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Rússia. Uma atriz, modelo e influenciadora digital russa chamada Polina Morugina corre o risco
de ser presa após posar nua em frente a uma igreja em Moscou, na Rússia. A artista de 24
anos pode pegar até um ano de prisão. A modelo publicou a foto em seu perfil no Instagram.

Otan avista risco de conflito
na Ucrânia após reunião
Crise de segurança na Europa ganhou mais tintas sombrias após o fracasso nas
conversas entre uma delegação russa e a aliança militar liderada pelos EUA
A crise de segurança na
Europa ganhou mais tintas
sombrias nesta quarta (12),
após o fracasso nas conversas
entre uma delegação russa e a
Otan (aliança militar liderada
pelos EUA). Coube ao secretário-geral do clube, o norueguês Jens Stoltenberg, fazer o
anúncio de resto previsível.
“Há diferenças significativas
entre a Otan e a Rússia, que
não serão fáceis de acomodar.
Mas é um sinal positivo que
todos sentaram à mesas e conversaram sobre os tópicos.”.
Por outro lado, disse a repórteres, “há um risco real de
conflito armado na Europa”.
A negociadora americana,
Wendy Sherman, afirmou
que “se os russos deixaram
a mesa de negociação, ficará
claro que eles nunca foram
sérios nas suas intenções”.
De fato, desde 2019 não
havia um encontro do chamado Conselho Otan-Rússia, e ambos os lados romperarm relações diplomáticas
no ano passado. Para o problema mais urgente, a crise
na Ucrânia, ainda há mais
névoa do que claridade.
A reunião ocorre depois de
conversa no mesmo tom, mas
com alguma abertura, ocorrida em Genebra entre russos e

americanos na segunda (10).
E antecede um encontro final,
nesta quinta (13), no fórum
da Organização de Segurança
e Cooperação na Europa, em
Viena –enfim com a presença dos ucranianos. O fato de
o encontro em Bruxelas, que
durou quatro horas enquanto
a reunião de Genebra estendeu-se por sete, ter ocorrido
com os russos fazendo exercícios militares com munição
real na fronteira com a Ucrânia deu o tom geral.
A atual crise remonta a
2014, quando o governo de
Vladimir Putin interveio
no vizinho após o governo
pró-Moscou ser derrubado
e a nova gestão prometer integração militar com o Ocidente –algo inaceitável ao
Kremlin, que já viu a Otan
ganhar 16 membros ex-comunistas desde o fim da
Guerra Fria, aproximando-se de suas fronteiras.

Risco

O Ocidente acusa o risco
de invasão por parte de Putin, que posicionou mais de
100 mil homens em áreas
próximas da Ucrânia, onde o
leste tem dois territórios dominados há quase oito anos
por separatistas pró-Rús-

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Chamada Pública Nº 002.12/2021.
O Município de Itapipoca, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e
Habitação, torna publica a Chamada Pública para seleção de propostas para a celebração de
parceria com a Prefeitura Municipal de Itapipoca por intermédio da Secretaria de Assistência
Social Direitos, Humanos e Habitação, para formalização de Termo de Colaboração, para
a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência
de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições
estabelecidas neste Termo de Referência em atendimento as necessidades do Município
de Itapipoca. Os interessados deverão verificar as etapas do Chamamento Público no edital. O
Referido EDITAL poderá ser adquirido pelo sítio https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca-CE, 12 de
janeiro de 2022. Milena Elaine Campos - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência
Social, Direitos Humanos e Habitação.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Resultado do Julgamento da Chamada
Pública 004.06/2021. A Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca, torna público
aos interessados o resultado da análise do MATERIAL DIDÁTICO SUPLEMENTAR referente a
Chamada Pública Nº 004.06/2021, objetivando a Chamada Pública para inscrição de Editoras,
Titulares de Direito Autoral e/ou Representantes Legais, com fins à Seleção de Material
Didático Suplementar em Conformidade com as Matrizes de Referências do SAEB alinhados
a BNCC e as Competências Socioemocionais das Escolas de Educação Básica que integram
a Rede Municipal de Ensino de Itapipoca/CE. Material Didático Suplementar: Coleção “Aprova
Brasil” – livros de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa) e livros de 1º
ao 9º ano do Ensino Fundamental (Matemática), da Editora Moderna. O resultado poderá ser
consultado na sede da Prefeitura Municipal de Itapipoca e no sítio eletrônico https://licitacoes.tce.
ce.gov.br. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal a contar desta data até 17.01.2022. Findo
o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, o RESULTADO FINAL será divulgado
no dia 19 de janeiro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Itapipoca e no sítio eletrônico
https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 12 de janeiro de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.
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art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar desta data. Findo o prazo recursal e não havendo
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Onde
lê: REGISTRO DE PREÇOS 008/2021. Leia-se: REGISTRO
Galvão
Fernandes
- Presidente
da se
CPL.
DE PREÇOS 009/2021. Comunicamos que as demais informações contidas no Processo Licitatório
Nº 051/2021 - Pregão Eletrônico Nº 2021.12.10.01, permanecem sem qualquer tipo de alteração.
Icapuí-CE, 12/01/2022. Carmem Júlia da Costa – Secretária de Administração e Finanças.
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.12.13.01 O Município
de Icapuí-CE, através do Secretário de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio Ambiente e
Pesca, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados
que foi RETIFICADO o numero do REGISTRO DE PREÇO no Processo Licitatório Nº 052/2021 Pregão Eletrônico Nº 2021.12.13.01, qual tem por objeto: Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na locação de horas de trator agrícola para serem usadas no
corte de terra do Programa Terra Pronta, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento,
Trabalho, Agricultura, Meio Ambiente e Pesca do Município de Icapuí-CE. Onde se lê: REGISTRO
DE PREÇOS 009/2021. Leia-se: REGISTRO DE PREÇOS 010/2021. Comunicamos que as demais
informações contidas no Processo Licitatório Nº 052/2021 - Pregão Eletrônico Nº 2021.12.13.01
permanecem sem qualquer tipo de alteração. Icapuí-CE, 12/01/2022. Iran Rodrigues Félix –
Secretário de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - TERMO DE REVOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 José
Francisco da Costa, Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento, do Município de
Icapuí-CE, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, resolve: REVOGAR, por ofício o
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01, que
tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para continuação da execução da obra
de urbanização e pavimentação da estrada de acesso a Praia da Requenguela e Porto da Barra
Grande, neste município, conforme Convênio Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576, procede
em defesa do interesse público, a REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, uma vez que a empresa que sagrou-se vencedora teve os direitos de contratar com este
município impedido em razão de descumprimento de cláusulas contratuais. Muito embora o §2º
do art. 64 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, faculte a Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade
com o ato convocatório. No entanto a segunda colocada recentemente pediu desistência da
proposta de um processo licitatório na qual sagrou-se vencedora. Diante dos fatos e em virtude de
interesse público e com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações, REVOGAR o referido
procedimento, e posteriormente a realização de um novo processo licitatório. Icapuí-CE, 12 de
janeiro de 2022. José Francisco da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 10.01.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna
público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 10.01.01/2022
cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO PARA AS UBS – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. Início do recebimento das
propostas e habilitação: às 17h do dia 13 de janeiro de 2022.Fim do recebimento das propostas e
habilitação: às 08h do dia 25 de janeiro de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das
propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 25 de janeiro de 2022 Início da sessão de disputa de
preços: às 09h do dia 25 de janeiro de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local:
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no
endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.
php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no
tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 12 de janeiro de 2022.
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

sia. Em 2014, a Crimeia foi a seu redor. Isso não vai aconanexada integralmente pela tecer. A Otan, assim como o
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humano e econômico talvez
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Johnson admite
festa durante
confinamento
O primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris Johnson, pediu “desculpas sinceras” nesta quarta-feira (12)
ao admitir pela primeira
vez que furou as regras de
confinamento ao participar
de uma festa em Downing
Street, sua residência oficial,
enquanto o país era exortado a se isolar para a contenção da pandemia.
O caso veio à tona quando os jornais britânicos
The Guardian e The Independent fizeram uma investigação apontando que
cerca de 20 funcionários
do governo fizeram uma
festa em maio de 2020.
No mês passado, uma
foto do evento -regado a
queijo e vinho- mostrava
o premiê no jardim da
residência oficial, o que
contrariava sua versão de
que não havia ocorrido
festa alguma.
Na última segunda-feira
(10), a crise de imagem de
Boris se agravou quando a
rede britânica ITV divulgou um email enviado
pelo secretário particular
do premiê convidando ao
menos 100 funcionários do
governo para a ocasião.
“Depois de um período
incrivelmente movimentado, seria bom aproveitar ao
máximo o clima agradável e
tomar, com distanciamento

social, algumas bebidas, nos
jardins do número 10 [referência ao endereço 10, Downing Street], nesta noite”,
dizia a mensagem enviada
por Martin Reynolds. “Por
favor, junte-se a nós a partir
das 18h e traga sua própria
bebida!”
À época, vigoravam
restrições severas impostas
pelo governo para tentar
frear a disseminação do
coronavírus. Elas incluíam
o veto ao funcionamento
de bares e restaurantes e
proibiam reuniões de mais
de duas pessoas residentes
em casas diferentes.
Diante do Parlamento,
Boris disse nesta quarta que
a indignação que as revelações causaram é compreensível. “Entendo a raiva que
eles sentem de mim pelo
governo que lidero quando
pensam que em Downing
Street as regras não estão
sendo seguidas adequadamente pelas pessoas que
fazem as regras.”
Na versão do premiê, ele
pensou que o evento era
uma reunião de trabalho, já
que o jardim da residência
oficial funciona, segundo
ele, como uma extensão
do escritório. Boris disse
que lá permaneceu por 25
minutos para agradecer
aos funcionários e, depois,
voltou a seu gabinete.

ce.gov.br. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal a contar desta data até 17.01.2022. Findo
o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, o RESULTADO FINAL será divulgado
no dia 19 de janeiro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Itapipoca e no sítio eletrônico
https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Itapipoca/CE, 12 de janeiro de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Resultado
de Habilitação e Data para Abertura de Propostas de Preços - Concorrência Pública Nº 21.06.01/
CP. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Ampliação, Requalificação, Construção de
Salas de Aulas e Banheiros e Requalificação de Quadra de Esporte, em diversas Escolas do
Município de Itapipoca, através da Secretaria de Educação Básica deste Município. Após a
devida análise dos documentos de habilitação, concluiu-se que as empresas que atenderam a todas
as exigências editalícias foram as seguintes: 1. Construtora Astral Ltda, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.638.690/0001-25; 2. 3D Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 07.930.565/0001-17;
3. Construtora Platô Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.485.488/0001-48; 4. R Meira Engenharia
Eireli, inscrita no CNPJ 07.279.114/0001-61; 5. Águia Construções e Incorporações Ltda, inscrita
no CNPJ sob o nº 12.049.385/0001-60; 6. Construtora Impacto, Comércio e Serviços Eireli,
inscrita no CNPJ 00.611.868/0001-28; sendo portanto declaradas HABILITADAS. Por conseguinte,
restaram INABILITADAS, pelos motivos a seguir descritos, as seguintes empresas: 1. Construtora
Santa Beatriz Ltda, inscrita no 11.962.967/0001-70, não atendeu ao item 5.2.3.2 linha 5 (Janela
Em Alumínio Anodizado Natural Exclusive Vidro); 2. Construtora Neves Nogueira Ltda, inscrita
no CNPJ 41.388.083/0001-15, não atendeu ao item 5.2.3.2, linhas: 1 (Piso Industrial Natural Esp =
12mm Inclusive Polimento), 4 (Latex Duas Demãos Em Paredes Internas/Externas) e 5 (Janela Em
Alumínio Anodizado Natural Exclusive Vidro); Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no
art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar desta data. Findo o prazo recursal e não havendo
interposição de recurso, designa-se o dia 25 de janeiro de 2022, às 10h00min, para abertura e
julgamento dos envelopes de propostas de preços. Itapipoca/CE, 11 de janeiro de 2022. Ramon
Galvão Fernandes - Presidente da CPL.
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 10.01.02/2022. 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 Eletrônico 10.01.02/2022
cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do
dia 13 de janeiro de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 14h do dia 25 de
janeiro de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 14h01min
às 14h59min do dia 25 de janeiro de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 15h do dia
25 de janeiro de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de
Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima,
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal
de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 35221092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 12 de janeiro de 2022. Mayara Shelly
Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO
– TOMADA DE PREÇO N° 10.01.03/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 28 de Janeiro
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.I.E.F.
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/
CE, 12 de janeiro de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE AVISO DE CHAMADA
PÚBLICA A Prefeitura Municipal de Jaguaribara – Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Av. Bezerra De Menezes, 350 – Centro - Jaguaribara/Ceará, através
da Secretaria de Educação, representada neste ato pelo Secretário Municipal, o Sr. ANTÔNIO
ALEXANDRE SILVA SENA, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no §1º
do art. 14, da Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, e §1º, do art. 24, da RESOLUÇÃO CD/FNDE nº
26 de 17 de junho de 2013, vem realizar CHAMADA PÚBLICA N° 2022011101-CP para AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA
ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE. Os interessados
deverão apresentar a documentação para Habilitação e Projeto de Venda até às 09h00min do dia
08 de fevereiro de 2022, na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado.
O edital encontra-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:30hs e no Site:
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Jaguaribara/CE, 12 de janeiro de 2022.
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – Presidente da Comissão de Licitação.
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DO
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Senador Sá,
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados,
o resultado da fase de julgamento da documentação de HABILITAÇÃO da TOMADA DE
PREÇOS Nº 2112.01/21, cujo o OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO
DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. EMPRESA (S) HABILITADA (S):
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA (CNPJ n° 35.328.913/0001-16), por cumprir
todas as exigências do edital de licitação. EMPRESA (S) INABILITADA(S): S E B ASSESSORIA E
SERVIÇO (CNPJ n° 35.752.089/0001-27); F M CRUZ DE SOUSA-ME (CNPJ n° 30.192.023/000106); N LANDY BOTO PORTELA-ME (CNPJ n° 23.347.561/0001-67, por não preencherem os
requisitos do edital de licitação A ata de julgamento da habilitação 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 Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador SáCE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo
recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando, desde já,
agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, caso não haja recursos,
para o dia 24 de Janeiro de 2022 às 09:00 horas. Senador Sá – CE, 12 de Janeiro de 2022.
ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO - Presidente da Comissão de Licitação
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão de Pregão,
localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna público o EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 1301.01/2022 – cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (EXAMES DE IMAGEM E ULTRASSONOGRAFIA
EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, que realizar-se-á
no dia 26.01.2022, às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no
horário de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/
licitacoes. Senador Sá-Ce, 13 de Janeiro de 2022. Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe – Aviso de Licitação. A CPL comunica
aos interessados que próximo dia 26 de janeiro de 2022, às 09hs, estará abrindo licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.01.02/2022, tipo Menor Preço Global, cujo objeto
é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA
FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. O edital
completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de
07 h às 13h, no endereço da Prefeitura na Rua Cônego Climério Chaves, 307 – Centro – Sala de
Licitações e no portal de licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. São João do Jaguaribe
- CE, 12 de janeiro de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da CPL

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE, a Licença de Operação nº 433/2021 - DICOP em 29/10/2021 via
sistema Natuur, referente à Central Geradora Eólica - CGE Icaraizinho, com
validade até 28/10/2027, localizado na Faz Moitas, s/nº, Amontada/CE.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

