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INTERNACIONAL

Reino Unido. A rainha Elizabeth 2ª, 95, já não pode mais andar com seus famosos cães da raça
corgi devido à fragilidade de seu corpo e saúde. Segundo o portal britânico The Sun, ela não
conseguiu andar com os animais fora do Castelo de Windsor nos últimos seis meses.

Rússia ataca base ao lado
da fronteira com a Polônia
Forças russas lançaram vários ataques aéreos contra um centro de treinamento
militar nos arredores da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, próximo à Polônia
Forças russas lançaram vários ataques aéreos contra um
centro de treinamento militar nos arredores da cidade
de Lviv, no oeste da Ucrânia,
a menos de 25 quilômetros
da fronteira com a Polônia,
afirmaram autoridades locais
neste domingo (13).
O governador regional
Maksim Kozitskiy disse que
9 pessoas morreram e 57 ficaram feridas após aviões russos
dispararem cerca de 30 foguetes contra o Centro Internacional de Manutenção da Paz
e Segurança de Iavoriv. Ele
acrescentou que alguns desses
foguetes foram interceptados
antes de atingirem a base.
A instalação de 360 quilômetros quadrados é uma das
maiores da Ucrânia e a maior
da parte ocidental do país.
Instrutores militares estrangeiros já trabalharam na base,
disse o governo ucraniano.
Não ficou claro se algum deles
estava lá no momento.
Segundo o correspondente
do jornal britânico The Guardian, socorristas que estão em
Iavoriv disseram que o número de mortos é maior do que
o anunciado até agora e chega
a 20. Dezenove ambulâncias
com sirenes ligadas foram vistas pela agência Reuters dirigindo-se às instalações após
o ataque, e uma fumaça preta
subiu da área.
Muitos ucranianos fugiram
para Lviv desde que a invasão russa começou. A 40 km
de distância da Polônia, a cidade é um centro de trânsito

para quem sai da Ucrânia. A
Reuters questionou o Kremlin
sobre o ataque tão próximo à
fronteira com um país membro da Otan (Organização do
Tratado do Atlântico Norte),
mas não obteve resposta até a
publicação desta reportagem.

Treinamentos

A Ucrânia realizou a maioria de seus treinamentos militares com os países da Otan
antes da invasão russa de
24 de fevereiro. Os últimos
grandes exercícios foram em
setembro. De acordo com a
mídia ucraniana, todos os
instrutores estrangeiros deixaram o campo de Iavoriv em
meados de fevereiro.
Outra cidade no oeste da
Ucrânia,
Ivano-Frankvisk,
foi alvo de ataque russo neste
domingo, segundo o prefeito
da cidade. “De acordo com
informações preliminares, as
explosões desta manhã (domingo) foram de um ataque
ao aeroporto”, disse Ruslan
Martsinkiv, no Facebook.
O sul do país também
continua sob ataque, com a
cidade sitiada de Mariupol
aguardando a chegada de um
comboio de ajuda humanitária. A caravana, vinda de
Zaporíjia, foi bloqueada por
mais de cinco horas em um
posto de controle russo no
sábado.
Mariupol, uma cidade portuária estratégica, está em
uma situação “quase desesperadora”, segundo os Médicos
Sem Fronteiras (MSF), devido

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - A
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022031101PE, tipo menor preço por item,
cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será
até às 08 horas do dia 28 de março de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 28 de
março de 2022 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, 11 de março de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
PRESENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 09.03.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Presencial 09.03.02/2022 cujo
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, TREINAMENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE JAGUARIBE/CE.. Que
se realizara no dia 24 de Março de 2022 as 08:00 horas. Referido edital estará disponibilizado no
endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.
php) e no portal de 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, 11 de março de 2022.
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.09.01 AVISO
DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.03.09.01, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de
gás de cozinha liquefeito de petróleo (GLP), em botijões de 13 kg, composto de propano e butano
com vasilhame retornável, para atender as necessidades das secretarias e autarquias do município
de Icapuí-CE. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 15/03/2022 até às
08h59min do dia 24/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 24/03/2022.
(Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço eletrônico www.
icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação,
de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações poderão ser
obtidas, através do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE,
11 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.02.16.01- SRPPE 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 2022.02.16.01- SRPPE, do tipo
MENOR PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO
DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO
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 28 de Março de 2022 as 09:00min, 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 SENADOR SÁ - AVISO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1403.01/22- PE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E MOBILIÁRIO, DE ACORDO COM OS PLANOS DE
AÇÕES ARTICULADOS – PAR Nº 201304952 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR
PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sá-CE, toma público para conhecimento dos
licitantes e demais interessados, que do dia 14 de Março de 2022 a 25 de Março 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 25 de Março de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) e o
início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 25 de Março de
2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para
consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, e no
licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.
tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão.
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - Aviso de CHAMADA PÚBLICA – CREDENCIAMENTO nº 1403.002/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº
1403.002/2022. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Senador Sá, localizada na
Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, estará recebendo a documentação dos interessados ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE SAÚDE (ESPECIALIDADES DIVERSAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE FORMA SUPLEMENTAR, TUDO EM
CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 188/2022, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, mediante as condições estabelecidas no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1403.002/2022, tudo de
acordo com a Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação
complementar em vigor. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à CPL no endereço
acima citado, no horário de expediente do órgão, a partir da publicação deste Aviso. O presente
credenciamento é permanente, permanecendo aberto durante 12 (doze) meses, obedecendo as
exigências e especificações elencadas no edital de CHAMADA PÚBLICA. Maiores informações
poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações e Pregões da Prefeitura Municipal, localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, pessoalmente ou enviadas para o e-mail:
licitacao@senadorsa.ce.gov.br, os interessados poderão acessar, ainda, o portal de licitações do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará Senador Sá/CE, 14 de Março de 2022. Erivando Oliveira de
Morais Filho Presidente da Comissão Permanente de Licitação

à falta de alimentos, água, gás,
eletricidade e comunicações.
O governo russo reconheceu que “em algumas cidades”
a situação “atingiu proporções catastróficas”, segundo
o general Mikhail Mizintsev,
citado no sábado pelas agências de notícias russas. Mas o
oficial atribuiu a tragédia aos
“nacionalistas” ucranianos,
acusando-os de plantar minas
em áreas residenciais, destruir
a infraestrutura e prender a
população civil.
Também no sul, a cidade
de Odessa continua se preparando para uma ofensiva das
tropas russas, que atualmente
estão concentradas em Mikolaiv, cerca de 100 km a leste. Os bombardeios maciços
atingiram um centro oncológico e uma clínica oftalmológica, confirmou um jornalista
da AFP. Nove pessoas foram
mortas, informou o governador regional Vitaly Kim no
Telegram no domingo.
Há corpos jogados nas ruas
de algumas cidades e os saldos são impossíveis de verificar. “Cerca de 1.300” militares ucranianos foram mortos
desde 24 de fevereiro, disse
o presidente Volodimir Zelensky no sábado, na primeira
contagem oficial desde o início da invasão. O ucraniano
afirma que o Exército russo
perdeu “cerca de 12 mil homens”. A Rússia, por sua vez,
anunciou em 2 de março seu
único saldo até o momento,
de 498 soldados mortos.
Quanto aos civis, 579 te-
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riam sido mortos, segundo a
ONU, que alerta, no entanto,
que o número real é provavelmente muito maior. Cerca de 2,6 milhões de pessoas
fugiram da Ucrânia desde o
início da guerra, aos quais se
somam cerca de 2 milhões de
deslocados internos, segundo
dados do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os
Refugiados (Acnur).

Kiev

Em Kiev, sirenes de ataques
aéreos acordaram novamente moradores na manhã de
domingo, horas depois que o
presidente ucraniano alertou
às forças russas que enfrentariam uma luta até a morte se
tentarem ocupar a capital. “Se
eles decidirem bombardear e
simplesmente apagar a história desta região... e destruir a
todos nós, então eles entrarão
em Kiev. Se esse é o objetivo
deles, deixe-os entrar”, disse,
no sábado.
O Ministério da Defesa britânico estimou no sábado que
as forças russas estavam a 25
quilômetros da capital, e que
a coluna norte se dispersou,
o que pode ser um indício de
que um cerco está sendo preparado. Também no sábado, a
Ucrânia acusou as forças russas de matarem sete civis, incluindo uma criança, em um
ataque a mulheres que tentavam fugir com seus filhos de
combates perto de Kiev. A
Reuters não conseguiu verificar imediatamente o relato e
a Rússia não fez comentários.

CARTÓRIO BOTELHO
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° 27426 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS PEREIRA DE CASTRO e MARIA LARISSA GRANGEIRO DE ALMEIDA PIRES;
Edital n° 27427 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO NOBRE MACHADO e APARECIDA ÉRIKA DE MENESES DANTAS;
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, 11/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA
COOPEVALE – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO
ACARAÚ LTDA. CNPJ: 33.614.453/0001-67. O Diretor Presidente da COOPEVALE
– Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale Acaraú Ltda., no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 41 (quarenta e um) senhores cooperados
em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) que ocorrerá no
dia 26 de março de 2022, na sede da COOPEVALE, situada na Fazenda Retiro Macaraú
– Zona Rural de Cariré (CE), CEP: 62.184-000, em primeira convocação às 7:00 hs da
manhã com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; às
8:00 hs em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados
em condições de votar; e ás 9:00 hs em terceira e última convocação com a presença
de no mínimo 10 (dez) cooperados em condições de votar. A fim de deliberar sobre as
seguintes ORDENS DO DIA: Para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): I –
Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório de Gestão de
2021; b) Balanço Patrimonial de 2021; c) Demonstração do resultado apurado em
2021; d) Parecer do Conselho Fiscal; II – Distribuição das sobras ou rateio de perdas;
III- Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2021; IV- Eleição dos
componentes do Conselho Fiscal; V- Eleição da Diretoria; VI – Outros assuntos. Cariré
(CE), 12 de março de 2022 Alex Sandro Soares da Cruz Palma -- Presidente
EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO JUDICIAL
Fazem saber, os proprietários JEANS JACQUES JOSEPH JACOB e CLARISSE MARIE
NICOLE ANGER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que JEAN
JACQUES JOSEPH JACOB, francês, engenheiro, inscrito no CPF nº 601.462.173-30 e sua
esposa CLARISSE MARIE NICOLE ANGER, francesa, inscrita no CPF sob o nº 601.739.22392, casados entre si sob o regime de separação de bens, por sua Advogada Dra. Tatiana
Autran Cavalcante, inscrita na OAB/CE nº 12.823, requereram perante o D. Juízo da 2ª
Vara de São Gonçalo do Amarante/CE a AÇÃO DE USUCAPIÃO, Processo nº 001092346.2017.8.06.0164, de um terreno urbano que são possuidores há mais de 15 (quinze)
anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, situado na localidade de Taíba, Município de
São Gonçalo do Amarante/CE, perfazendo uma área total de 6.174,33m² e perímetro de
329,00m, com as seguintes medidas, confrontações e limites: Ao SUL (frente): do vértice
V-1 ao vértice V-2, com ângulo interno de 85°25’07”. e coordenadas E509939,31 e
N9612696,29, segue uma distância de 60,00m no sentido leste-oeste, limitando-se com a
Rua Capitão Inácio Prata; Ao NORTE (fundos): do vértice V-3 ao vértice V-4, com ângulo
interno de 74°18’51’’, e coordenadas E509881,82 e N9612627,74 segue uma distância de
59,73m no sentido oeste-leste, limitando-se com Terras de Marinha; Ao LESTE (lado
esquerdo): do vértice V-4 ao vértice V-1, com ângulo interno de 107°38’42’’, e coordenadas
E509921,31 e N9612731,79, segue uma distância de 97,99m no sentido norte-sul,
limitando-se com imóvel de propriedade de Pâmela Era Butler; E ao OESTE (lado direito):
do vértice V-2 ao vértice V-3, com ângulo interno de 92°37’44’’, e coordenadas E509937,71
e N9612603.54, segue uma distância de 111,28m, no sentido sul-norte, limitando-se com
imóvel de propriedade de Nacional Imóveis Ltda.; E para que chegue ao conhecimento e
ciência de todos, inclusive de terceiros eventualmente interessados não localizados,
ausentes e desconhecidos, e ninguém possa alegar ignorância, tem o prazo de 15 (quinze)
dias desta publicação, em jornal, com circulação local nesta Cidade e Comarca, interpretado
o silêncio como concordância tácita do pedido aludido. São Gonçalo Do Amarante - CE, 10
de fevereiro de 2022. Tatiana Autran Cavalcante, OAB/CE 12.823. Atenciosamente,
FILIPE AUTRAN CAVALCANTE ARAÚJO -- OAB/CE Nº 23.912
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0061602.2022. Objeto:
AQUISIÇÃO DE CALÇAS PARA FARDAMENTOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA USO DOS
ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública
virtual será dia 24 de março de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br
Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0050301.2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL, INCLUINDO
O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO
DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública virtual será dia 24 de março de 2022, às 10h00min
(Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com.
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O
município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0022401.2022. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
RURAL, MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MERCADO PUBLICO DE
CAMPANARIO, REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA ANTONIO CAVALCANTE
DIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE COCÓ NO MUNICIPIO DE
URUOCA-CE. Abertura dia 29 de março de 2022, às 08:00 horas, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I,
localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.
com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

Guerra: jornalista
americano é morto
próximo de Kiev
Documentarista e produtor de TV premiado, o
americano Brent Renaud,
morto nos arredores da
capital da Ucrânia neste domingo (13), tinha
experiência na cobertura
de diversos conflitos pelo
mundo. Segundo seu perfil
no Pulitzer Center, do qual
foi bolsista, o jornalista de
50 anos já havia registrado
as guerras do Iraque e do
Afeganistão, os efeitos do
terremoto do Haiti, a disputa entre cartéis de drogas
no México e a revolta política no Egito, entre outras
situações de risco.
Neste domingo (13), a
polícia de Kiev anunciou
que o americano havia sido
morto em um ataque em
Irpin, nos arredores da capital, região que vem sendo
alvo de uma forte ofensiva
russa. Em um vídeo gravado
em um hospital, o jornalista americano Juan Diego
Arredondo diz que estava
com Renaud na cidade de

Irpin, nos arredores de Kiev,
neste domingo (13) e que
eles iriam gravar em um
campo de refugiados da
região. Após passarem por
um posto de controle, foram
atacados a tiros e Renaud
foi atingido. Arredondo,
que se feriu, disse que
não sabia como estava o
colega. Brent Renaud se
dividia entre Nova York
e a cidade de Little Rock,
no estado do Arkansas.
Ao longo de sua carreira,
colaborou com veículos de
comunicação como o The
New York Times, a HBO,
o Discovery Channel e a
NBC. Após sua morte, a
polícia de Kiev divulgou que
ele era correspondente do
Times, mas uma porta-voz
do meio de comunicação
americano esclareceu que
ele não estava na Ucrânia
a serviço da empresa e que
a confusão ocorreu por
ter sido encontrada uma
credencial antiga do jornal
nos pertences dele.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A
ELEIÇÃO DO COLEGIADO DO CREFITO-6
A COMISSÃO ELEITORAL DO CREFITO-6 CONVOCA OS PROFISSIONAIS
FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS PARA AS ELEIÇÕES DO DIA
02 DE ABRIL DE 2022. Atendendo à Resolução-COFFITO n° 519/2020, a Comissão
Eleitoral do CREFITO-6, representada por sua Presidente e nomeada por meio da
Portaria nº 573, de 19 de outubro de 2021, no exercício de suas atribuições, CONVOCA os
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com inscrição no CREFITO-6 a participarem
da eleição direta, no dia 02 de abril de 2022, no período de 09 (nove) às 17 (dezessete)
horas, no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Avenida Washington Soares, nº
999, no bairro Edson Queiroz, município de Fortaleza, para o colegiado do CREFITO-6
referente ao mandato a ser exercido no quadriênio 2022-2026. Informamos que o ato
da votação ocorrerá na modalidade mista, por meio de mesas eleitorais instaladas na
cidade-sede para os profissionais residentes da capital. Os profissionais residentes
fora da capital deverão encaminhar seus votos ao endereço competente, conforme
correspondência previamente enviada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da
data do pleito eleitoral. O voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal, podendo votar o
Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional em situação regular perante o CREFITO-6.
Ao profissional portador de duas inscrições (Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional),
somente será admitido um único voto por pleito eleitoral. Ao Fisioterapeuta ou Terapeuta
Ocupacional que deixar de votar, sem causa justificada, caberá pena de multa, conforme
determina o Artigo 3º da Resolução-COFFITO nº 519/2020. Somente serão consideradas
causas justificadas: impedimento legal ou força maior; enfermidade; ter o profissional
completado 70 (setenta) anos de idade; ou ausência do profissional da sua circunscrição.
O Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que não comparecer à eleição, deixando de
votar, deverá justificar sua ausência junto ao CREFITO-6, que, em ato próprio, deverá
determinar a forma como serão apresentadas as justificativas, bem como o prazo.
Relação dos componentes das chapas inscritas: Chapa nº 01 - “RENOVAR PARA
AVANÇAR”, composta pelos seguintes profissionais candidatos a Conselheiros Efetivos
e Suplentes, respectivamente: Jacques Eanes Esmeraldo Melo - CREFITO nº 161.071F; Thiago Alexandre da Fonseca Alcanfor - CREFITO nº 139.335-F; Igor Fernandes Maia
Gomes do Nascimento - CREFITO nº 52.337-F; Ivo Saturno Bomfim - CREFITO nº
123.131-F; Vinicius Mendonça Assunção - CREFITO nº 118.163-F; Francilena Ribeiro
Bessa - CREFITO nº 158.018-F; Jisbaque Melo Braga - CREFITO nº 140.346-F; Maria
Zélia de Souza Pontes - CREFITO nº 15.883-TO; Emilia de Alencar Andrade - CREFITO
nº 11.200-F; Jeanne da Silva Santiago - CREFITO nº 8.521-TO; Brigida Alves da Silva
- CREFITO nº 141.400-F; Thiago Brasileiro de Vasconcelos - CREFITO nº 168.994-F;
Mirceia Maria de Oliveira - CREFITO nº 12.269-TO; Thiago Santos Batista - CREFITO
nº 207.072-F; José Décio Fernandes de Araújo - CREFITO nº 146.124-F; Teresa Silvana
Nogueira da Silva - CREFITO nº 12.272-TO; Ana Karyna Martins de Castro - CREFITO
nº 215.625-F; e Keyla Rejane Frutuoso de Morais - CREFITO nº 18.764-F; e Chapa nº 02
- “CREFITO-6 EM BOAS MÃOS”, composta pelos seguintes profissionais candidatos a
Conselheiros Efetivos e Suplentes, respectivamente: Flávio Feitosa Pessoa de Carvalho
- CREFITO nº 3.840-F; Ana Cristhina de Oliveira Brasil de Araújo - CREFITO nº 8.839-F;
Ana Karine Castelo Branco de Paula Gomes - CREFITO nº 21.629-F; Érika Marques
Nobre - CREFITO nº 5.511-TO; Leoniti Dantas Queiroz Lima - CREFITO nº 19.971F; Luzianne Feijó Alexandre Paiva Guimarães - CREFITO nº 6.662-TO; Mário Almino
Paz Lopes - CREFITO nº 81.999-F; Terezinha de Jesus Santos Pereira - CREFITO nº
5.701-TO; Mylza Carvalho Rosado de Oliveira - CREFITO nº 187-F; Arismenia Maria
Almeida Lima - CREFITO nº 7.542-TO; Denis Frota Guimaraes - CREFITO nº 82.603-F;
Kamylle de Morais Guanabara - CREFITO nº 8.945-TO; Naiza do Nascimento Ferreira CREFITO nº 56.315-F; Paulo Henrique Palácio Duarte Fernandes - CREFITO nº 42.997F; Rafael Fernandes Temóteo - CREFITO nº 62.389-F; Sheryda Macedo Batista Veloso
- CREFITO nº 6.784-TO; Tarcísio Nélio Paiva de Lima - CREFITO nº 112.824-F; e Diogo
Caldeira Ramos - CREFITO nº 138.453-F.
Dra. Juliana Ramiro Luna Castro
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-6

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Pregão Eletrônico Nº 11.03.01/2022.
Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
São João do Jaguaribe torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.03.01/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE
E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento das Propostas
até o dia 28/03/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços
no dia 28/03/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido
no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br e no portal de licitações do TCE: www.tce.
ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 11 de março de
2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - A Prefeitura Municipal de Itapipoca/
CE, torna público o Aviso de Abertura das PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 002.12/2021-CP. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E
DE ESTUDOS TÉCNICOS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE - PRODESA. A CEL comunica aos
interessados HABILITADOS e a quem interessar que dia 16/03/2022, às 10:00hs estarão abrindo
as PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAS da licitação supra em sessão pública. Local: Rua
Antônio Oliveira Menezes, por trás do Camelódromo, SN, Centro, Itapipoca/CE. Roberta Serafim
da Silva – Presidente da CEL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Extrato de Aviso de Licitação - Pregão
Eletrônico Nº 22.25.02/PE. Objeto: Contratação de serviços especializados em tecnologia para
locação de sistema de acesso remoto da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município
de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do Município,
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento das propostas e
documentos de habilitação: até o dia 28.03.2022, às 8:00 horas; Abertura das propostas: 28.03.2022,
às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 28.03.2022, às 9h30min. O Edital poderá ser retirado nos
sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 10 de março de 2022. Francisco
Jerônimo do Nascimento - Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento e Gestão.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Tomada de Preços
n° 22.23.10/TP. A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que,
no dia 31 de março de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de
Preços, n° 22.23.10/TP, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada em Prestação de
Serviços Técnicos especializados de Assessoria em Engenharia para Elaboração de Projetos,
Orçamentos, Acompanhamento e Fiscalização de Obras junto a Secretaria de Infraestrutura
do Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sítio https://licitacoes.
tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 11 de março de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de
Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE

REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/CE - O Presidente da Federação do Comércio do
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca o Conselho de Representantes da
FECOMÉRCIO/CE, na forma do Art. 8º, VII, do Estatuto Social, para a Reunião Ordinária (presencial),
que será realizada no dia 24 de março de 2022 às 09h (nove horas), em primeira convocação e, não
havendo quórum, duas horas mais tarde, em segunda convocação, se necessário, no Auditório da Unidade
Senac Centro, localizado na Avenida Tristão Gonçalves, 1245 - Centro. A Reunião Ordinária será sobre
a seguinte ordem do dia: a) discutir e deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 01 de janeiro
de 2021 a 31 de dezembro de 2021 (Art. 8º, VII); b) outros assuntos de interesse da categoria. Fortaleza,
09 de março de 2022. Luiz Gastão Bittencourt da Silva – Presidente da FECOMÉRCIO/CE.

