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c 	 s 
instituto andes do sei mdo 
turno. Segundo a arnos-
trá; 5% declaram, voto em 
branco ou nulo e 2% não 
souberam? resppnder. 

Chamou a atenção a elevada temperatura, ao longo de toda. a 
semana, do debate sobre á sucessão presidencial na Câmara 

. Municipal dé Fortaleza. Durante praticamente todas as sessões 
de outubro, foi intensa a troca de ataques e acusações entre 
defensores das candidaturas de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) 
cio parlamento fortalezense. 

curioso, no entanto, foi que os parlamentares considerados mais 
próximos do presidente, como Carmelo Neto (PL) e inspetor Alberto 
(tL), acabaram tendo pouca participação nos embates. Neste sentido, 
á'defesa de Bolsonaro acabou ficando mais para parlamentares de 
fora do partido do presidente, incluindo Jorge Pinheiro (PSDB) e 
Sargento Reginaúrb (UB). 

Zga pauta, sobraram também temas de forte teor ideológico, com 
lenheiro levando à tribuna dezenas de vezes questões como o aborto 
ia tal "ideologia de gênero, ainda que ambos, os temas tenham 
'raramente entrado em pauta na Capital nos últimos anos. 

m diversas falas na tribuna, o tucano destacou ter atuado para 
"íïárrac?' matérias com este último tema, ainda que o próprio prefeito 
José Sarto (PDT) e o atual presidente da Câmara Municipal, Antônio 

enrique (PDT), sejam políticos ligados à igreja evangélica e muito 
pouco simpáticos com os temas. 

'" 	• ~f 't A cate á comera do cel  lar 

0 presidente oscilou ne- 
gátivamènte um ponto,, em 
comparação ao último le-
vantaménto, do dia ig de 
outubro, enquanto o petista 
manteve ó mesmo número. 
A alteração foi o suficiente 
para resgatar áJvantagém de 
Lula, que estava empatado 
tecnicamente -no limite da 
margem de erro no índice. 
• Os votos válidos, - que ex-
cluem brancos é nulos, apon-
tam Lula com 3% ante 47% 
de Bolsonaro. Nessa conta-
gem, o ex-presidente tam-
bém oscilou positivamente 
um ponto engt:.>anto o atual 
mandatário oscilou negati-
vamente o mesmo valor. 

Contratada pela Folha 
de S,Paulo e pela TV Globo, - 
a pesquisa divulgada on-
tem entre 25 e 27 de outubro 
e entrevistou 4.580 eleito-
res presencialmente em 252 
cidades. 0 levantamento 
está registrado no TSE sob 
o número BR-o4208/2022. A 
margem de erro é dois'pon- 
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- SEXi'A-FEIRA 
FORYALEZA - COARÁ - 2@, DE OUTUEP.O DE 2022 

OVO 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morada Nova -Resultado da Classificação das 
Propostas Comerciais . Modalidade: Tomada de Preços N" TP-007I2022-DIVERSAS: 
Objeto: Contratação de Presteçãode serviços de locação de vekulós,para ficara disposiçãodas 
secretarias requissantes deste tenra (Ankulação e A9Í1cultura) Tipo de Licitação: menor preço 
por lote. a Comissão de Licitação comunica aos hderessados que.o Resultado da Fase dé 
Cieastiraçãodas Propostas Comercias das empresas Habilitadas deu-se da seguinte Forma: 1' 
Lugar - H. C. de Lima Serviços Unipessoal LTDA- CNPJ n° 26.732.68010001-21, valor RS 
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reata); 2 °  lugar - VLC-Locação de Veicuios'. 
Constmão e Serviços deTranpone EIREU-CNPJ n°22577.181N001ó6, ~1153.0w 100. 
3" Lugar - Rafael .  Andrade de Sousa Veículos - CNPJ n° 37.65827110001-49, valor R$ 
154.978,44;45 Lugar-C.V.ToméS rvlços-CNPJrP23.834.673I0001-4 valor R$ 160,788,00. 

ata completada sessão encontra-se no ate: wev ce.ee.govbr e que fica aberto prazo para a 
apresentação de recunsos conformo art 109, Inciso 1 alínea V da Lei UMM.A Comísetio. 

Estado do Ceará - Prefoitura Municipal de Mucambo - Aviso da UeHação, O Preggako doai 
rinic iple latia pG61co que no dia 11 de novemMode 2022 às 09A0 botes, estaráabnndo Udtação na 

modalidade Pregao, Eletrônico para Registro de Preços N° 2610.0112022 no portal 
tpr//www.bbinneftdtacoes.consãd cujo,objeto é o Registro de Preços para fases o eventuais 

aqusiçees de generos aomenüdos para atenderas demandas das diversas 800 etedae do Muniap 
Macambo/CE.O Edital eslarãdisponlvei,not,or*iodeatendrnanhoao pGalwdeoe:DDhàs12., )O 

também nos altos - httpJ/munidpbs.tcece:govbrAlàgrwae/ e hUpíAwrw.mucambo.ce. 9ov br/ 
Infommçóespab lana: 0 '88 -3654 1133. ou no endereça è Rua Conanaor Gonçalo Vetei, sln, Centro. 
Mucambo-Ce.27 deoutubro de2022. Francisco OróctodaAbneidaA lar- Iro.. 

Estado do Coaiá - Prefeitura Municipal de Paralpaba: A Comissão Permanente de Udtaça 
ice aos tnareesados o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços de Tomada de 

Preço N,  012.2022. duo objeto é a contratação de empresa pare execução dos obras  dr 
ampliação -da Escola CEI Nauta de Azevedo Solista, no Município de Paralpaba - CE. 
Propostas Classificadas R E Sousa Construções e Seralços LTDA, VK Construções a 
Empreendknenos LTOA, R $ M Pessoa EIRELI, Filante Locações e Serviços EIRELI, G 
Engenharia e Soluções LIDA Proposta Desclsss ça da Contar Construção Locação e 
Refigeràção LTDA. Ganhadora do Certame: R S M'áessoa EIRELI, com valor global de R$ 
337.718,30 (Trezentos e trinta e seta IMI selecento ~e dezoito reais e trinta centavos). Fi o  

o prazo tecursai, previsto no artigo 109, krçiso 1, atines b •, de Lei de Licitações vigente 
Paralpaba-CE,27deoutubrode2022.PrêsidentèdaComiscãodeLicitação.  

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Potiratama-Avisadei Ueitação- Modalidade: 
ornada de Preços N° TP401/2022 - FPMP. Objeto: contratação de pessoa jurídica pan 

1 restaçãodeserviçosespecializadosemassessoriaatuarialeprovidendátiapermanente,com 
acompanhamento da gestão atuarial, gestão estratégica, mapeámento de processos internos 
Demonstrativos de Informações PrevidenciArias e de Repasses - DIRP. indlcadoreq 
estratégicos, e acompanhamento de parcelamentos de débitos previdenclérios enf 
ronfamidede com á Lei Federal n" 9.71711998e Portaria MTP n° 1467/2022)unto qo Fundo rú 
Prevldénda do Município de Potiretsma - Co. Tipo de Licitação:  Menor Preço Mensal 
Condssãode Ucüaç~ocomunica aos interessadosque nodia 17de novembro de2022 ès USOb 
horas, na sola da Confissão de Licitação, estará recebendo os envelopes de Habilitação e 
Proposta de Preços, paras Ilcitaçãodoobjeóoacimadtado. ACornisaãa 

Estado do 	- Prefeitura Municipal de Salitra. A Prefeitura Municipal de Salitre, atravét  
da Comissão de Licitação, toma público, a decorrénda de ~ para interposição de reouve 
administrativos ao Resultado de Julgamento das Propostas de Preços do Processo d 
Licitação, na modeidadeTomadade Preços, autuada sob o n° 2022.08.30.01SDH, bujoobjeto é 
a contratação de empresa para reformado CRAS Prol' MartaAntdda Rosa Ribeiro, localizado 
na Rua João Libano, Centro, no Municípiode,Salitre/Ce- Sa1Hrelce, 27 de outubro de 2022, 
Thamtris Pereira silva-PresidentedaCOndssão de Uckação. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ: 12.462.9821000 2 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n°2022.10.27.1. Ret 	 :to é a 
Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na execução de muro de contenção e urbanização no entorno da 	 na rua 
Projetada do bairro Santa Terezinha do Município de Jardim/CE. Abertura: 16 de novembro de 2022 às 14:00hrs. Maiores 
na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Leonel Alencar, n° 347 - Centro, Jardim/CE, no horário de 
poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 34817445. Jardim/CE, 27 de outubro de 2022. Francisco Arquimed 
Comissão de Licitação. 

*** $** *** 
( 	—; 

c \ =Á/J 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Abertura de Proposta de Preços - Tomada de Pços N° 0/21Y1'PD 	Comiso 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga, através do seu Presidente, vem informar que transcorrido e obedecida todos 	razos 	ós resppsta 
de interposição de recurso contra o resultado da habilitação referente à Tomada e Preços N° 10/22/TP-DS, vem informa?'ue 	r ja ess 	ab 	ra 
da proposta de preço das empresas habilitadas, no dia 01 de novembro de 2022, às 09h, na sala da Comissão de Licitação, lctelifMjs 	a 	n José 
Vieira, N° 2— Centro - Ipaporanga - Ceará. Notifiquem-se os interessados. Ipaporanga/CE, 27 de outubro de 2022. Paulo Rbwé 	ar 	e Souza - 
Presidente da CPL. 

*** *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Abertura de Proposta de Preços - Tomada de Preços N° 11122/TP-SS. A Comissão 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga, através do seu Presidente, vem informar que transcorrido e obedecido a todos os prazos e após resposta 
de interposição de recurso contra o resultado da habilitação referente à Tomada e Preços N° 1 1/221TP-SS, vem informar que realizará sessão de abertura 
da proposta de preço das empresas habilitadas, no dia 01 de novembro de 2022, às 10h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Franklin José 
Vieira, N'7 -  Centro - Ipaporanga - Ceará. Notifiquem-se os interessados. Ipaporanga/CE, 27 de outubro de 2022. Paulo Renato Barbosa de Souza - 
Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Chamada Pública - Chamamento Público n.° 01122/SS. A Prefeitura Municipal de 
Ipaporanga, através da Secretaria de Saúde, vem tomar público o Chamamento Público com intuito de credenciar pessoa fisica e/ou jurídica para a prestação 
de serviços especializados na área da saúde, compreendendo procedimentos cirúrgicos, exames e consultas, a serem ofertados aos munícipes usuários do 
SUS, de forma complementar, através da Secretaria de Saúde, conforme termo de referência, parte integrante deste processo, a partir do 04/11/2022, das 
08h:O0min às 13h00min, na Rua Franklin José Vieira, n°02, Centro, Ipaporanga, Ceará. Ipaporanga, 27 de outubro de 2022. Rosângela Alves Eduardo 

• 	

- Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde. 

*** *5* *5* 

Prefeitura-Municipal de Beberibe/CE - Extrato do Termo de Adjudicação e Homologação Tomada de Preços N° 2022.07.04.008-TP-INFR. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra tosca na localidade de Coaçu no Distrito de Parajuru (MAPP 4503), junto 
à Secretaria de lnfraestrutura do município. Vencedora: OK Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°45.022.575/0001-43, vencedora do certame por ter 
apresentado o preço mais vantajoso dentre as propostas classificadas e por cumprir todas as exigências do edital. Valor Global: R$ 434.982,21 (quatrocentos 
e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos). Adjudicado e Homologado pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. Edson Lima, 
o presente processo de licitação na forma da lei. Data: 26/10/2022. 

5*5 *5* *** 

r 	° 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Credenciamento N° 2022.10.20.0I-CH. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana-CE 
por intermédio cia Secretaria Municipal de Saúde torna público para conhecimento dos interessados que, no período de 31 de outubro de 2022 a 22 de 

	

FSC 	novembro de 2022, no horário de 08h às 13h, na sede da Prefeitura Municipal, na Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404, Jaguaruana-CE, estará recebendo 
a documentação para o credenciamento de pessoa física ou jurídica especializada para realização de consultas e exames, objetivando atender a demanda 

	

MISTO 	registrada na central de regulação do Município de Jaguaruana-Ceará. JaguaruanalCe, 27 de outubro de 2022. Joéferson Moreira da Silva - Presidente 
da Comisíão de Licitação. 

l4C C128031 	 *** *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cascavel - Aviso de Abertura de Proposta de Preço - Tomada de Preços N° 02712022-TP. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel torna público para conhecimento dos interessados que realizará sessão para a abertura dos 
envelopes de "Proposta de Preços" referentes a Tomada de Preços N° 02712022-TP, do tipo Menor Preço por Lote, tendo como objeto a contratação de 
empresa para a instalação de subestações na UBS Guanaces e Unidades Escolares no Município de Cascavel-CE. A Sessão será realizada no dia 31 de 
outubro de 2022 às 14h00min, na Sala da Comissão situada a Av. Chanceler Edson Queiroz, n° 2650- Rio Novo - Cascavel - Ceará. Maiores informações 
no endereço citado ou pelo Fone: (85) 3334.2840. Cascavel/CE, 27 de outubro de 2022. Sara Wânia de Menezes Pedrosa Leite - Presidente da CPL. 

*5* *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 11 de novembro de 2022 
às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 2610.01/2022 no portal http://www.bbmnetlicitacoes . 

. eom.br/ cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de genêros alimentícios para atender as demandas das diversas Secretarias do 
Município de Mucambo/CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos Sites http://municipios.tce. 
ce.gov.br/licitacoes/  e http://www.mucambo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: 088 —3654 1133, ou no endereço á Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, 
Centro. Mucambo - Ce, 27 de outubro de 2022. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*** 5*5 *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alto Santo - Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP N° PE-014/2022-Diversas. QkjQ: 
Seleção de Melhor Proposta através de Registro de Preços para futura aquisição de bens de consumo (equipamentos de informática, toner, periféricos e 
afins) a serem utilizados nas ações e atividades diárias das Diversas Unidades Administrativas da Prefeitura de Município de Alto Santo, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes no termo de referência. Iiuj Menor Preço. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega das 
propostas comerciais dar-se-á até o dia 11.11.2022 às 08:00 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: 
bll.org,br e www.tce.ce.gov.br . Maiores informações através do fone (88) 3429-2080. A Comissão. 

*5* *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alto Santo - Extrato de Ata de Registro de Precos N°. 2022.21.10-0001 - Pregão Eletrônico SRP N°: E 
00912022-SESA. Contratante: Prefeitura Municipal de Alto Santo, através da Secretaria de Saúde. Empresa: ANTONIO JoÃo DA PAZ JUNIOR, CNPJ: 
40.330.350/0001-30. Valor Global de R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais). Objeto: Seleção de melhor proposta através de Registro 
de Preços para a futura Contratação de Serviços de Confecção de Prótese Dentária Total Maxilar e Mandibular e Confecção Prótese Parcial 
Removível, de responsabilidade da Secretaria de Saúde. Data da Assinatura: 21/10/2022. Vigência - 12 (doze) meses. Signatários: Alberto Magno 
Ribeiro - Secretário de Saúde (Contratante), Antonio João da Paz Junior - Representante - Antonio João da Paz Junior (Contratada). A Comissão. 

*** *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ubajara - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 01.089/2022-TV. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação do Município de Ubajara, localizada na Rua Juvêncio Pereira, n° 514, Bairro Centro, torna público o recebimento dos documentos de habilitação 
e propostaLde preços, até o dia 1411112022 às 15:00hs, cujo o objeto é a Contratação de empresa para limpeza e desobstrução de poços profundos no 
Município de Ubajara - CE. O referido Edital poderá ser adquirido no setor de licitações no horário de 08:00 às 12:00 hs ou no sítio: www.municioios-
licitacoes.tce.ce.gov.br . Ubajara/CE, 26 de Outubro de 2022. João Paulo Miranda Albuquerque - Presidente da Comissão de Licitação. 

*5* *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça. O Presidente da Comissão de licitação do Município de Graça comunica aos interessados que no dia 
01 de novembro de 2022, às 09h00mim, estará abrindo as Propostas de Preço da Tomada de Preços N°04.010/2022 - TP, cujo objeto é a contratação de 
empresa para execução de pavimentação em pedra tosca e construção de drenagem pluvial de vala à margem da CE 321 em Lapa no Município de Graça/CE, 
Endereço: Av. Avenida Jose Candido de Carvalho, s/n°, Centro. Graça, 27 de outubro de 2022. Francisco Douglas Cavalcante de Oliveira - Presidente. 


