20 por 1 a 0 até 

os acréscimos. Nos cinco mi-
nutos finais, sofreu a virada e 
deixou o Morumbi sem pon-
tos. Noúltimo domingo (26), 
diante do Juventude, a equipe 
de Rogério Ceni finalizou 29 
vezes a gol, mas ficou no 0 a 0.

“Não foi uma semana ir-
regular, talvez o resultado 
tenha sido irregular, mas a 
semana não. O que a gente 
apresentou não foi irregu-
lar. Jogamos bem contra o 
Palmeiras no primeiro jogo, 
mas perdemos, jogamos 
bem no segundo jogo e ga-
nhamos, jogamos bem hoje 
e empatamos. Talvez o que 
não tenha sido regular tenha 
sido o resultado, mas isso a 
gente não controla”, disse 
Igor Gomes, depois do em-
pate com o Juventude.

Os dois tropeços no Cam-
peonato Brasileiro aumenta-
ram a fase ruim do time na 
competição. Foram apenas 
duas vitórias nos últimos 
dez jogos, com quatro em-
pates e outras duas derrotas. 
Na Copa do Brasil, o triunfo 
por 1 a 0 sobre o Palmeiras 
na última quinta-feira (23) 
faz com que a equipe preci-
se de um empate no Allianz 
Parque para avançar para as 
quartas de final.

“Eu estou satisfeito com a 
entrega de todos, com o que 
a gente produziu nos jogos. 
Jogamos três vezes em seis 
dias, acho que produzimos 
bem, com muitas ausências. 
Nada garante que a próxima 
semana jogaremos tão bem 
quanto essa. Produzimos 
mais do que tivemos resul-

tados. Acho que poderíamos 
ter saído [da semana] com 
três vitórias, produzimos 
para isso, mas saímos com 
uma vitória, um empate e 
uma derrota. Não são re-
sultados condizentes com a 
produção. Mas sou feliz por 
ter atletas que se entregam 
tanto, lutam tanto”, disse 
Ceni, em entrevista coletiva.

Agora, a equipe mira a 
vitória no jogo de ida da 
Copa Sul-Americana bus-
cando entrar em campo com 
a vantagem no jogo de volta, 
na próxima semana, no Mo-
rumbi. Sem poder contar 
com reforços dos jogadores 
em recuperação ou transição, 
o São Paulo deve ir a campo 
com: Jandrei; Diego Costa, 
Miranda e Léo; Igor Vinícius, 
Pablo Maia, Gabriel Neves, 
Rodrigo Nestor, Igor Gomes 
e Reinaldo; Calleri.

A Universidad Católica, 
por sua vez, chegou às oita-
vas da Sul-Americana após 
ter ficado em terceiro lugar no 
Grupo H da Copa Libertado-
res, com quatro pontos em seis 
jogos. O time comandado por 
Ariel Holan tem como reforço 
recente o lateral Mauricio Isla, 
que defendia o flamengo até a 
metade deste mês. Uma possí-
vel escalação do clube chileno 
tem: Sebastián Pérez; Mauri-
cio Isla, Tomás Asta-Buruaga, 
Daniel González e Alfonso 
Parot; Fabián Orellana (Mar-
celino Núñez), Felipe Gutiér-
rez e (Diego Valencia) Luciano 
Aued; Cristián Cuevas (José 
Pedro Fuenzalida), Fernando 
Zampedri e Gonzalo Tapia.

São Paulo enfrenta Universidad 
Católica na noite de hoje
Na manhã de ontem, o tricolor paulista comandado por Rogério Ceni 
realizou o último treino antes da partida decisiva contra o time chileno

A Atlântica Agropecuária LTDA torna público que recebeu do Autarquia de Meio Ambiente de 
Pacatuba - AMAPA, a Licença de Operação N° 06/2022, válida até 15/06/2026, para uma gran-
ja, destinada a aves de postura, no Município de Pacatuba, no endereço Rua Francisco Sales 
Sousa, S/N, Bairro Alto São João, Distrito Sede. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do AMAPA.

Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente - 
AMMA de Quixadá Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC 
referente a Dirceu Rabelo Pinheiro, brasileiro, casado, contemplando 
uma área de 144 hectares, situada na Fazenda Juá, Distrito Juá, no 
município de Quixadá/CE. Foi determinado o cumprimento da legislação 
ambiental em vigor.

A MOEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 
35.729.704/0001-84 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA MUNICI-
PAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI DE 
UM EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, ENQUADRADO NO PROGRAMA 
CASA VERDE E AMARELA DO GOVERNO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE FORTLAEZA, COM 
FRENTE PARA RUA CIDADE ECOLÓGICA, S/N, EDSON QUEIROZ.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:

339736- Italo Eduardo Correia Alves e Maria Kecia do Nascimento Duarte;
339737- Savio Sousa do Nascimento e Rita Rayane dos Santos;
339738- Moises Ferreira da Silva e Rosilene Pereira de Sousa;
339739- Steven Michael Kelly e Cristiane Soares Pimenta Costa Ferraz;
339740- Jean dos Santos Cipriano e Fabiola Araujo Sousa;
339741- Francisco  Natan de Brito Maia e Rosalia Feijão Lima;
339742- Jobert da Costa Lima e Cleia de Castro Freitas. 

 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, 29 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 30/06/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 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°30803 RAFAEL MARQUES DA SILVA E MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
N°30804 SALOMÃO VIEIRA BANDEIRA E MARIA RITA GUIMARÃES NUNES COSTA
N°30805 GUILHERME AGOSTINHO DOS SANTOS FERREIA E CAMILA ISIDORIO BARBOSA

29 DE JUNHO DE 2022 
Maria Valsicleide de Moura

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° 76278 - FRANCISCO GLÁUCIO GOMES PEIXOTO e MARIA ROSILENE BRA-
GA GOMES; Edital n° 76279 - FRANCISCO ERLÂNDIO CORDEIRO DE SOUSA e FLA-
VIA CARLOTA ROCHA DE ARAÚJO; Edital n° 76280 - JEFFERSON BRANDO TORRES 
DE SOUSA MARTINS e WEGILLA BORGES DE SOUSA; Edital n° 76281 - GERALDO 
JOSÉ DOS SANTOS e RITA DE CASSIA SILVEIRA; Edital n° 76282 - ANTONIO WEL-
LITON DOS SANTOS LIMA e MILENE DE SOUZA MORAIS; Edital n° 76283 - FRAN-
CISCO WILLAMY RODRIGUES FLAVIO e ALEXANDRA PEIXOTO PINHEIRO;
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, 29/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31179 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE MAIA LIRA e LUCIANA GOMES DA ROCHA;
Edital n° 31180 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE MATEUS RODRIGUES MARQUES e CRISTIANE LEAL CORREIA;
Edital n° 31181 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAMILLE KÉSIA ALVES BARBOSA e JOYCE MARIA DE PAULA;
Edital n° 31182 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATHAS LUIZ CARVALHO SILVA e ANA RAFAELA SALES DE ARAUJO;
Edital n° 31183 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO DUARTE COSTA e SYNARA DAMASCENO CAVALCANTE;
Edital n° 31178 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLEY EVARISTO MENEZES PAZ e BEATRIZ ARAUJO FROTA;
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

A CAMEDE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ: 35.750.046/0001-02, tor-
na público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAU-
CAIA – IMAC, a LP e LI para Construção de Condomínio Residencial Multifamiliar, no 
Município de Caucaia no endereço: Travessa Joaquim Mota I, Nº: S/N, Esquina com 
Rua Felix Gomes da Silva – Parque Lagoinha, Quadra 2, Lotes 2, 3 e 4, Novo Pabussu, 
Caucaia-CE, CEP: 61600302. Foi determinado o cumprimento das exigências con-
tidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosalia, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30669 -  ERINALDO ALMEIDA DE SENA e ALCIENE RODRIGUES DE SOUSA;
Edital n° 30668 - FABIO SILVA DE LIMA e FRANCISCA CLAUDENICE PEREIRA;
Edital n° 30671 - FRANCISCO ALVES DA SILVA e VANJA TABOSA FERREIRA;
Edital n° 30676 - FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO BARBOSA e ANTONIA ADECIVANIA NASCIMENTO FERREIRA;
Edital n° 30672 - JOÃO CLARES DA SILVA FILHO e DÁVILA KELY SEVERO BEZERRA;
Edital n° 30666 - JOSÉ DANIEL FARIAS RABELO e GESSICA DA SILVA RODRIGUES;
Edital n° 30675 - JOSE NEUTON DAMASCENO e MARIA SOARES DA SILVA;
Edital n° 30667 - JOSÉ OZANO DE SOUSA e FRANCISCA FÁBIA DE BRITO MACIEL;
Edital n° 30674 - JOSÉ STENIO FREIRE BRAZ e ELIZÂNGELA DOS SANTOS;
Edital n° 30673 - LEONARDO PEDROSO RIBEIRO e ERILENE MARIA PEREIRA LOPES;
Edital n° 30670 - LUIS PAULO ALVES DA SILVA e FRANCISCA LUCIENE DE SOUZA;
Edital n° 30677 - ROMÁRIO SOUSA FALCÃO e SAMIA LIA SOUSA DE LIMA;
Edital n° 30695 - ANTONIO PAES DE OLIVEIRA JUNIOR e DORCAS PONTES MACIEL;
Edital n° 30680 - DANIEL ALEXSANDER AMARAL e LAILA ALVES E SILVA;
Edital n° 30692 - DANIEL ALMEIDA DA SILVA e LINDA MARA DE OLIVEIRA SOUSA;
Edital n° 30678 - DANILO DA SILVA FELEX e SUELENE DE OLIVEIRA MACIEL;
Edital n° 30683 - DIEGO SILVA DE LIMA e WANIELLE MARIANO DE FREITAS;
Edital n° 30681 - FRANCISCO CLODOMAR DA SILVA FAÇANHA e KARINE SOARES SEVERO;
Edital n° 30685 - FRANCISCO FÁBIO DE LIMA RIBEIRO e TAYNARA DOS SANTOS RAMOS;
Edital n° 30689 - FRANCISCO IVANILDO DOS SANTOS e MARCELA DE LIMA SANTANA;
Edital n° 30693 - FRANCISCO JOSE JUVANIELIS DE ARAUJO e JACILMA DOS SANTOS SABOIA;
Edital n° 30694 - JARDEL SANTOS FERREIRA e MAYARA DO NASCIMENTO DE FREITAS;
Edital n° 30682 - JHONY KEVE ARAUJO DO NASCIMENTO e THAIANE LARA SILVA DE QUEIROZ;
Edital n° 30687 - JOSÉ DIEGO DE SOUSA LIMA e VICTORIA MARIA AMARANTE DOS SANTOS;
Edital n° 30691 - LAURO NASCIMENTO BACELAR e ANA VALERIA GOMES DA SILVA;
Edital n° 30690 - MANOEL HELVECIO VEIGA FILHO e MARIA EUNICE CASTELO BRANCO;
Edital n° 30679 - PAULO SERGIO ARAUJO DOS SANTOS e CELIANA DA SILVA LIMA;
Edital n° 30688 - RAIMUNDO ANTONIO DE MENEZES e FRANCISCA MARIA TEIXEIRA DA SILVA;
Edital n° 30686 - RAIMUNDO RAVEL DE SOUSA OLIVEIRA e VITORIA ALICIA DA SILVA MARTINS;
Edital n° 30684 - ROBERTO DE SOUSA MARQUES e LILIANE SANTOS DA COSTA FERNANDES;
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, 29 de Junho de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18471 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WAGNER SANTOS SOUSA e MARIA DA SOLIDADE PEREIRA DIAS;
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, 29/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

Escrevente

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:
Nº9750-JOSUÉ ALVES EVANGELISTA E JENIFER RENIELLE GONÇALVES DE MELO
Nº9751-LUCAS ALMEIDA SILVA DE LIMA E JANE KELLY TEIXEIRA ROCHA
Nº9752-MÁRCIO RAMOS DE AGUIAR E LETICIA DA SILVA NOGUEIRA
Nº9753-MICHEL DA SILVA SOUSA E MICAELY PORTELA FIGUEIREDO
Nº9754-RONALDO MATIAS DA SILVA E DANIELE BATISTA DA SILVA
Nº9755-LEANDRO ARAÚJO BARROS E MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA
Nº9756-REGINALDO DE SOUZA SILVA E ROBERTA LIMA DE ALMEIDA
Nº9757-DAVI PINHEIRO DUARTE E GILVELANIA GUEDES DA SILVA
Nº9545-FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA E CREANIA MARIA RODRIGUES MARQUES

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 29 de Junho de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala



Por meio da Secretaria da 
Cultura do Estado do Ceará 
(Secult), o Museu da Cultura 
Cearense (MCC), integrado 
ao Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura (CDMAC) e 
em em parceria com o Insti-
tuto Dragão do Mar (IDM) 
abre hoje, às 19h, a exposi-
ção “Bestiário Nordestino” 
com direção dos artistas 
visuais, Rafael Limaverde e 
Marquinhos Abu.

A exibição ocorrerá na sala 
2 do museu e tem como obje-
tivo mostrar e lançar um olhar 
sobre o universo fantástico, o 
absurdo e o delirante no ima-
ginário nordestino.  Com o 
trabalho de 26 artistas cearen-
ses o fruto de pesquisa e dos 
acervos do próprio Bestiário 
Nordestino. Nesta exposição, 
estão incluídas também ou-
tras obras do Museu da Cultu-
ra Cearense (MCC) e também 
do Museu de Arte Contempo-
rânea do Ceará (MAC-CE).

A assessora dos Museus 
do Dragão, Valéria Laena, 
afirma que os espaços es-
tão abertos a diversos exer-
cícios. “Na perspectiva de 
divulgar cada vez mais seus 
acervos, os museus do Dra-
gão do Mar estão abertos a 
exercícios curatoriais que 
façam uso de seus espaços e 
coleções ampliando nossos 
olhares”. conclui ela.

Além de acessível, a ex-
posição conta também com 

audiodescrição, intérprete de 
libras e braille ampliado.    

De acordo com informa-
ções do impacta nordeste 
e que se tem uma região do 
Brasil onde a cultura possui 
imenso caráter afetivo, essa 
região é o Nordeste. A histó-
ria de luta e sobrevivência do 
povo nordestino é contada e 
recontada ao longo do tempo 
sob o olhar apaixonado de 
seus habitantes com elemen-
tos característicos da região: 
suas cores, sabores, sotaques 
e saberes fazem parte do ima-
ginário brasileiro que acom-
panham a evolução do Nor-
deste e se encantam com as 
belezas dessa região tão rica. 

Segundo Nilo, escultor e 
xilógrafo, que terá suas artes 
em exposição no evento, co-
menta sobre a importância 
de destacar a cultura cearen-
se no evento. “A nossa cultura 
é bastante diversificada,  rica 
e com diversas formas de 
abordagem, e dessa forma, 
conseguimos atingir todos 
os públicos. Com a retomada 
desses eventos, se torna ainda 
mais notório essa divulgação, 
portanto, podemos aprovei-
tar esse retorno de maneira 
bastante positiva após o mo-
mento da pandemia”, afirma. 

Para acessar a exposição é 
obrigatório a apresentação do 
cartão de vacina da covid-19, 
com duas doses aplicadas ou 
a dose única, dependendo do 

tipo de imunizante confor-
me o decreto estadual e um 
documento de identificação 
com foto. O uso da máscara 
é imprescindível.  

A visitação para a expo-
sição ficará disponível até o 
dia 28 de agosto, de terça a 
sexta-feira, das 09h às 18h, 
sendo permitido entrar até 
as 17h30min. Aos sábados, 
domingos e feriados, a ex-
posição funcionará em ho-
rários diferentes, de 10h às 
19h, com entrada permitida 
até às 18h30.

A exibição reúne em dois 
espaços, obras com múltiplas 
técnicas. Esculturas, pintu-
ras, gravuras em metal, escul-

tura em barro, xilogravuras 
entre outras. 

O espaço traz obras per-
tencentes aos acervos dos 
Museus do Dragão, com 
obras dos artistas Manoel 
Graciano (Juazeiro do Norte/
CE), Maria do Socorro (Jua-
zeiro do Norte/CE), Fran-
cisco Delalmeida (Fortaleza/
CE) entre outros. 

De origem desconheci-
da, esse imaginário remonta 
oralidades medievais, indí-
genas e africanas, raízes da 
nossa cultura, e reinventadas 
e ressignificadas no Nordes-
te, que, então, cria e recria 
seu próprio bestiário, cons-
trói identidades e encan-

ta até hoje. De acordo com 
Rafael Limaverde, os traba-
lhos apresentados lançam 
luz sobre a natureza secreta 
da humanidade, o que há de 
subterrâneo de nossa realida-
de. “O grotesco é um espaço 
onde se aniquila o ordena-
mento do universo. Haverá 
sempre um lugar em nós para 
uma animalidade particular, 
para o fantástico, o absurdo, 
o delirante que desafia o real, 
perpetuam monstruosidades 
que permeiam medos e pesa-
delos”, afirma o curador.

Os curadores
Rafael Limaverde nasceu 

em Belém do Pará, em 1976, 

porém, há muitos anos reside 
no Ceará. Formado em Artes 
Visuais pelo Instituto Federal 
do Ceará (IFCE), também é 
xilogravurista e ilustrador. 
Realiza diversas pesquisas de 
desenhos, pinturas, gravura 
e assemblages, tendo como 
referência a cosmovisão reli-
giosa, tanto litúrgica (sacrali-
zada pela igreja) como a pa-
ra-litúrgica (sacralizada pela 
religiosidade popular), bem 
como o imaginário fantásti-
co, bestial, grotesco. 

Seu trabalho é baseado 
na simbologia, no imagi-
nário, na história, nos ob-
jetos, nos templos e rituais 
que compõem a experiên-
cia sagrada e profana da 
transcendência humana.

Marquinhos Abu, natu-
ral de Fortaleza, é grafiteiro, 
pesquisador, facilitador de 
oficinas de intervenção urba-
na é graduando em Licencia-
tura em Artes Visuais IFCE e 
também membro do Coleti-
vo Aparecidos Políticos. Par-
ticipou de várias exposições, 
como do Salão de Abril, da 
coletiva “Heteróclito”, na Fa7; 
da “Conter”, no Sobrado  Dr. 
José Lourenço, além do Cen-
tro Cultural Banco do Nor-
deste de Fortaleza (CCBNB).

Por Ismael Azevedo
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Colosso Fortaleza promove nova edição do “Pôr do Samba de Férias”. Unindo brasilidade e cenário natural do Colosso 
Fortaleza, o festival ‘Pôr do Samba de Férias’ inicia a programação musical no complexo neste domingo (3). Nesta nova edição, 
os clientes são embalados pelo som de diversos artistas durante todos os domingos do mês de julho, a partir das 16 horas. En-
tre as atrações no comando da programação de férias do empreendimento, estão artistas como Balanço Social, Banda Sou7ete, 
Isaac, Ivo Brown, além de DJs e outros. Sediado em um dos principais pontos de Fortaleza, o ‘Pôr do Samba de Férias’ traz 
ao público os tradicionais eventos aos domingos do Colosso, com programações conceituadas na cena de entretenimento de 
Fortaleza. Para maiores informações, reservas de mesas e lounges, o contato deve ser realizado pelo número (85) 98124-6185.

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Rapidíssimas

Fotógrafa Ingrid Barreira foi uma  da convidadas pela 
artista Andréa Dall’Olio para participar da exposição 
AD - Genomas que será aberta no próximo sábado, dia 
2 de julho, no Espaço Cultural da Casa José de Alencar

Reunidos para parabenizar o aniversarian-
te Kalu Brandão estavam Assis Antero, Mau-
rício Leal, José Gerardo Pontes, Cláudio Phi-
lomeno, Américo Picanço e Edilmo Cunha 
que soma com Kalu 55 anos de amizade.

Cabeto  fará um bazar imperdível de 
móveis e objetos de decoração, roupas 
femininas, masculinas, araras, almofadas e 
muito mais. Dia 2 de julho as 15h, na Rua 
General Dutra, 32.

Aniversariante do dia 16 de julho, Cláudio 
Ary, este ano preferiu uma festa solidária 
ao invés de uma comemoração comum. As 
doações deverão ser entregues no local da 
festa no dia 16 na Barraca Aloha Sun Beach. 
(Av. Zezé Diogo 6421 Praia do Futuro) e 
serão recebidas pela AMEBEM, apoiada por 
Adriane Ribeiro e Fábio Rocha.

De 10 a 24 de julho, o público de For-
taleza vai apreciar belas vozes, acordes 
afinados e muito aprendizado durante o 
XXIV Festival Eleazar de Carvalho, que irá 
acontecer em formato virtual.

O evento de música clássica acontece com 
a realização de oficinas e cursos, além da 
apresentação de orquestras, conjuntos de 
câmara, óperas, recitais, corais e bandas.

A direção artística do festival fica a cargo 
de Sônia Muniz Carvalho, viúva do maes-

tro Eleazar de Carvalho. Transmissão via 
TV Unifor e redes sociais da Unifor - Insta-
gram, Facebook e YouTube.

Presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Fiec) e da Associação 
Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante,  partici-
pou, na companhia da Secretária de Estado 
das Pescas de Portugal, Teresa Coelho, da 
Conferência  Parceria para a Inovação e Sus-
tentabilidade da Fileira Alimentar do Mar, 
em Lisboa, Portugal na segunda-feira (27).

Luisinho Magalhães & Banda  abre a 
programação  do Cantinho do Frango  nesta 
sexta-feira, 01 de julho, às 18h30, com o 
show que é uma verdadeira viagem no túnel 
tempo, trazendo em seu repertório os suces-
sos dos anos 60, 70 e 80. Couvert: R$ 25,00.

No sábado, 02  de junho, a partir das 18h,  
a banda Renegados – Além dos Rótulos, faz 
show tributo Especial Raul Seixas por conta 
do aniversário dos seus  77 anos, celebrado 
em 28 de junho. Além dos sucessos do eterno 
Maluco Beleza, a banda também apresenta 
seu trabalho autoral. Couvet: R$ 15,00.

A casa, que proporciona um autêntico 
cardápio gastronômico, também oferece 
uma viagem de sabores a quem aprecia o 
gosto autêntico da cachaça, com os combos 
participantes da Rota da Cachaça.

Usando a criatividade e a competência, Andressinha Fraga tem 
contribuído muito para o desenvolvimento da biologia marinha, 
por sua titularidade.

Atualmente seu grau de competência é em Iparana litoral cearense.
Não se sabe onde anda a bela enfermeira Ana Cláudia Xavier, 

que tomou verdadeiro chá de sumiço.
Depois de temporada em Portugal voltou à Fortaleza, Ana Paula 

Vila Real.
Ela tem doutorado em Lisboa e é filha do casal Vera e Jurandir 

Dantas, de espetacular gestão quando prefeito de Cascavel.
Érica Siqueira é a referencial em enfermagem no Hospital Antônio 

Prudente.
Priorizando a criatividade e a competência, Tarlene Guedes 

Bessa mais se impõe naquilo que se propõe a fazer.

Exibição tem como objetivo mostrar e lançar um olhar sobre o universo fantástico, o absurdo e o delirante no imaginário nordestino

Exposição “Bestiário Nordestino” está com 
26 artistas no Museu da Cultura Cearense

GERAL
Mercado dos Pinhões. O Mercado Cultural dos Pinhões recebe, nesta sexta-feira, uma programação musical com acesso gra-
tuito, a partir das 18h30.  A noite começará com o show do cearense Ivanildo Soares. Compositor e cantor, o artista trabalhou em 
bandas nacionais, tem participação em CDs, além de ter produzido conteúdos musicais para bandas ícones do forró atual.

Também nas sextas, 
sábados e domingos, 
na hora do almoço, o 
som vem do vinil com 
o Dj Barry White.  Nas 
sextas, no fim do dia, 
tem a A Hora Que O Galo 
Canta, que traz a música 
do Dj Alan Morais e um 
cardápio promocional das 
16h às 20h.

Momento ideal para 
quem quer descontrair, 
encontrar os amigos 
e saborear petiscos 
deliciosos, após um dia 
intenso de trabalho. 
Outra promoção 
imperdível: na compra 
de duas cervejas 
Eisenbahn, a terceira é 
por conta do Cantinho 
do Frango.  

Em formato pre-
sencial, o Circuito 
Sesc Junino retoma as 
apresentações dos gru-
pos em 11 municípios 
do Ceará. O circuito 
começou no dia 10 de 
junho e já passou por 
Quixeré, Quixeramo-
bim, Sobral, Ibiapina e 
Aratuba. Essa semana, 
acontece em São Gon-
çalo do Amarante, na 
Região Metropolitana, e 
também no Juazeiro do 
Norte e Jucás.

Hoje aniversariam 
duas competências 
nos segmentos 
aparelhagem de suas 
vidas, o renomado 
médico oftalmologista 
Emanuel Rocha Landim 
e José Simões, agente 
dos Correios.

E mais...

FOTO LUIZ ALVES

Aniversariante do dia 29, Aristófanes Canamary 
ganha o afeto dos familiares e amigos mais 
próximos em um almoço na sexta-feira. Na 
ocasião estará cercado de amigos de vários 
segmentos: Rotary, Medicina, Grupos de 
Oração, infância e do Núcleo Familiar.

Lançamento do novo livro de Beatriz Alcântara 
foi marcado pelo prestígio, retomando os lança-
mentos no Ideal Clube. O marido Lúcio Alcântara, 
presidente da Academia Cearense de Letras, fina-
lizou o evento, mostrando a importância da obra

FOTO DIVULGAÇÃO


