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Camilo Santanó ao se despedir do Palácio
da Abolição no dia em que passou
•
o cargo para Izolda
•

•

PARTIDOS
Os partidos sé comprometem a estar Juntos — e P1', PCd0B e PV
da mesma federação, estão fadados a Isso. Quanto aos demais,
depende. Eles não tomaram decisão quanto a candidatura
e pretendem sair Juntos. Se sairão mesmo, depende dos
desdobramentos, e da competitividade a ser apreséntada..

TIRO NO PÉ
laroqu1rumroefazumJlrau.ChamoujolalxadOres

etrangeIros para dar dimensão Internadonal à fanfarronice
que há tempos propaga sobre a urna eletr6nca. A imprensa
pêlo mundo tratou os disparates como tais. E a embaixada dos
Estados Unidos fez uma das mais eloquentes defesas do sistema
brasileiro vinda de fora, ao apontar as eleições no Pais como
exemplo para o mundo. Bolsonaro conseguiu o exato contrário
do que queria. Um trapalhão.

r

Aponte a câmera do celular
e acesse mais notas
.Ã exclusivas de Érico Firmo.

;.

curadores-gerais da República,
que, no topo da carreira do Ministério Público Federal, atuam
na PGR, afirmaram, em nota, que
o presidente tem o dever de « respeitar lealrhente os Poderes da
República" e não tem o direito de
"desacreditar ou atacar Impunemente as institu1ções' De acordo
om eles, é crime de responsabilidade "utilizar o poder federal
para Impedir a livre execução da
lei eleitorSi". Tal previsão, disserarn,seclá para garantia delndeindependência
da
Justiça
Eleitoral.
•
Segundo eles, também configuram cri 'es de responsabilida•
de "servk-se das autoridades sob
sua subolnação Imediata para
•
•
praticar abii do poder, subvetter ou tentar subverter por meios
violentos a ordem polítIae social,
incitar militares .à desobediência
àleI ou infração à disciplina, eprovocar animosidade entre as ciasses, armadas, ou delas contra as
iaiUtuiçõesclvis' Bolsonaro tem
estimulado as Parças Armadas a
questionar o processo eleitoral.
Crime de responsabilidade,
apesar dos alertas; é analisado
mediante pedido de lmpeachment feito à Câmara. Cabe ao
• presidente da 04sa, Arthur Lira
(PP-AL), avaliarconveniência de
abertuta de proceêso contra Boi• sonaro mais de io pedidos já
chegaram à Câmara. Lira é aliado do chefe clii Executivo, líder do
cenfrão e usé dos principais artIae do. ~c~tq se creto.
(Aêia E) eiâ meis
ela EDrrORtA, página 14)

Estado do C,sr$-. Municiplo da SSo Gonçalo doAm1nte -Avia. de Uc#aç4o-Pr,4o
EkQÕnlco $. 0432022. O Pregoeiro do Mut4cllo da São Gonçalo do Airiaran*CE temi
públi co para h*mantodosirttGreeaadta 68~ do Pregão Eiatrôr4coN'. 0432O22,c4o
cbatO 4 1 aquialçflo da Implementos agiloolta para asMr ás demandas da Secretait. de
DasanvcMmento Agrária a Rural . SOAR de 540 Gonçalo do ArmanteOCE ItIcto do
acolhimento das prop~ da preçoar 21/0712222 ás l7hSOmte. Date ás 9~ '4

ropcstesdspmçcs: 02/22$eCOhOlmte. ParsataSo deataflWç$Odaarlesedot
consideração o horária 011dslda Sra,llla. Osdltal eaassariexoa encontram-na diaponiveja m
seguintes sltlod eletr5nlcos

LIstado do C.vá- Prdsltura Munhipal de TarsO -$.c.its,ia da Educaç5 O Mur*j
Miuá, permeio daComlssio Espiou de LIoHeçSo, toma pdahco aos diaresaadosque no dl. 22
de agosto de 3022. ás OOhqOmin, redzará Odasgio na modalidade Gonorráncja PáslIta N'
00712022.0 c* oelo 4 Condatiçio da a~ para esecupSo de construç5o da asnais
com 12 (dozs)s&ssdeauls. noMunlclplodslauárCE,Junioi Secretedadp Educaç1oRdda
Edital poderá w sdqtdrldo no estai hitpLNtdtacoasro.co.gesbr0rales.p1ipGdtsaiae,u
uMeatedaCmss40.clald.U0iseç4o
Latido do Ceará. Prefeltori Municipal da Titeil-Resultado do J ulgamento da Itabl4isÇ5.
Esta Com de Ucltaç0o vem pu blicar Rssdodo da Julgamento da HablEaçSo da
Cmar0nda Púta*a N' 2022-04.04 001,.Obialez CO*daçio da 5IflPt55 Pata ConStuçiO dø
re.e,vald,toa ás l2nt'.m tubstltulçie de chetade emdisum.a localidades da Munici4odflU
CE. Empvieaa IMbllitadaa Incorporadora 50ndasiss Nordeste I30A, Urbana Liaipqaj,
ManutançioVuala EIRELI aVK Conntruçbea a pseralbneiltea LIDA. Eaçraaa. hNo5E
Condrutora Nassa Noguuli LIDA. Candiulora Ba4a ar LIDAs PUSarI. Conatuçõep EIRaL
Fios 9~o a ritaida partir de dara deus J 1q4O1 ntømreait. 100, fldeoLUtosav
da Lii á. uceage... Maior., Infomiaçitei, Mista da Ccirdaalo de Licitação da Freistais de
CG,ThaId .e, l0d.juffioás2it22.AisxdaCna.Presldw*sdaCPL
LÃtsdodoCisdi.Ptafsttur. iIdpeldp1hste'..RsuNodedsJulsr.atiaode Psepes.
Tentada de PreÇo e' o$4eD1I2f32.tR Do 10, Manar Preço cio o atesto, * onesitução e
mplantaçio de w#~ em a~ ~ ice cai.
sdoMunlo&plosPrslasdo Mw,lcjod
retdCE. Piiosarl*taadsJ,ágamsnto.mataárnpIanirrtar lMoadDrSMCCmpresn,ãsmnia
LIDA. O vsiuãodo completo «eicaci.* na Comissão de Licitação - CPI., no endereço e
p~Municipal da Ilita, illU.doni40ønldsMluel Pido Fenda.. n' 356- Planalto Nele
,vid- C.atd.Floeconesddoo prabspwainlsrposlçãodsr.cor.dadatnntrallvo. Aios daCeste
Íossld.nledsCemls.ãoP.rman.diede'""'a4's.
1tadodsCear*.PmfellleMwtlø'4iidsMfas**Çsslu-te0diMa,to,adepr54

.

Tentada de Piiies e' 01l022.SE1PR*.

•

ebiioSe serviço de hopleliaçie da

Pábica ceistba$do,IG 1e026 Luninádisdo LidACenfeslo Parmanvásde Licitação naasaes
o. M.qUS isUSá idahtao se PrepoeMade Preços mtsmrásimssins no dia 21 de
• 2022. ás OSdali no endereço Rua Josá Joaquim da CtaIic A' 413. Centro. ViçoSa do
Ceeráemlid.islheds2S22.
sesásda Onvã-Prateten
daialge.dsCss$-kIeodaA4Mnasda Proposta.
liamade da P,ane A' 024PSV QÇo ebsta co,*etaçla áa preaçiçie da esndço
•padaade* daconiluada ionisdiafredol,M*ssttne. ií mna tie gaiato sámadati
riv.eimaçtoa pas oPiaidede PritldOrCtadORSISPIdEIiOdSPrS.4ULdaSØdSIdSMW*ICISt
1çna. ci. Ceeiti, A Cedido Pamo.tssds da Lideção coireeMa aos hinuados que usei
*doasPmgodasdlPnçosrehmntaam.elnanado21daJdaedsás14i00hnoendsssg
Fiia.JoeáJo.d.Cai1e, n'473.Centro.es.d,0es.,alnlsdsI,disoda2a2.
Catado á. Caio - Profalber. Municipal de Jiloca deJaitcaacnv* á.lpo deudheçio. O 1
iiunIcIploóeJl»ca dajadccicoara, pørinterididb de~ Pegasitotonsaiúb4lcoqueraallzori
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www.bbmnet.com.br ; w/rw.tca.ae.gov.br

ywaaogorosloam*.os.9obr 540 OonçalodoAmarantelCE, lide Julho de 203
4a&caNalanade MosieiBarvc.o-Pmgoatoa.
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IlcifaçIo na modalidade Fração Eletrônico N':2032.07.12.OIPE,ipõ menor preço Por iar oso
objeto é a codiutação da empresa especialIzada psiu p(sstaØo de amIgoS e aquidç3o di 1
material piriniflenti, psrlft.Ioos derinalios. mõVsls pi.nijidoa ntucdon.dos em M e
material toSco, visando atender es necaedd.das açprejeto litesaligr~ Vidas', tnsnciaS
com recurece do Programa 'Amigo de 'eior' do Banco S.n(andar para o Fundo Munirápal d" ,1
Odaltos da Cdarça 0 d Adoleazanli, a ser errenatida pata $.cr.ten. Municipal do itobstro e
AsslstOncla Social do MurácipiO de Jipou de Jedeossnv&CE, Dali da Cadasbamento dita
Propostas até cdli 02 de Agosto de 2022 às 081i55,éiflAbattum das Propostas no de 03dq 3
agasta daZ)22,s partir das CCoOOmln;eafaee tia Dliptás cio Laneeano dia o2.de agosto de
2022,8 partir tia, ICtiOCein. Os horários ratersnsesao horário local. Reicddo Edita podará se
qulrldo no endereço iorônlom aunv.portaldecorepra.publlcas corj br, é pelo penal do TCE
CEb',tce.ce.gét.r5dtioààs. a.part.rde data desta pubticaçásotu nasala da C.P.LP,
situeda á Rue Mnas Gerais, 420, Cento. Jijoce de Jericoacoara-CE. Jiosa de Jerjaoaeoeci '
(CE),lgdajul h od*2022.FranelseotomdmSR«&Ms -Pregoeiro.
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