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INTERNACIONAL

Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje (7) que a Rússia sofreu “perdas significativas” na Ucrânia, onde
suas tropas entraram em 24 de fevereiro no que chama de “operação militar especial”. “Temos perdas significativas de
tropas”, disse Peskov ao canal britânico Sky News em uma entrevista. “É uma grande tragédia para nós.” (Agência Brasil)

Guerra na Ucrânia faz 6 semanas
com nova fase e Europa em crise
As forças de Vladimir Putin atacaram, nesta madrugada, cinco depósitos de combustível nas
regiões de Kharkiv, Nikolaev e Donbass que abasteciam o esforço de guerra dos ucranianos
A guerra na Ucrânia entrou na sua sétima semana
nesta quinta (7) com uma
nova fase militar em pleno andamento e a crescente
dificuldade da Europa em
manter na prática o discurso
de apoio a Kiev contra a invasão russa de seu território.
As forças de Vladimir Putin
atacaram, nesta madrugada,
cinco grandes depósitos de
combustível nas regiões de
Kharkiv, Nikolaev e Donbass que abasteciam o esforço de guerra dos ucranianos
no leste do país.
Na
véspera,
ocorrera o mesmo em Dnipro.
Esta é a senha para o novo
foco da guerra, anunciado
pela Rússia na semana passada e confirmado na quarta
(6) pelo presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, que
pediu a retirada dos moradores da parte sob seu controle

das duas províncias do Donbass, Lugansk e Donetsk.
Situadas no leste do país e
russófonas, elas estão no
centro da justificativa oficial
de Putin pela mais sangrenta guerra ocorrida na Europa
desde 1945: após reconhecer
as áreas tomadas por rebeldes
pró-Kremlin em 2014 como
países, o russo prometeu protegê-las militarmente.
Com o desmoronamento da campanha russa no
nordeste da Ucrânia, fracassando em cercar Kiev por
mau planejamento, insuficiência de forças e por ter
subestimado a resistência,
o Kremlin afirmouy que
faria uma “redução drástica” das operações por lá,
alegando que isso favoreceria negociações de paz.
Kiev e o Ocidente disseram
que era mentira, mas o fato é
que não há mais forças ofen-

sivas significativas em toda a
área, tanto que a desocupação de cidades como Butcha
levou à comoção mundial
em torno das cenas de horror nas ruas.
Desta vez, se dissimulou o
motivo, Moscou falou a verdade em relação ao que iria fazer.
No caso, concentrar forças
no Donbass para a nova fase
da operação, como o Ministério da Defesa anunciou,
evitando o erro de ter poucos soldados à disposição em
múltiplas frentes. O apelo de
Zelenski para a retirada dos
moradores indica que seu
governo leva a sério a noção de que uma grande batalha se avizinha, e ele quer
evitar a repetição das cenas
da obliteração de Mariupol.
Antes da guerra, moravam
na parte rebelde do Donbass
cerca de 3,8 milhões de pessoas. Na parte ucraniana,

pouco mais de 2 milhões. A
área de Lugansk já foi quase
completamente tomada até
as fronteiras históricas da região, enquanto em Donetsk
os russos falam em 60%.
A Ucrânia tem 44 milhões
de moradores, 10% deles
já refugiados fora do país e
quase 20% deslocados internamente.
Números de mortos
são incertos, mas na casa
dos milhares até aqui.
A dúvida é se Zelenski irá
retirar suas forças para
evitar um colapso de parte
importante de sua tropa ou
as trará para perto de Kiev,
onde estariam mais bem
protegidas. Diferentemente
da defesa da capital, eficaz
com o uso de infantaria leve
armada com letais mísseis
antitanque, a batalha no
Donbass precisará de uso de
forças mecanizadas.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de
Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados
que no próximo dia 28 de Abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 05.04.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: seleção de seleção de melhor proposta
para locação de micro-ônibus e topic, a fim de garantir o transporte escolar para a Secretaria de
Educaçã o e Cultura de Amontada, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de
8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico:
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 06 de Abril
de 2022. Jerffson Bruno Oliveira - Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços. O
Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se
encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços, n°
0404.01/22-TP, do tipo menor preço, visando a contratação de maestro, com experiência na área para
reger a Banda de Música Municipal de Milhã, conforme projeto básico para atender as necessidades
da S ecretaria de Cultura e Turismo do Município de Milhã/CE. A realizar dia 26 de abril de 2022 às
09:00 horas, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de
Oliveira 406, Centro - Milhã – Ceará, das 08:00 às 17:00 pelo telefone (85) 99684.6419 e nos site:
www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 07 de abril de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Resultado de Julgamento de Habilitação –
Tomada de Preços Nº 2022.03.14.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação, comunica aos
interessados o Resultado do Julgamento das Propostas referente à Tomada de Preços nº
2022.03.14.01CMI, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de consultoria na área de
contratações públicas. Licitantes habilitados: R & A Assessoria Contábil, Serviços e Informática S/S
LTDA; MG Consultoria Técnica EIRELI. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea
"A" da Lei n° 8.666/93. Itapajé/CE, 06 de abril de 2022. À Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através do Ordenador de Despesas da Secretaria
de Saúde, Adjudica e Homologa a Tomada de Preços Nº 001/22-TP-FMS. Objeto: construção de
dois Postos de Saúde nos Distritos de Nova Graça e Lamarão neste Município de Ipueiras-CE.
Para a empresa M R M Barros ME, CNPJ: 17.527.978/0001-09, com o valor global de R$
1.315.414,88 (hum milhão, trezentos e quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito
centavos). Ipueiras/CE, 01 de Abril de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Presidente.

CASAMAN BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, a Licença
Prévia, referente à construção de uma residência unifamiliar, localizada na Rua D, Loteamento
Pontal de Maceió, Lotes, 27,28 e 29 da quadra 18, Bairro de Pontal de Maceió no Município de
Fortim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e instruções de
Licenciamento da SEMMAM.

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Licença de
Instalação n° 847.2022 com validade até 05.04.2024, para construção de um residencial
multifamiliar com 08 unidades de apartamentos , localizados na Rua Jandaíra, N ° 74, Loteamento
Terra Nova, Bairro Gereraú, Município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante,
necessário o cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da Licença.

CNPJ: 20.902.580/0001-10

CONSTRUTORA SMART EIRELI
CNPJ: 23.078.596/0001 - 48

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para Coleta e
Transportes de Classe II – não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Avenida
Bezerra de Menezes nº 1250, São Gerardo - Fortaleza - Ceará. Foi determinado o cumprimento
das exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEMACE.

CONSTRUTORA SMART EIRELI
CNPJ: 23.078.596/0001 - 48

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a
alteração de Licença – LA SPU anterior Nº 00518539/2021 Referente “Licença para Coleta e
Transportes de Classe II – Não Perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Rua Celso
Nogueira nº 450, LJ1 - Centro - Pacajús - Ceará. Foi determinado o cumprimento das
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Reabertura de Licitação Pregão Eletrônico n° PE011/2022-SESA. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte,
comunica aos interessados que realizará Pregão Eletrônico Nº PE011/2022-SESA, cujo objeto é
a aquisição de recargas de gás oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Secretaria
de Saúde e Unidades Vinculadas, do Município de Penaforte/CE, sendo o Cadastramento das
Propostas a partir do dia 08/04/2022 até 25/04/2022 às 07:00h no site www.bll.org.br. Abertura das
propostas 25/04/2022 às 08h:h05min e a fase de disputa de lances no dia 25/04/2022 às 09:00h.
O edital completo estará a disposição dos interessados após esta publicação no horário de 08:00
às 12:00h, no setor de licitações, site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no site: www.bll.org.br.
Penaforte-CE, 07 de Abril de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.
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 26 de abril de
2022, 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.04.07.01SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de
manutenção preventiva/corretiva em veículos/ maquinas e motocicletas, de diversas marcas,
com fornecimento de peças e acessórios genuínos, para suprir as necessidades da frota das
diversas Unidades Administrativas do Município de Orós/CE, conforme descrição constante do
anexo I deste edital. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data
desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites:
www.bll.org.br. ou pelo o portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/.
Orós/CE, 07 de abril de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro

CNPJ: 42.530.971/0001-93

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga SEMAM a regularização de Licença de Instalação , para execução de 08 unidades de
apartamentos residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 58, Bairro Gereraú, Cidade Itaitinga Estado Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da
Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio
Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga SEMAM a regularização de Licença de Instalação , para execução de 08 unidades de
apartamentos residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 66, Bairro Gereraú, Cidade Itaitinga Estado Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da
Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio
Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

EKOS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 23.984.573/0001-00

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de
Amontada, a expedição de Consulta Prévia modalidade (CP) de um terreno urbano no Município de
Amontada para fins residenciais, numa área de 1.741,16m2, localizado na Rua SDO s/n Bairro Praia
no Distrito de Icaraí no Munícipio de Amontada. Declara ainda que cumpriu com as exigências
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA. Amontada-Ce, 06 de abril de 2022.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Tomada de Preções
N° 001/22-TP- FMS - Contrato Nº 20220863. Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratada(o):
M R M Barros ME Objeto: construção de dois Postos de Saúde nos Distritos de Nova Graça e
Lamarão neste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 1.315.414,88 (hum milhão, trezentos e
quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos). Programa de Trabalho: Exercício
2022, Projeto 0402.103010271.1.001 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de
Saúde, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no
valor de R$ 1.315.414,88. Vigência: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da
Assinatura do Contrato: 01 de Abril de 2022. Ipueiras/CE, 01 de Abril de 2022.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Jaguaruana, torna público, que o processo de Pregão Presencial Nº 2022.03.11.01 - PPRP, cujo
objeto é: "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas
sépticas junto às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE", não obteve a
finalidade desejada, uma vez que nenhum licitante se fez presente, motivo pelo qual a sessão
resultou em sua forma deserta. Jaguaruana-CE, 06 de abril de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação comunica aos
interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva a Tomada de Preço Nº
2022.03.08.02, cujo objeto é a reforma do anexo do prédio da Prefeitura Municipal de Orós/CE,
conforme anexo I, parte integrante deste processo, dispondo do seguinte resultado: A Empresa: R
M Clemente Candido (JG Construtora) - CNPJ Nº35.214.818/0001-91, apresentou menor valor
entre as concorrentes classificadas, valor global de R$ 103.913,01 (cento e três mil novecentos e
treze reais e um centavos), tudo conforme Ata de julgamento, e mapa comparativo de preço. a
partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea "B", da Lei Federal
Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Orós – Ce, 07 de abril de 2022. José Kleriston
Medeiros Monte Junior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de São Luís do Curu – Resultado de Habilitação e
Proposta de Preços. A Câmara do Município de São Luís do Curu, por meio da sua Pregoeira,
torna público o resultado do julgamento da fase de proposta de preços e habilitação do Pregão
Presencial Nº 0703.01/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de solução em tecnologia da
informação (TI), serviço de licenciamento de softwares de gestão legislativa, aplicação móbile
eletrônica parlamentar/cidadão, aplicação móbile para condução dos trabalhos da mesa diretora,
sistema de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votação eletrônica, ata eletrônica,
implantação, treinamento de servidores, suporte técnico e manutenção. Foi Habilitada e Declarada
Vencedora a empresa: 01. Intgest – Inteligência e Gestão LTDA CNPJ Nº 29.856.088/0001-20. São
Luís do Curu – CE, 08 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão
Eletrônico. A Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 08 de abril de
2022 às 09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no site:
www.bll.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico nº. 1703.03/22- SRP, cujo objeto é o Registro
de Preço para futuras e eventuais aquisições de material gráfico visando atender as
necessidades das diversas Secretarias do Município de Milhã-CE. Início da sessão de
disputa de lances: dia 26 de abril de 2022 às 09h00min. (horário de Brasília - DF). Referido
Edital poderá ser adquirido no Site: www.bll.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda
no horário de 08h00min às 14h00min na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua
Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro - Milhã – Ceará. Milhã - CE, 08 de abril de 2022.
Carlos André Pinheiro - Pregoeiro(a).

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº
2022.04.05.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Itapajé/CE, torna
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 26 de abril de 2022, às 08:30h,
na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, localizada na Rua
Dom Aureliano Matos, 1767, Centro, Itapajé/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada
de Preços, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria para orientação de rotinas
administrativas e aperfeiçoamentos de controles internos junto a Câmara Municipal de Itapajé,
tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico constante do Anexo I do presente edital,
o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. Itapajé/CE, 07 de abril
de 2022. À Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna
público que a partir das 12:00 horas do dia 08 de abril de 2022, estará disponível para o
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 07.007/2022, cujo
objeto é a aquisição de material paradidático, para atender a demanda do ensino fundamental da
Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente, conforme Convênio n° 053/2022 SEDUC. Data de Abertura das Propostas: 27 de abril de 2022 das 09:00 às 09:30 horas (Horário
de Brasília-DF). Data da Disputa de Preços: 27 de abril de 2022 às 09:30 horas (Horário de
Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local),
na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.org.br.
Novo Oriente, 08.04.2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Resultado de Julgamento de
Proposta de Preços – Concorrência Pública nº 2001.01/2022. O Município de Alcântaras/Ce,
através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n0 20220202-2, de 03
de Fevereiro de 2022, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e disposições do edital
de licitação, torna público aos interessados na Concorrência Pública nº 2001.01/2022, que após
análise das propostas de preços das empresas habilitada(s) na Concorrência Pública em
epigrafe, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
coleta de resíduos sólidos urbanos, sede e localidades do Município de Alcântaras-CE,
conforme projeto básico de engenharia, e considerando ainda, o relatório técnico de engenharia
datado de 06 de Abril de 2022, que julgou desclassificada a proposta de preços das empresas:
Urbana Limpeza e Manutenção Viaria EIRELI, VK Serviços e Construçoes EIRELI, R.A
Construtora LTDA, Construtora AG EIRELI, LR Serviços e Construções LTDA, RD Locacoes e
Eventos EIRELI, PMG Construçoes e Locacoes LTDA, Limpax Construções e Serviços LTDA,
Juacaba Contrucoes e Locacoes e Servicos EIRELI, e Avan Serviços EIRELI, , por não estarem
condizente com os aspectos técnicos e formais exigidos no edital, sendo as empresas millenium
serviços EIRELLI e Construtora Nova Hidrolandia EIRELI-ME, declaradas classificadas por
cumprirem todos os critérios e exigências definidos no edital. Isto posto, a comissão permanente
de licitação declara vencedora a empresa Millenium Serviços EIRELLI, com o valor global de R$
1.629.345,36 (hum milhão, seiscentos vinte nove mil, trezentos e quarenta cinco reais e trinta e
seis 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.
Alcântaras/CE, 08 de abril de 2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da CPL.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna
público que a partir das 16:00 horas do dia 11 de Abril de 2022 estará disponível para o
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 05.011/2022, cujo
objeto é o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de
serviços de limpeza e teste de vazão de poços tubulares, análise físico/química e bacteriológica
da Água, elaboração de requerimento de direito de uso da água subterrânea para fins de
outorga, estudo de prospecção geofísica para perfuração de pops tubulares e perfuração de
pops tubulares profundos para captação de águas subterrâneas na sede e nos distritos do
Município de Novo Oriente - Ceará, conforme especificações em anexo. Data de Abertura das
Propostas: 27 de abril de 2022 das 11:00 às 11:30 horas (Horário de Brasília-DF). Data da
Disputa de Preços: 27 de abril de 2022 às 11:30 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá
ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano
Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.org.br. Novo Oriente,
08.04.2022 Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - Aviso da
Sessão de Abertura e Julgamento dos Documentos de Habilitação da Chamada Pública Nº
2021.10.01.01/CPSMJN. A Comissão de Licitação, através de sua Presidente, torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 29 de março de 2022, às 10h na sede do CPSMJN, foi
realizada sessão para análise e julgamento da documentação de habilitação objetivando
Chamamento Público Nº 2021.10.01.01/CPSMJN, para fins do Credenciamento de pessoas jurídicas
especializadas para a Prestação de Serviços de realização de consultas e exames médicos nas
especialidades: anestesiologia, angiologia, cirurgia vascular, cardiologia, dermatologia,
endocrinologia, fonoaudiologia, gastrenterologia, ginecologia, obstetrícia, mastologia, neurologia
adulto, neurologia pediátrica, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, ultrassonografia e urologia
para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos, através do Consórcio Público de
Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, onde a Comissão decidiu, de forma
unânime, pela Habilitação das empresas: Missão Med – Serviços Médicos LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 20.971.900/0001-93 e a empresa Pronto Life Diagnosticos Especializados LTDA ME, na
especialidade de otorrinolaringologia, por atender integralmente às exigências do item 4 do Edital. A
ata da sessão encontra-se disponíve l no endereço acima, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às
17h. Por fim, fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93 a partir
do dia útil seguinte à lavratura da 2ª Ata De Abertura e Julgamento dos Documentos de Habilitação do
Chamamento Público Nº 2021.10.01.01/CPSMJN. Barbalha/CE, 29 de março de 2022. Maria
Juscilene Rodrigues da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ONU suspende Rússia
do Conselho de
Direitos Humanos
A Assembleia Geral das
Nações Unidas suspendeu,
nessa quinta-feira (7), a Rússia do Conselho de Direitos
Humanos por relatos de
“violações e abusos grosseiros e sistemáticos por tropas
russas na Ucrânia.
A iniciativa, liderada
pelos Estados Unidos, teve
93 votos a favor, 24 contrários e 58 abstenções. Uma
maioria de dois terços dos
membros votantes - as abstenções não contam - foi
necessária para suspender
a Rússia do conselho de 47
membros. As suspensões
são raras. A Líbia foi suspensa em 2011 por causa
da violência contra manifestantes por forças leais
ao então líder Muammar
Kadafi.
A resolução adotada pela
assembleia-geral, de 193
membros, expressa “grave
preocupação com a atual

crise humanitária e de direitos humanos na Ucrânia”,
particularmente com relatos
de abusos. A Rússia tinha
alertado os países que um
voto sim ou abstenção seria
visto como “gesto hostil”,
com consequências para os
laços bilaterais, de acordo
com nota vista pela Reuters.
O país estava em seu
segundo ano, de um manato
de três, no conselho, com
sede em Genebra, que não
pode tomar decisões juridicamente vinculantes. Suas
decisões, no entanto, enviam
mensagens políticas importantes e podem autorizar
investigações.
O país é um dos membros mais expressivos do
conselho e sua suspensão o
impede de falar e votar, dizem as autoridades, embora
seus diplomatas ainda possam participar dos debates.
(Agência Brasil)

Estado do Ceará – Pref. de S. João do Jaguaribe – Aviso de Licitação. A CPL comunica que no
período de 08 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, estará recebendo documentação dos interessados
em participação na Chamada Pública nº 07.04.01/2022, que tem por objeto CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,
ORIENTADOR SOCIAL, ENTREVISTADOR E DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. O edital completo estará à disposição (dias
úteis) nos horários: 07h às 13h, na Prefeitura à Rua Cônego Climério Chaves, 307, Centro. São João do
Jaguaribe – CE, 07 de abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. A
Secretaria de Infraestrutura do Município de Itapipoca torna público a Decisão de Reconsideração,
à empresa: RESUMO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 06.047.914/0001-94, referente ao PAIC nº
001/2020, concernente a Tomada de Preços nº 19.08.05/TP, cujo objeto é CONTRATAR PESSOA
JURÍDICA PARA CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO NA CE – 168 À LAGOA DAS MERCÊS, NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA/
CE. Conforme decisão de reconsideração de folhas 57/59, em 10 de julho de 2020, nos autos do
PAIC nº 001/2020: (...) levando em conta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade do ato
administrativo reconsidero a decisão de fls. 22/26 para substituir as penalidades impostas na referida
decisão pela penalidade estabelecida no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93, qual seja a “advertência”, em
virtude do descumprimento das obrigações assumidas perante a Municipalidade. Itapipoca/CE, 07 de
abril de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca. NOTIFICAÇÃO. A Secretaria de Educação
Básica do Município de Itapipoca torna público a Notificação, à empresa: BCS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 31.658.202/001-59, referente ao PAIC nº 014/2020 – Ata de Registro de
Preços nº 20.06.03/ARP-03, concernente ao Pregão Eletrônico nº 20.06.03/PE, cujo objeto é Registro
de Preços para futura e eventual Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Creches Proinfância
Tipo 1 dos bairros Mourão, Júlio, Novo Horizonte e Boa Vista, junto a Secretaria de Educação Básica.
Em decorrência de despacho (fls. 15/16), foi emitida a Notificação (fls. 17/19) acostada aos autos do
Processo Administrativo nº 014/2020, fica a mesma, através desta, NOTIFICADA para no prazo de 2
(dois) dias, comparecer ao setor competente para assinar a ata de registro de preços e o contrato,
sob pena de aplicação imediata das sanções administrativas cabíveis, e no prazo de 5 (cinco)
dias justificar, de forma circunstanciada, o motivo para não comparecer ao setor competente para
assinar a ata ata de registro de preços e o contrato, sob pena de aplicação imediata das sanções
administrativas cabíveis. Itapipoca/CE, 07 de abril de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador
de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Edital
Comissão Eleitoral
Em conformidade com o que determina o artigo 35, nos parágrafos 1º
e 2º do Estatuto Social da Associação Cearense de Imprensa (ACI), foi
escolhida pela Assembleia Geral Extraordinária de 02.04.2022 a Comissão Eleitoral, com a seguinte composição: José Maurício de Lima da Silva – Presidente, Emília Augusta Furtado Pamplona Bedê – Secretária e
Raimundo Nonato de Carvalho – Escrutinador. Fica estabelecido que as
inscrições das chapas deverão ser efetuadas até o dia 04/05/2022 e as
eleições para Diretoria Executiva, Comissão de Ética e Conselho Fiscal
para o triênio 2022/2025 acontecerão no dia 03/06/2022.
Fortaleza, 07 de abril de 2022
Salomão de Castro
Presidente da ACI

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR
(REGIÃO MARTIM SOARES
MORENO)

MINISTÉRIO DA
DEFESA

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022- CMDO 10ª RM
Chamamento Público nº 01/2022-Cmdo 10ª RM – Processo
Nº 64305.004045/2022-25. Aquisição de alimentos de agricultores familiares e
demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de
24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa
Alimenta Brasil – PAB, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 34 da Lei
nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, no art. 17 do Decreto nº 10.880, de 2 de
dezembro de 2021, e na Resolução GGPAA nº 84, publicada no DOU Nr 156,
de 10 de agosto de 2020. O Edital e seus anexos está disponível no sítio
eletrônico desta Região Militar (www.10rm.eb.mil.br).
Abertura: 02/05/22 às 09:00 h, no auditório do Comando da 10ª Região Militar,
sito à Av. Alberto Nepomuceno, S/N, Centro, Fortaleza-CE, CEP.: 60.055-000.
Autorizo a publicação desta matéria no sítio eletrônico do Ministério de
Desenvolvimento Social, em jornal de grande circulação local e no sítio
eletrônico deste Grande Comando.
Fortaleza, CE, 05 de abril de 2022
ROBERTO IUNES SOARES BESERRA– Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 10ª RM

EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO – CREFITO-6
A PRESIDENTE DA 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 público o resultado provisório das eleições do Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região, tendo o maior número de
votos válidos, não computados os brancos e nulos, sido obtido pela Chapa
nº 01 – “RENOVAR PARA AVANÇAR”, composta pelos seguintes profissionais
candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes, respectivamente: Jacques
Eanes Esmeraldo Melo - CREFITO nº 161.071-F; Thiago Alexandre da Fonseca
Alcanfor - CREFITO 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 11200-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. Na forma do artigo
52 da Resolução-COFFITO nº 519/2020, deste resultado caberá recurso ao
COFFITO, interposto perante a Comissão Eleitoral, no prazo de cinco dias úteis
a contar da publicação do presente edital.
Dra. Juliana Ramiro Luna Castro
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-6

