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Hillary. Assessora de longa data de Hillary Clinton, Huma Abedin revelou que foi abusada sexualmente por um senador dos Estados Unidos em 2005. A revelação foi feita em um novo livro
de memórias que será publicado na próxima semana, mas foi obtido pelo jornal The Guardian.

Portugal: novas eleições após
crise no Orçamento para 2022
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deve dissolver a Assembleia
da República e convocar eleições legislativas antecipadas
O Parlamento de Portugal reprovou na tarde desta
quarta-feira (27) a proposta do Orçamento para 2022
apresentada pelo governo.
Assim, o presidente Marcelo
Rebelo de Sousa deve dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas antecipadas.
A rejeição ao projeto orçamentário apresentado pelo
primeiro-ministro António
Costa, do Partido Socialista
(PS), já era esperada. O PCP
(Partido Comunista Português) e o Bloco de Esquerda,
legendas que viabilizaram o
governo nos últimos anos, já
haviam anunciado que votariam contra a proposta.
Embora a dissolução do
Parlamento não seja obrigatória em caso de reprovação
do Orçamento, o presidente
português reiterou diversas
vezes nas últimas duas semanas que optaria por essa
alternativa. Nos últimos 20
anos, Portugal teve eleições
antecipadas em três ocasiões:
2001, 2004 e 2011.
Como não se trata de um
processo automático, Rebelo
de Sousa terá de respeitar um
longo trâmite de formalidades,
que incluem conversas com
representantes dos partidos
políticos e com o presidente
da Assembleia da República e
a convocação do Conselho de
Estado –órgão consultivo que
reúne ex-presidentes, chefes
do Legislativo e do Judiciário,
lideranças regionais e representantes dos cidadãos.
Respeitados os prazos estabelecidos na Constituição
e todo o rito, os portugueses
não devem ir às urnas antes
de 8 de janeiro. O debate que
antecedeu a votação teve trocas de acusações acaloradas
entre deputados governistas
e representantes de outras

FOTO DIVULGAÇÃO

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, discursa em evento em Lisboa, capital do país
siglas. Líder parlamentar do
PS, a deputada Ana Catarina
Mendes apontou o dedo sobretudo ao Bloco de Esquerda, que acusou de mentir.

União

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, por sua vez,
culpou o PS pelo fim da união
à esquerda. “É preciso um caminho de compromisso. Fizemos [em 2015] um contrato
para quatro anos, um acordo
que o premiê dispensou nesta legislatura. A geringonça
foi morta pela obsessão pela
maioria absoluta.”
A reprovação do Orçamento socialista significa
o fim da inédita aliança de
esquerda que possibilitou a
chegada de Costa ao poder,
em novembro de 2015. Apelidada de “geringonça” devido à sua aparente fragilidade,
a coalizão pós-eleitoral formada pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e
pela CDU (coligação dos comunistas e do Partido Ecolo-

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° 17851 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS LEITE CAVALCANTI e BARBARA SILVANO ARAÚJO;
Edital n° 17852 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ JEFSON DOS SANTOS AMÂNCIO e ELLEN CAROLINE MENEZES MORAES;
Edital n° 17853 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO DA SILVA PINTO e LIVIA MARIA SANTOS REIS;
Edital n° 17854 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GERMANO DA SILVA MARTINS e JÉSSICA GIRÃO DE MELO;
Edital n° 17855 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PAULO DOS SANTOS e ROSENIR DOS SANTOS SOUSA;
Edital n° 17856 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO DA SILVA DE SOUZA e MARIA ELENICE CAMPOS DO NASCIMENTO;
Edital n° 17857 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANOEL FONTELES CAVALCANTE e LIVIA OLIVEIRA DOS SANTOS;
Edital n° 17858 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR TEIXEIRA LOPES e INGRYD BRILHANTE DE ALBUQUERQUE;
Edital n° 17859 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ WILSON LIMA DE SENA e REGINA CLAUDIA MOUTA DE SOUSA;
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, 27/10/2021
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo
Escrevente
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Fortaleza. 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau).
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone:.
(85)3492-8497, Fortaleza-CE - E-mail: 39civel@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO
DE 30 DIAS). Processo nº: 0244990-18.2021.8.06.0001. Classe: Procedimento Comum Cível.
Assunto: Compra e Venda. Requerente: Eneida Ferreira Matias. Requerido: LM Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. Valor da Causa: R$ 61.328,95. O Dr. Zanilton Batista de Medeiros, Juiz de Direito
da 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos
que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de ENEIDA
FERREIRA MATIAS, brasileira, divorciada, atuária, RG nº 3.593.806 SESP-DPT DF, CPF nº 613.670.52300, residente e domiciliada na SQS, 0 QD, 107, Bloco C, Apto. 204 Asa Sul, Brasília-DF, foi proposta uma
Ação de Obrigação de Fazer, em face de LM Desenvolvimento Imobiliário Ltda., a qual se encontra em
lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica CITADA LM
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., inscrita no CNPJ nº 41.640.681|0001-30, com último endereço
conhecido como sendo Rua Beira Mar, nº 4344, aptº 2002, Mucuripe, CEP 60165-121, Fortaleza-CE, por
seu representante legal, acerca da presente ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de
15 (quinze) dias, por força do despacho a seguir transcrito: “Considerando o teor da petição de págs.
79|80, cite-se a parte promovida por edital, comprazo de 30(trinta) dias, para oferecer contestação, no
prazo de 15(quinze) dias, devendo alegar, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de
direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (artigo 336
do CPC), devendo o edital observar os requisitos do artigo 257 do CPC.”, com a advertência de que, não
havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial,
assim como será nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., em 13 de outubro de 2021.
Zanilton Batista de Medeiros. Juiz de Direito

gista Os Verdes) resistiu aos
quatro anos da legislatura.
Em 2019, embora não tenha
obtido maioria absoluta (foram 108 assentos entre os 230
da Assembleia), os socialistas
optaram por não formalizar
um acordo com outras legendas, negociando individualmente em cada votação. Nos
dois últimos Orçamentos, o
governo já havia tido dificuldades para chegar à aprovação.
Embora represente o fim
da geringonça, o projeto rejeitado é considerado por
analistas a proposta de Orçamento mais à esquerda já
apresentada pelo atual governo. O texto incluía aumento
de investimentos no Serviço
Nacional de Saúde, alterações
no imposto de renda e mais
apoios a crianças e famílias.
Representantes do PCP
e do Bloco de Esquerda defendiam, no entanto, que
o governo oferecesse mais
aos portugueses. Alguns dos
principais pontos de divergência foram na legislação

laboral e no aumento do salário mínimo nacional. Em
debate no Parlamento na terça (26), Costa admitiu que o
fim da geringonça seria “uma
frustração pessoal”. “Não tenho nenhum pudor em reconhecê-lo”, completou.

Avaliação

Na avaliação de Francisco
Pereira Coutinho, professor
da Universidade Nova de
Lisboa, o presidente Marcelo
Rebelo de Sousa tem boa parcela da responsabilidade sobre o atual impasse político.
“Todo o problema nasce
porque o presidente português diz que vai dissolver a
Assembleia se o Orçamento
não for aprovado. O poder de
dissolução é discricionário.
O presidente resolver dizer
isso para condicionar o debate orçamental, para forçar os
partidos à esquerda a um entendimento, dizendo que existiriam consequências políticas
imediatas se não se aprovasse
o Orçamento”, afirma ele.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil, 340, Mondubim - CEP 60711-442
FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9193 - VITOR DIAS BENICIO E ANDREZA SOARES PAIXÃO
Nº9194 - BRUNO SOARES BARBOSA E ANA MARIA NASCIMENTO DA SILVA
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.
Fortaleza, 27 de Outubro de 2021
FERNANDA MARIA ALVES GOMES
OFICIALA
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 2021102501PE, tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de
preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA 0 (ZERO) KM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia
12 de novembro de 2021, início da disputa de preços às 09 horas do dia 12 de novembro de 2021
no site bllcompras.com. 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, 27 de outubro de 2021 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 19.10.03/2021. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341,
Aldeota, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico
19.10.03/2021cujo objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 28 de outubro de 2021.Fim do recebimento das propostas e habilitação:
às 08h do dia 12 de novembro de 2021. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 12 de novembro Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 12 de novembro de 2021. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local:
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no
endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.
php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no
tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 27 de outubro de 2021.
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 25.10.01/2021. A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna
público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 25.10.01/2021
cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO
INTEGRAL DO CEI MARIA IRACÍLIA DE SÁ PEREIRA BANDEIRA, CRECHE PROFESSORA IOLANDA PATRÍCIO DE LIMA DANTAS E NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO – NAPE MARIA NISINHA CAMPELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h
do dia 28 de outubro de 2021.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 14h do dia
12 de novembro de 2021. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das
14h01min às 14h59min do dia 12 de novembro Início da sessão de disputa de preços: às 15h do
dia 12 de novembro de 2021. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço
acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no
portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88)
3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 27 de outubro de 2021. Mayara
Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. ABOLIÇÃO,3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379
EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30049 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLAYTON TIBURCIO CARNEIRO e DIANA DEYSE FREITAS DA SILVA;
Edital n° 30053 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EVANILSON FERREIRA LOURENÇO e DÁVILA ELLEN DE SOUSA RODRIGUES;
Edital n° 30050 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILLIAM MARTINS DE SOUZA e SATOMI BARROS ITO;
Edital n° 30051 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS e ANNE GABRIELLE SOUSA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30052 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO CESAR ALVES JUCÁ e GABRIELLA FAÇANHA CAMPOS;
Edital n° 30054 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FILIPE PAGAN e EMANUELLA PEREIRA LOPES.
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, 27 de outubro de 2021.
Ana Carolina Pereira Cabral
Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

Eu, CRISTIAN PARZANI, CPF: 710.527.241-40, torna público que requereu ao
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a
LICENÇA PRÉVIA para EMPREENDIMENTO DO TIPO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, a ser construído na AVENIDA SUL Nº S/N, QUADRA - 0025 - LOTE
- 002, 61.619-015, CUMBUCO, CAUCAIA – CE. Foi determinado o cumprimento
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

A TINTAS HIDRACOR S.A.
Torna público que requreu à Secretaria de Meio Ambiente e CONTROLE URBANO
- SMU a Renovação de Licença de Operação (LO) para uma indústria que realiza a
fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas, localizada na AV. Dr. Mendel Steinbruch, KM 06, S/N, Distrito Industrial, Município de Maracanaú, Estado do Ceará. A
PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, JUNTO À SMU, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO VÁLIDOS COM A
DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

A empresa OASIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA CNPJ:
36.414.174/0001-48, torna público que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LICENÇA PRÉVIA para EMPREENDIMENTO DO TIPO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, a ser construído na
CONSTITUIDOS PELOS LOTES 06 E 07 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO PRAIA
DO CUMBUCO, 61619010, CUMBUCO, CAUCAIA – CE. Foi determinado o cumprimento
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

EUA emitem
primeiro passaporte
com gênero ‘X’
Os Estados Unidos emitiram o primeiro passaporte
com a letra “X”, que simboliza a neutralidade, no
lugar dos tradicionais “F”
(feminino) e “M” (masculino) no campo de gênero,
um avanço na conquista de
direitos da população não
binária -que não se identifica exclusivamente como
homem ou mulher.
O anúncio foi feito
nesta quarta-feira (27) pelo
porta-voz do Departamento
de Estado americano, Ned
Price. “O departamento
continua o processo de
atualização de suas políticas
com relação aos marcadores de gênero para melhor
atender a todos os cidadãos
dos EUA, independentemente de sua identidade de
gênero”, disse.
Há quatro meses, em
junho, o secretário de Estado, Antony Blinken, havia
dito que o departamento se
preparava para pôr de pé
medidas que promovessem
os direitos LGBTQIA+.
Na ocasião, afirmou que
a decisão ia ao encontro
do governo de Joe Biden,
que, “desde que assumiu o
cargo, realizou várias ações
executivas que demonstram
o compromisso com os
direitos humanos e orientou agências a adotar ações
concretas para promover

e proteger os direitos de
pessoas LGBTQIA+”.

Solicitantes

Segundo informou Ned
Price nesta quarta, a opção
do marcador “X” estará disponível para todos os solicitantes de passaporte a partir
do início de 2022, quando
devem ser concluídas as
atualizações do sistema que
organiza os formulários
a serem preenchidos. No
site do Departamento de
Estado referente a assuntos
consulares, onde é possível
requisitar o passaporte, está
descrito que o solicitante
pode selecionar o gênero
que deseja imprimir no
documento, mesmo que seja
diferente do gênero listado
na documentação que será
usada no processo -como
certidão de nascimento ou
passaporte antigo. “Não exigiremos mais certificado médico para alterar o marcador
de gênero em seu passaporte
americano”, diz o texto.
Até o momento, os marcadores disponíveis eram o
feminino e o masculino, o
que muda com as alterações
recém-anunciadas que começam a valer no próximo
ano. O porta-voz informou
que o departamento deve
trabalhar em estreita colaboração com outras agências governamentais.

Ceará Rádio Clube S/A - Rua Tibúrcio Frota, 905, São João do Tauape - Fortaleza – CE - CNPJ:
07.213.796/0001-00 // NIRE: 23 3 0001377-8 - Errata de Convocação - Assembleia Geral
Ordinária. Nas Convocações realizadas nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2021, para Assembleia
Geral Ordinária a se realizar no dia 11 de novembro de 2021, às 10:00 horas, o endereço correto da
sede da sociedade é Rua Tibúrcio Frota, 905, São João do Tauape - Fortaleza – CE, CEP: 60.130301. Fortaleza - CE, 25 de outubro de 2021. Josemar Gimenez de Resende.
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação. O Município
de São Luís do Curu, torna público que se encontra a disposição dos interessados, o Edital de
Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 2510.01/2021, do tipo menor preço global por lote,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra
tosca em diversas ruas de acordo com o MAPP nº 3844 no Município de São Luís do Curu - CE, com
data de abertura para o dia 18 de Novembro de 2021, às 09h00min na Sala da Comissão de
Licitação, situado à Rua Rochael Moreira, s/n – Centro. São Luís do Curu – CE, 26 de Outubro de
2021. Otacílio Pinho Júnior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de
Jericoacoara - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 002/2021-PP. A Pregoeira do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara, torna público
que às 10:00h do dia 12/11/2021, na Sala de Reuniões na Rua 06 de Março S/N, Centro, Jijoca
de Jericoacoara/CE, receberá propostas para o Registro de Preços para eventual e futura
contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Serviço Autônomo de Água e
Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara, de acordo com especificações no edital. O
Edital poderá ser adquirido no site do TCE, a partir da publicação deste Aviso. Jijoca de
Jericoacoara, 27/10/2021. Janiele Pessoa Silvestre - Pregoeira.
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça
Anastácio Maia, nº 40 – Centro – Orós-Ce, comunica aos interessados que no dia 12 de novembro de
2021, 09:00hs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2021.10.27.01-SRP,
objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de horas de máquinas e
caminhão basculante, para atender a necessidade da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo
do Município de Orós/Ce, conforme anexo I. O edital completo estará disponível no endereço acima,
a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h, ou
pelos os sites: www.bll.org.br. ou pelo o Portal das Licitacoes: http://municipios.tce.ce.gov.br/tcemunicipios/. Orós/Ce, 27 de outubro de 2021. José Kleriston Medeiros Monte Júnior -Pregoeiro

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão
Eletrônico para Registro de Preços Nº 01.021/2021. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que dia 01 de novembro de 2021, estará
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão
Eletrônico Nº 01.021/2021, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de serviços de locação de veículos para atender as
diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 17 de novembro de 2021,
às 08h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09h
do dia 17 de novembro de 2021 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço
eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes.
Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse
Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira.
Estado do Ceará – Câmara Municipal de Quixadá – Convocação para Aplicação de Prova
de Conceito - Modalidade: Pregão Presencial n.º PP-004/2021-CMQ. Objeto: contratação de
prestação de serviços de solução de tecnologia da informação (TI) junto à Câmara Municipal de
Quixadá, incluindo sistema digital de presença, sistema digital de votação, controle de tempo de
uso da palavra, corte automático de microfones, controle autônomo de microfones pelo
Presidente da sessão, bem como instalação, configuração e otimização para solução de todos
os equipamentos de forma integrada necessários ao funcionamento e operacionalização, além
de treinamento e capacitação para uso da solução adotada, com exclusividade de participação
às microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar N° 123/2006 e
disposto no Inciso I do Art. 48, da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, conforme
especificações contidas no Termo de Referência e anexos do Edital. A Comissão de Licitação
comunica que está marcado para o dia 03 de novembro do corrente ano, às 09:00 horas, na
sede da Câmara Municipal de Quixadá, situado a Tv. Tiradentes, 515 – Centro – Quixadá. A
aplicação da prova de conceito, da empresa F J Viana Andrade-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
10.464.410/0001-47, conforme exigência constante em edital. À Comissão.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato de Publicação da Ata de Registro
de Preços Nº 21.23.04/ARP - Pregão Eletrônico Nº 21.23.04/PE. Objeto: Registro de Preços para
Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços e Fornecimentos de Materiais para o
Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública do Município de Itapipoca/CE, compreendendo
as atividades de Manutenção, Ampliação, Realce e Eficientização da Secretaria de Infraestrutura do
Município de Itapipoca-CE. Fornecedor: A R CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n.º 31.759.110/0001-65. Valor registrado: Valor global R$ 5.899.742,50
(cinco milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta
centavos). Assinatura da Ata: 26.10.2021. Validade: 12 meses. Itapipoca-CE, 27 de outubro de
2021. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
Convocação para Eleição e Inscrição de Chapas
A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 6ª REGIÃO - CREFITO-6, Autarquia Federal
instituída pela Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, devidamente
constituída conforme a Portaria nº 573, de 19 de outubro de 2021, torna pública
a abertura do processo eleitoral para a eleição dos Conselheiros efetivos e
suplentes do CREFITO-6, para o quadriênio 2022-2026, designando-se o
prazo até as 17 (dezessete) horas do vigésimo dia corrido contado a partir do
dia subsequente à publicação deste edital, mediante protocolo físico, a ser
realizado em dia útil, na sede do CREFITO-6, localizada na Avenida Rogaciano
Leite 432, Salinas, Fortaleza-CE, para inscrição de chapas, que deverão ser
constituídas de acordo com o disposto no Regulamento Eleitoral aprovado
pela Resolução-COFFITO nº 519, de 13 de março de 2020, a qual se encontra
disponível no site do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO (www.coffito.gov.br).
Dra. Juliana Ramiro Luna Castro
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-6

