
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex I Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.624/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 26.165 5.035
Caixa e equivalentes de caixa 5.393 34
Contas a receber 5.179 6
Impostos a recuperar 14 5
Despesas antecipadas 345 89
Instrumentos financeiros derivativos - 724
Mútuos a receber 15.029 4.108
Outros 205 69
Não circulante 128.029 45.173
Depósitos restituíveis e valores vinculados 938 -
Imobilizado 126.644 45.173
Arrendamento 447 -
Total do ativo 154.194 50.208

Passivo 2021 2020
Circulante 4.543 13.071
Contas a pagar 1.340 12.945
Empréstimos e financiamentos 2.316 -
Impostos e contribuições a recolher 438 53
Dividendos a pagar 339 73
Arrendamento 110 -
Não circulante 50.214 -
Empréstimos e financiamentos 48.085 -
Arrendamento 337 -
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 99.437 37.137
Capital social 99.156 36.905
Reservas de lucros 281 232
Total do passivo e do patrimônio líquido 154.194 50.208

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.076 -
Custo de geração de energia (4.591) -
Lucro bruto 4.485 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (74) -
Outras despesas operacionais (45) (54)

(119) (54)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 4.366 (54)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 218 750
Despesas financeiras (3.853) -

(3.635) 750
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 731 696
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (383) (6)

(383) (6)
Lucro líquido do exercício 348 690

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 348 690
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 348 690

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de lucros

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos desti-
nados a aumento 

de capital

Total 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (385) 615 - 615
Aumento de capital social 52.814 (52.814) - - - - - -
Integralização do capital social - 35.905 - - - 35.905 - 35.905
Lucro líquido do exercício - - - - 690 690 - 690
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (73) (73) - (73)
Constituição de reserva de lucros - - - 217 (217) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (16.909) 15 217 - 37.137 - 37.137
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734 - 8.734
Integralização do capital social - 16.909 - - - 16.909 - 16.909
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 42.564 42.564
Aumento de capital via capitalização do AFAC 42.564 - - - - 42.564 (42.564) -
Lucro líquido do exercício - - - 348 348 - 348
Constituição de reserva legal - - 17 - (17) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (83) (83) - (83)
Dividendos complementares - - - (216) - (216) - (216)
Constituição de reserva de lucros - - - 248 (248) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 99.156 - 32 249 - 99.437 - 99.437

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 348 690
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.309 -
Depreciação de arrendamento 26 -
Encargos financeiros, líquidos 2.667 -
Juros sobre arrendamento 8 -
Atualização de provisão para desmobilização 40
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 724 (724)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.173) (6)
Impostos a recuperar (9) (5)
Despesas antecipadas (256) (89)

2021 2020
Outros (108) 74
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (11.605) 11.171
Impostos e contribuições a recolher 386 53
Outras contas a pagar - (5)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (11.643) 11.159
Fluxo de caixa das atividades de investimento
   Depósitos restituíveis e valores vinculados (938) -
Recebimento de principal de partes relacionadas 20.510 52
Liberação de recursos para partes relacionadas (31.431) -
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (79.960) (43.399)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (91.819) (43.347)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (33) -

2021 2020
Pagamento de empréstimo – juros (2.161) -
Ingresso de empréstimos e financiamentos 48.798 -
Pagamento de arrendamento (34) -
Aumento de capital 68.207 32.220
Redução de capital (5.956) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 108.821 32.220
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa 5.359 32
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 34 2
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 5.393 34
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 5.359 32
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 99 2
Valores pagos de CS: 68 1
Adição de imobilizado sem efeito caixa: 2.820 1.774

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex III Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.591/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 15.851 13.778
Caixa e equivalentes de caixa 2.509 12.954
Contas a receber 5.064 -
Impostos a recuperar 3 5
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 726
Mútuos a receber 7.955 -
Outros 1 4
Não circulante 123.355 66.800
Depósitos restituíveis e valores vinculados 976 195
Imobilizado 122.379 66.605
Total do ativo 139.206 80.578

Passivo 2021 2020
Circulante 6.132 23.890
Contas a pagar 2.724 23.601
Empréstimos e financiamentos 2.378 174
Impostos e contribuições a recolher 250 41
Dividendos a pagar 780 74
Não circulante 50.747 9.500
Empréstimos e financiamentos 48.957 9.500
Provisão para desmobilização 1.790 -
Patrimônio líquido 82.327 47.188
Capital social 80.433 46.949
Reservas de lucros 1.894 239
Total do passivo e do patrimônio líquido 139.206 80.578

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos desti-
nados a aumento 

de capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 68.041 (68.041) - - - - - -
Integralização do capital social - 45.949 - - - 45.949 - 45.949
Lucro líquido do exercício - - - - 672 672 - 672
Constituição de reserva legal - - 16 - (16) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (74) (74) - (74)
Constituição de reserva de lucros - - - 223 (223) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 69.041 (22.092) 16 223 - 47.188 - 47.188
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734 - 8.734
Redução de capital social (5.957) - - - - (5.957) - (5.957)
Integralização do capital social - 22.092 - - - 22.092 - 22.092
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 8.615 8.615
Aumento de capital via capitalização do AFAC 8.615 - - - - 8.615 (8.615) -
Lucro líquido do exercício - - - - 2.463 2.463 - 2.463
Constituição de reserva legal - - 123 - (123) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (585) (585) - (585)
Dividendos complementares - - - (223) - (223) - (223)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.755 (1.755) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 80.433 - 139 1.755 - 82.327 - 82.327

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.463 672
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de ativo imobilizado 1.281 -
Encargos financeiros, líquidos 2.880 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros 726 (726)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.064) -
Impostos a recuperar 2 (5)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 3 138
Aumento (redução) nos passivos operacionais

2021 2020
Contas a pagar (20.877) 22.803
Impostos e contribuições a recolher 209 41
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (18.607) 22.834
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (781) (195)
Liberação de recursos para partes relacionadas (13.394) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 5.439 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (53.904) (65.633)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (62.640) (65.341)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 40.183 9.500
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (2.763) -
Aumento de capital 39.441 45.949

2021 2020
Redução de capital (5.957) -
Dividendos pagos (102) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 70.802 55.449
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (10.445) 12.942

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 12.954 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.509 12.954
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (10.445) 12.942
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 82 -
Valores pagos de CS: 63 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.151 972

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 8.829 -
Custo de geração de energia (2.299) -
Lucro bruto 6.530 -
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (68) -
Outras despesas operacionais (37) (75)

(105) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.425 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 137 754
Despesas financeiras (3.755) -

(3.618) 754
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.807 679
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (344) (7)

(344) (7)
Lucro líquido do exercício 2.463 672

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.463 672
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.463 672

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70
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POLÍTICA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex IV Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.615/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 22.372 1.336
Caixa e equivalentes de caixa 2.981 519
Contas a receber 5.222 -
Impostos a recuperar 4 3
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 722
Mútuos a receber 13.845 -
Outros 1 3
Não circulante 124.768 42.565
Depósitos restituíveis e valores vinculados 961 124
Imobilizado 123.807 42.441
Total do ativo 147.140 43.901

Passivo 2021 2020
Circulante 8.023 11.911
Contas a pagar 4.688 11.696
Empréstimos e financiamentos 2.374 109
Impostos e contribuições a recolher 265 35
Dividendos a pagar 696 71
Não circulante 50.723 6.400
Empréstimos e financiamentos 48.931 6.400
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 88.394 25.590
Capital social 85.860 25.363
Reservas de lucros 2.534 227
Total do passivo e do patrimônio líquido 147.140 43.901

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Reservas de Lucros
Lucros (Prejuízos) 

acumulados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos destina-
dos a aumento de 

capital

Total 
patrimônio 

líquido
Capital a 

integralizar
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 52.814 (52.814) - - - - - -
Integralização do capital social - 24.363 - - - 24.363 - 24.363
Lucro líquido do exercício - - - - 657 657 - 657
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (71) (71) - (71)
Constituição de reserva de lucros - - - 212 (212) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (28.451) 15 212 - 25.590 - 25.590
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735 - 8.735
Redução de capital social (5.957) - - - - (5.957) - (5.957)
Integralização do capital social - 28.451 - - - 28.451 - 28.451
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 29.268 29.268
Aumento de capital via capitalização do AFAC 29.268 - - - - 29.268 (29.268) -
Dividendo minimo de 2020 mantido em reserva - - - 71 - 71 - 71
Lucro líquido do exercício - - - - 2.932 2.932 - 2.932
Constituição de reserva legal - - 145 - (145) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (696) (696) - (696)
Constituição de reserva de lucros - - - 2.091 (2.091) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 85.860 - 160 2.374 - 88.394 - 88.394

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.932 657
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.296 -
Encargos financeiros, líquidos 2.779 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 722 (722)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.222) -
Impostos a recuperar (1) (3)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (7.158) 10.898
Impostos e contribuições a recolher 230 35
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (4.560) 10.915
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (837) (124)
Liberação de recursos para partes relacionadas (13.965) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 300 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (79.602) (41.534)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (94.104) (41.171)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 43.257 6.400
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (2.628) -

2021 2020
Redução de capital (5.957) -
Aumento de capital 66.454 24.363
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 101.126 30.763
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de 
caixa e equivalente de caixa 2.462 507

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 519 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.981 519
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 2.462 507
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 81 -
Valores pagos de CS: 62 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.060 907

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.322 -
Custo de geração de energia (2.281) -
Lucro bruto 7.041 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (39) (75)

(111) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.930 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 145 735
Despesas financeiras (3.779) -

(3.634) 735
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.296 660
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (364) (3)

(364) (3)
Lucro líquido do exercício 2.932 657

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.932 657
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.932 657

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex IX Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.568/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 22.341 20.808
Caixa e equivalentes de caixa 3.129 20.012
Contas a receber 5.231 -
Impostos a recuperar 1 6
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 698
Mútuos a receber 13.660 -
Outros 1 3
Não circulante 126.965 97.851
Depósitos restituíveis e valores vinculados 1.025 491
Imobilizado 122.919 94.339
Depósitos judiciais 3.021 3.021
Total do ativo 149.306 118.659

Passivo 2021 2020
Circulante 8.944 12.016
Contas a pagar 5.666 11.484
Empréstimos e financiamentos 2.376 433
Impostos e contribuições a recolher 243 24
Dividendos a pagar 659 75
Não circulante 50.749 23.000
Empréstimos e financiamentos 48.957 23.000
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 89.613 83.643
Capital social 87.181 83.402
Reservas de lucros 2.432 241
Total do passivo e do patrimônio líquido 149.306 118.659

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (prejuízos) 
acumulados

Total patrimô-
nio líquidoReserva legal Retenção de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641
Aumento de capital social 83.402 (83.402) - - - -
Integralização do capital social - 82.402 - - - 82.402
Lucro líquido do exercício - - - - 675 675
Constituição de reserva legal - - 16 - (16) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (75) (75)
Constituição de reserva de lucros - - - 225 (225) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 84.402 (1.000) 16 225 - 83.643
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956)
Integralização do capital social - 1.000 - - - 1.000
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 75 - 75
Lucro líquido do exercício - - - - 2.775 2.775
Constituição de reserva legal - - 139 - (139) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (659) (659)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.977 (1.977) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 87.181 - 155 2.277 - 89.613

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.775 675
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.294 -
Encargos financeiros, líquidos 2.722 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 698 (698)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.231) -
Impostos a recuperar 5 (6)
Depósitos judiciais - (3.021)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (5.620) 10.686
Impostos e contribuições a recolher 219 24
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (3.326) 7.710

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (534) (491)
Liberação de recursos para partes relacionadas (20.068) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 6.408 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (26.232) (93.108)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (40.426) (93.112)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 26.683 23.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (3.593) -

2021 2020
Redução de capital (5.956) -
Aumento de capital 9.735 82.402
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 26.689 105.402
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (16.883) 20.000

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 20.012 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 3.129 20.012
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (16.883) 20.000
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 66 1
Valores pagos de CS: 62 1
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.642 1.231

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.220 -
Custo de geração de energia (2.311) -
Lucro bruto 6.909 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (38) (75)

(110) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado 
financeiro e dos impostos 6.799 (75)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 123 768
Despesas financeiras (3.799) -

(3.676) 768
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.123 693
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (348) (18)

(348) (18)
Lucro líquido do exercício 2.775 675

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.775 675
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.775 675

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70
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Juventude. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, disponibiliza 6.571 
vagas gratuitas para cursos e práticas esportivas na Rede Cuca. As matrículas para os cursos de formação 
começam nesta sexta-feira (1º) e para os esportes, na terça-feira (5), on-line, no Portal da Juventude.CIDADES

PSDB apresenta pré-candidatos à Assembleia Legis-
lativa. Isso mesmo. Dois deputados estaduais e dois su-
plentes estão entre os novos filiados tucanos. Na conta-
gem regressiva para o encerramento da janela partidária, 
o PSDB oficializou na quarta-feira (23), o ingresso de 
mais cinco pré-candidatos para impulsionar o proje-
to de uma chapa competitiva à Assembleia Legislativa 
nas eleições de outubro deste ano. O deputado estadual 
Gordim Araújo (Patriota) e os suplentes Diego Barre-
to (PTB) - no exercício do mandato - Ferreira Aragão 
(PDT) e George Lima (PV) tiveram suas fichas abona-
das pelo presidente do diretório estadual tucano, Luiz 
Pontes. Também confirmou entrada no ninho tucano o 
empresário Vianey Santiago, conhecido popularmente 
como Vianey do Vale, filho do cantor Toca do Vale.

Tucanos prontos para eleições

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 1º de abril de 2022  O ESTADO                     

Chiquinho Feitosa
Pontes ressaltou a atuação do senador Chiquinho 

Feitosa, candidato a deputado federal e que assume em 
abril o comando do PSDB, na formatação das chapas 
proporcionais. “Tenho uma enorme tranquilidade em 
transferir a presidência do PSDB para Chiquinho Feito-
sa porque sei que ele vai respeitar a sigla e compreen-
de sua importância para o projeto político sério que 
sempre defendemos”, ressaltou Luiz Pontes. Chiqui-
nho, que esteve ausente do evento em decorrência de 
outras agendas simultâneas, foi representado no Ato 
de Filiação pelo secretário da Regional 1, Antônio Ney, 
que reforçou o compromisso de aliança com todos os 
pré-candidatos. A meta é eleger até quatro deputados 
estaduais. Em paralelo, também está sendo organizada 
a formação da chapa para a Câmara Federal.

De Pontes para Feitosa
Luiz Pontes explicou aos novos filiados que, em abril, 

vai encerrar seu quarto mandato à frente do PSDB, 
quando então irá convocar o diretório para a instalação 
da comissão provisória, sob o comando de Chiquinho 
Feitosa (Foto) Caberá ao novo dirigente tucano, reno-
var os diretórios municipais, com a composição de suas 
respectivas comissões provisórias.

Fecomércio
Entidade que congrega centenas de empresas na 

capital e interior, pela primeira vez, em 75 anos de 
sua fundação, apresenta duas chapas para as eleições 
confirmadas para o próximo dia cinco (5/04). Estão na 
disputa os atuais presidente e vice-presidente, respec-
tivamente, Luiz Gastão e Maurício Filizola. A entidade 
continuará em boas mãos, dizia ontem aos nossos es-
paços jornalísticos o empresário Honório Pinheiro, do 
Grupo Pinheiro Super mercado, "O Bom Vizinho", com 
lojas em todas as regiões do Ceará.

PTB renova
Depois de muitos anos sob o comando do líder 

Arnon Bezerra, que foi prefeito de Juazeiro do Norte, 
deputado estadual e federal e passado pelas mãos do 
deputado Delegado Cavalcante, indo para o PL (parti-
do) do presidente Jair Bolsonaro, o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), passou o comando ao funcionário pú-
blico Euler Barbosa. O novo dirigente foi Secretário de 
Esportes do Estado, mas está ligado ao Capitão Wagner, 
que vai enfrentar nas urnas o candidato(a) do Abolição 
e dos Ferreira Gomes. Estamos atentos.

Novidades
Entre os nomes que irão compor a chapa do PSDB 

para deputado estadual constam novidades como o 
do jornalista Denísio Pinheiro, assessor de imprensa 
do senador Tasso Jereissati. Juntam-se a esse grupo, 
nomes considerados de peso eleitoral já filiados ao 
partido como o vereador Jorge Pinheiro, o suplente de 
vereador Joaquim Rocha e a secretária de Governo de 
Caucaia, Emilia Pessoa.  “Essa chapa ainda vai ganhar 
mais adesões até o prazo limite da janela partidária, 1º 
de abril. Estamos em busca de reforços e todos os que 
chegam são aprovados pelo grupo de pré-candidatos. 
O PSDB se mostra competitivo pela relação recíproca 
de confiança entre os que chegam com a direção do 
partido. Aqui, acordos são cumpridos e palavra dada é 
palavra honrada”, ressaltou Luiz Pontes, em discurso 
no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa.

O Governo do Ceará lan-
çou, nessa quarta-feira (30), 
a segunda edição do livro 
“Mais Infância: de programa 
à política pública permanen-
te”. A publicação, divulga-
da no Palácio da Abolição, 
detalha a trajetória do Pro-
grama Mais Infância Ceará, 
desde o seu lançamento, em 
2015, e destaca resultados 
das ações desenvolvidas até 
o momento. De acordo com 
o Executivo estadual, não só 
o livro, mas o programa em 
si, buscam “implementar 
transformações na sociedade 
para acolher, incluir e assegu-
rar que as crianças cearenses 
brinquem, aprendam e se 
desenvolvam integralmente 
acompanhadas de suas famí-
lias e comunidades”.

Escritor do prefácio do livro, 
o governador Camilo Santana 
(PT) classificou o programa 
como uma política prioritária. 
“Investir na infância é investir 
no futuro do País e do Estado. 
A fase mais importante da vida 
das pessoas são os primeiros 
anos. Se essa criança não se 

alimenta bem, não é estimula-
da, não recebe amor nem cari-
nho e não brinca, a gente pode 
comprometer o futuro dessa 
criança. O Ceará, que já é um 
destaque na área da educa-
ção, tem essa política que é 
de Estado. Independente dos 
governos que vierem, essa 
é uma política continuada, 
meritocracia e planeja com 
focos, metas, indicadores e 
resultados”, enfatizou.

Criado em 2015, o progra-
ma lançou olhar especial e 
mais dedicado à primeira in-
fância no Ceará, englobando 
os 184 municípios do Estado. 
A iniciativa, segundo a gestão 
estadual, está fundamenta-
da em quatro pilares: tempo 
de nascer, tempo de crescer, 
tempo de aprender e tempo 
de brincar. Idealizadora do 
programa, a primeira-dama 
Onélia Santana destacou, 
durante a apresentação do li-
vro, a importância da política 
pública em prol das crianças 
e de seus familiares. “O que 
mudou na vida das pessoas 
é o que nos interessa. Agra-

deço a Deus por poder fazer 
com todo o meu carinho. É 
muita honra”, celebrou.

As ações do programa são 
executadas por meio da Se-
cretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres 
e Direitos Humanos (SPS), 
em parceria com outras pas-
tas e municípios. Em 2019, o 
Mais Infância virou lei e, na 
sequência, foi transformado 
em política pública de Estado 
após aprovação na Assem-
bleia Legislativa do Ceará. 
Responsável pela assinatura 
do pósfácio da publicação, 
a vice-governadora Izolda 
Cela aponta as especificida-
des do Mais Infância Ceará. 
“O Programa acerta no foco 
pela importância que a pri-
meira infância tem. Ele acer-
ta no desenho intersetorial 
e interdisciplinar aberto às 
parcerias, inclusive acade-
mia. Acerta na proposição 
da agenda, conclui.

Resultados
Conforme dados divulga-

dos pelo Executivo estadual, 

por meio da SPS, 150 mil fa-
mílias em situação de vulne-
rabilidade social são benefi-
ciadas com a transferência de 
renda do Cartão Mais Infân-
cia. Já o Mais Nutrição distri-
buiu cerca de 2,3 mil tonela-
das de alimentos. Além disso, 
cerca de 147 mil crianças e 
36 mil gestantes receberam 
mais de 5,8 milhões de visi-
tas domiciliares no Ceará até 
março de 2022. Diante deste 
cenário, o Ceará foi destaque 
em 2020 no Prêmio Parenta-
lidade: boas práticas de visi-
tadores na pandemia. O Es-
tado conquistou 29 das 100 
melhores práticas de visitas 
domiciliares do Brasil.

Desde a criação do progra-
ma, 476 equipamentos foram 
entregues pelo Estado, por 
meio do programa, incluindo 
três Complexos Sociais Mais 
Infância. Ainda de acordo 
com levantamento da gestão 
cearense, o Mais Infância ca-
pacitou 65.390 profissionais, 
entre trabalhadores da saúde, 
educação e assistência em de-
senvolvimento infantil.

MAIS INFÂNCIA CEARÁ
Segundo livro do programa enfatiza
avanços no desenvolvimento infantil

A publicação detalha a trajetória do projeto, desde o lançamento, em 2015, 
além de destacar resultados das ações desenvolvidas no Estado até o momento

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex V Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.603/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 20.222 8.259
Caixa e equivalentes de caixa 784 7.456
Contas a receber 5.182 -
Impostos a recuperar 3 2
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 710
Mútuos a receber 13.933 -
Outros 1 2
Não circulante 126.633 98.193
Depósitos restituíveis e valores vinculados 965 207
Imobilizado 125.668 97.986
Total do Ativo 146.855 106.452

Passivo 2021 2020
Circulante 7.297 11.874
Contas a pagar 4.040 11.587
Empréstimos e financiamentos 2.375 180
Impostos e contribuições a recolher 234 38
Dividendos a pagar 648 69
Não circulante 50.749 10.700
Empréstimos e financiamentos 48.957 10.700
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 88.809 83.878
Capital social 86.434 83.655
Reservas de lucros 2.375 223
Total do passivo e do patrimônio líquido 146.855 106.452

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social
Capital a 

integralizar

Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) 

acumulados
Total patrimônio 

líquidoReserva legal
Retenção de 

lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641
Aumento de capital social 89.000 (89.000) - - - -
Integralização do capital social - 82.655 - - - 82.655
Lucro líquido do exercício - - - - 651 651
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (69) (69)
Constituição de reserva de lucros - - - 208 (208) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 90.000 (6.345) 15 208 - 83.878
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734
Redução de capital social (12.300) - - - - (12.300)
Integralização do capital social - 6.345 - - - 6.345
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 69 - 69
Lucro líquido do exercício - - - - 2.731 2.731
Constituição de reserva legal - - 137 - (137) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (648) (648)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.946 (1.946) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 86.434 - 152 2.223 - 88.809

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.731 651
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de ativo imobilizado 1.316 -
Encargos financeiros, líquidos 2.710 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 710 (710)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.182) -
Impostos a recuperar (1) (2)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 1 140

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (7.418) 10.789
Impostos e contribuições a recolher 196 38
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (5.127) 10.817

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (758) (207)
Liberação de recursos para partes relacionadas (14.400) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 467 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (25.780) (97.008)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (40.471) (96.728)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 38.982 10.700

2021 2020
Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros (2.835) -
Redução de capital (12.300) -
Aumento de capital 15.079 82.655
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 38.926 93.355
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (6.672) 7.444

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 7.456 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 784 7.456
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (6.672) 7.444
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 79 -
Valores pagos de CS: 62 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 1.752 978

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.143 -
Custo de geração de energia (2.334) -
Lucro bruto 6.809 -
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (36) (76)

(108) (76)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.701 (76)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 112 732
Despesas financeiras (3.735) -

(3.623) 732
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.078 656
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (347) (5)

(347) (5)
Lucro líquido do exercício 2.731 651

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.731 651
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.731 651

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O
Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex VII Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.582/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 20.725 16.936
Caixa e equivalentes de caixa 3.023 16.123
Contas a receber 5.155 10
Impostos a recuperar 3 13
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 698
Mútuos a receber 12.224 -
Outros 1 3
Não circulante 126.915 98.238
Depósitos restituíveis e valores vinculados 993 424
Imobilizado 125.922 97.814
Total do ativo 147.640 115.174

Passivo 2021 2020
Circulante 9.772 11.999
Contas a pagar 6.508 11.481
Empréstimos e financiamentos 2.376 383
Impostos e contribuições a recolher 239 52
Dividendos a pagar 649 83
Não circulante 50.749 21.000
Empréstimos e financiamentos 48.957 21.000
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 87.119 82.175
Capital social 84.687 81.909
Reservas de lucros 2.432 266
Total do passivo e do patrimônio líquido 147.640 115.174

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados
Total patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção de 

lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.010 - - - (359) 651
Aumento de capital social 92.772 (92.772) - - - -
Integralização do capital social - 80.899 - - - 80.899
Lucro líquido do exercício - - - - 708 708
Constituição de reserva legal - - 17 - (17) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (83) (83)
Constituição de reserva de lucros - - - 249 (249) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 93.782 (11.873) 17 249 - 82.175
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735
Redução de capital social (17.830) - - - - (17.830)
Cancelamento de ações - 11.873 - - - 11.873
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 83 - 83
Lucro líquido do exercício - - - - 2.732 2.732
Constituição de reserva legal - - 137 - (137) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (649) (649)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.946 (1.946) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 84.687 - 154 2.278 - 87.119

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.732 708
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.325 -
Encargos financeiros, líquidos 2.736 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 698 (698)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.145) (10)
Impostos a recuperar 10 (13)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (4.945) 10.683
Impostos e contribuições a recolher 187 52
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (2.590) 10.772

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (569) (424)
Liberação de recursos para partes relacionadas (12.306) (3.675)
Recebimento de principal - operação de mútuo 259 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (25.836) (96.633)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38.452) (96.560)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 28.683 21.000

2021 2020
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (3.519) -
Redução de capital (5.957) -
Aumento de capital 8.735 80.899
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 27.942 101.899
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (13.100) 16.111

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 16.123 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 3.023 16.123
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (13.100) 16.111
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 61 4
Valores pagos de CS: 65 4
Adição de imobilizado sem efeito caixa 3.597 1.181

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.116 -
Custo de geração de energia (2.340) -
Lucro bruto 6.776 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (38) (76)

(110) (76)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.666 (76)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 127 812
Despesas financeiras (3.711) -

(3.584) 812
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.082 736
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (350) (28)

(350) (28)
Lucro líquido do exercício 2.732 708

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.732 708
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.732 708

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O
Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex VIII Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.573/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 12.181 1.403
Caixa e equivalentes de caixa 58 60
Contas a receber 4.938 -
Impostos a recuperar 6 2
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 1.249
Mútuos a receber 6.859 -
Outros 1 3
Não circulante 123.067 42.588
Depósitos restituíveis e valores vinculados 944 111
Imobilizado 122.123 42.477
Total do ativo 135.248 43.991

Passivo 2021 2020
Circulante 4.412 17.337
Contas a pagar 1.455 17.006
Empréstimos e financiamentos 2.339 98
Impostos e contribuições a recolher 219 38
Dividendos a pagar 399 195
Não circulante 49.973 5.600
Empréstimos e financiamentos 48.181 5.600
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 80.863 21.054
Capital social 78.761 20.429
Reservas de lucros 2.102 625
Total do passivo e do patrimônio líquido 135.248 43.991

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos desti-
nados a aumento 

de capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 52.814 (52.814) - - - - - -
Integralização do capital social - 19.429 - - - 19.429 - 19.429
Lucro líquido do exercício - - - - 1.179 1.179 - 1.179
Constituição de reserva legal - - 41 - (41) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (195) (195) - (195)
Constituição de reserva de lucros - - - 584 (584) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (33.385) 41 584 - 21.054 - 21.054
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735 - 8.735
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Integralização do capital social - 33.385 - - - 33.385 - 33.385
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 195 - 195 - 195
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 22.168 22.168
Aumento de capital via capitalização do AFAC 22.168 - - - - 22.168 (22.168) -
Lucro líquido do exercício - - - - 1.681 1.681 - 1.681
Constituição de reserva legal - - 84 - (84) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (399) (399) - (399)
Constituição de reserva de lucros - - - 1.198 (1.198) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 78.761 - 125 1.977 - 80.863 - 80.863

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 1.681 1.179
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.285 -
Encargos financeiros, líquidos 2.254 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 1.249 (1.249)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (4.938) -
Impostos a recuperar (4) (2)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (15.607) 16.208
Impostos e contribuições a recolher 181 38
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais (14.087) 16.224

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (833) (111)
Liberação de recursos para partes relacionadas (8.209) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 1.350 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (77.951) (41.581)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (85.643) (41.205)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 43.296 5.600

2021 2020
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (1.900) -
Redução de capital (5.956) -
Aumento de capital 64.288 19.429
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 99.728 25.029
Aumento (redução) líquido (a) do saldo de caixa e equivalente 
de caixa (2) 48

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 60 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 58 60
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (2) 48
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 66 -
Valores pagos de CS: 42 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 2.980 896

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 7.945 -
Custo de geração de energia (2.208) -
Lucro bruto 5.737 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (74) -
Outras despesas operacionais (38) (75)

(112) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos 5.625 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 100 1.256
Despesas financeiras (3.768) -

(3.668) 1.256
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 1.957 1.181
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (276) (2)

(276) (2)
Lucro líquido do exercício 1.681 1.179

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 1.681 1.179
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 1.681 1.179

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O
Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68

Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex X Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.559/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 35.838 3.412
Caixa e equivalentes de caixa 835 2.606
Contas a receber 5.295 -
Impostos a recuperar 1 3
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 711
Mútuos a receber 29.387 -
Outros 1 3
Não circulante 124.569 96.400
Depósitos restituíveis e valores vinculados 956 -
Imobilizado 123.613 96.400
Total do ativo 160.407 99.812

Passivo 2021 2020
Circulante 6.470 12.063
Contas a pagar 3.119 11.951
Empréstimos e financiamentos 2.376 -
Impostos e contribuições a recolher 250 42
Dividendos a pagar 725 70
Não circulante 50.749 -
Empréstimos e financiamentos 48.957 -
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 103.188 87.749
Capital social 100.845 87.525
Reservas de lucros 2.343 224
Total do passivo e do patrimônio líquido 160.407 99.812

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros Lucros (preju-
ízos) acumu- 

lados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos destina-
dos a aumento de 

capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção de 

lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 88.000 (88.000) - - - - - -
Integralização do capital social - 86.525 - - - 86.525 - 86.525
Lucro líquido do exercício - - - - 653 653 - 653
Constituição de reserva legal - - 15 - (15) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (70) (70) - (70)
Constituição de reserva de lucros - - - 209 (209) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 89.000 (1.475) 15 209 - 87.749 - 87.749
Aumento de capital social 8.734 - - - - 8.734 - 8.734
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Integralização do capital social - 1.475 - - - 1.475 - 1.475
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 9.067 9.067
Aumento de capital via capitalização do AFAC 9.067 - - - - 9.067 (9.067) -
Declaração de dividendos ocorridas no exercício - - - (209) - (209) - (209)
Lucro líquido do exercício - - - - 3.053 3.053 - 3.053
Constituição de reserva legal - - 153 - (153) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (725) (725) - (725)
Constituição de reserva de lucros - - - 2.175 (2.175) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 100.845 - 168 2.175 - 103.188 - 103.188

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 3.053 653
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação de imobilizado 1.301 -
Encargos financeiros, líquidos 2.771 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 711 (711)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.295) -
Impostos a recuperar 2 (3)
Despesas antecipadas (230) (89)
Outros 2 139

2021 2020
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (8.832) 11.153
Impostos e contribuições a recolher 208 42
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) ativid. operacionais (6.269) 11.184
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (956) -
Liberação de recursos para partes relacionadas (30.587) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 1.200 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (25.541) (95.602)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (55.884) (95.115)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 49.683 -
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (2.342) -

2021 2020
Aumento de capital 19.276 86.525
Redução de capital (5.956) -
Dividendos pagos (279) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 60.382 86.525
Aumento (red.) líq. (a) do saldo de caixa e equiv. de caixa (1.771) 2.594
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2.606 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 835 2.606
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (1.771) 2.594
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 96 -
Valores pagos de CS: 64 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 2.973 798

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.544 -
Custo de geração de energia (2.206) -
Lucro bruto 7.338 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (37) (76)

(109) (76)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 7.229 (76)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 104 734
Despesas financeiras (3.920) -

(3.816) 734
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 3.413 658
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (360) (5)

(360) (5)
Lucro líquido do exercício 3.053 653

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 3.053 653
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 3.053 653

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70
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Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 1º de abril de 2022   O ESTADO                     10

ECONOMIA

Apesar de a data de hoje, 1º de abril, ser considerada o dia 
da mentira, a economia ruim e as dificuldades no orçamento 
por conta disso são mais que reais. A proporção de brasilei-
ros endividados alcançou novo recorde em março. Segundo 
pesquisa da CNC, o percentual de famílias que relataram ter 
dívidas a vencer alcançou 77,5% neste mês, a maior propor-
ção já registrada nos 12 anos do levantamento. Há um ano, 
essa parcela era de 67,3%, 10,3% abaixo do resultado atual. 
De acordo com a análise, os números apontam a tendência 
de alta do endividamento, apesar de os juros de mercado es-
tarem mais elevados e encarecerem o crédito. Segundo da-
dos recentes do BC, as taxas de juros médias nas linhas de 
crédito com recursos livres às pessoas físicas aumentaram de 
39,4%, em janeiro de 2021, para 46,3%, em janeiro de 2022.

Para a CNC, o resultado do endividamento recorde re-
flete a pressão da inflação nos orçamentos. "Inflação alta, 
persistente e disseminada mantém elevadas as necessidades 
de crédito para recomposição da renda, fazendo com que as 
famílias encontrem nos recursos de terceiros uma saída para 
manutenção do nível de consumo", destaca a entidade, em 
nota. Na esteira, vem a proporção de famílias com dívidas 
ou contas em atraso, que também alcançou o maior patamar 
da pesquisa. Com crescimento de 0,8% em relação ao mês 
anterior, o percentual registrado foi de 27,8%, 3,4% mais alto 
do que o apresentado em março de 2021 e 3,7% acima do 
apurado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. 

Endividamento é o maior em 12 anos

A fraqueza da 
divisa americana 

demonstra
o interesse de 
investidores

internacionais 
em juros altos

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Efeito dominó
Na trilha dos servi-

dores do BC e do TN, 
os funcionários da CGU 
anunciaram, paralisação 
das atividades na próxima 
quarta (6) e o início de 
uma operação-padrão, que 
deve impactar a entrega de 
relatórios de auditorias. A 
decisão foi tomada em as-
sembleia, ontem, e contou 
com o apoio de 95% dos 
participantes, que pedem 
recomposição salarial. 
De acordo com o Unacon 
Sindical (sindicato nacional 
da categoria), as perdas 
inflacionárias sobre as re-
munerações podem chegar 
a 40% neste ano.

Desemprego X renda
O desemprego voltou a 

recuar, mas a renda média 
ainda mostra fragilidade, 
com queda real de 8,8% 
em um ano, segundo o 
IBGE. Entre dezembro a 
fevereiro, o desemprego 
baixou para 11,2% - menor 
taxa para o período desde 
fevereiro de 2016. Já os de-
sempregados, que não têm 
trabalho e seguem à pro-
cura de vagas, caiu para 12 
milhões. A desocupação 
estava em 11,6% entre 
setembro e novembro de 
2021, o trimestre anterior. 
Naquela ocasião, o núme-
ro de desempregados era 
de 12,4 milhões.

Pecém integra Associação Internacional de Portos
O terminal portuário do 
Pecém é o mais novo mem-
bro regular da Associação 
Internacional de Portos 
(IAPH), uma aliança global 
de 170 portos e 140 organi-
zações relacionadas ao se-
tor portuário. Entidade de 

grande prestígio internacional, a IAPH foi fundada em 
1955 e, atualmente, lida com mais de 60% do comércio 
marítimo mundial e cerca de 80% do tráfego mundial de 
contêineres, por meio de seus membros.
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

A queda da taxa de câm-
bio voltou a refletir o apetite 
do mercado pelo Brasil. Na 
tarde de ontem o dólar caía 
0,91%, a R$ 4,7410. Após 
fechar em alta na véspera, a 
moeda americana rondava as 
cotações do início da pande-
mia de Covid-19, em março 
de 2020, e caminhava para fe-
char com uma 
queda trimes-
tral de apro-
ximadamente 
15%, a maior 
desde junho 
de 2009.

A s s i m 
como ocorreu 
na véspera, o 
dólar perde 
valor contra 
quase todas 
as moedas de 
países emer-
gentes. A alta frente ao real 
nesta quarta (30) foi exceção.

A fraqueza da divisa ame-
ricana demonstra o interes-
se de investidores interna-
cionais em faturar com os 
juros altos que economias 
em desenvolvimento estão 
pagando enquanto os títulos 
do Tesouro de nações eco-
nomicamente desenvolvi-
das, principalmente os dos 
Estados Unidos, oferecem 
retorno negativo em relação 
à inflação.

O real garantia nesta ses-
são o quarto melhor retorno 
de juros, atrás apenas do peso 
argentino, do rublo russo e 

da lira turca, nessa ordem. 
Atualmente a taxa básica de 
juros brasileira (Selic) é de 
11,75% ao ano, com expecta-
tiva de chegar a 12,75%, fren-
te a uma inflação na casa dos 
7%. Ou seja, os juros reais es-
tão perto de 6% ao ano.

O apetite de investido-
res estrangeiros pelos juros 

pagos pela 
renda fixa de 
países emer-
gentes nesta 
sessão pode 
ter respaldo 
também no 
plano ameri-
cano para fre-
ar a inflação 
global com 
um despejo 
de petróleo 
no mercado. 
Como subir 

juros é a resposta mais ele-
mentar dos bancos centrais 
à alta de preços, um ataque 
à principal causa da inflação 
reduz expectativas sobre au-
mentos acima do esperado 
das taxas de crédito.

Ibovespa
Na Bolsa de Valores do 

Brasil, a alta do setor de com-
modities sustentava ligeiro 
avanço de 0,05% do Iboves-
pa, a 120.500 pontos.

As ações mais negociadas 
da Petrobras subiam 1,39%. 
Os papéis da estatal brasi-
leira lideravam a lista dos 
ativos mais movimentados, 

apesar da queda do petróleo. 
A mineradora Vale também 
aparecia nessa lista, com um 
ganho de 0,27%.

Petróleo EUA
A administração de Joe Bi-

den está avaliando um plano 
para liberar aproximadamen-
te um milhão de barris de pe-
tróleo por dia das reservas 
estratégicas dos Estados Uni-
dos, disseram fontes ligadas 
à gestão do presidente ame-
ricano à agência de notícias 
Bloomberg.

Até 180 milhões de barris 
poderiam ser liberados du-
rante alguns meses. O plano 
é usar as reservas para com-
bater a inflação dos com-
bustíveis, que foi acelerada 
pela forte valorização da 
matéria-prima a partir do 
início da invasão da Rússia 
à Ucrânia.

É a maior liberação de 
estoques de petróleo da his-
tória, segundo informação 
atribuída à RBC Capital pelo 
The Wall Street Journal. Com 
a medida, o governo Biden 
conseguirá colocar um mi-
lhão de barris por dia no 
mercado, segundo Ilan Ar-
betman, analista da Ativa In-
vestimentos.

Os americanos também 
planejam liderar outros pa-
íses na liberação das suas 
reservas estratégicas, o que 
ampliaria de forma maciça a 
oferta e pressionaria a que-
da dos preços. Com isso, os 

preços do petróleo mergu-
lhavam 4,72% nesta quinta-
-feira (31). O barril Brent era 
negociado a US$ 108,09 (R$ 
512,04).

A valorização da commo-
dity no último mês, atingin-
do as cotações máximas des-
de 2008, é um dos principais 
sintomas sobre a visão do 
mercado de que as sanções 
à Rússia, um dos principais 
exportadores de petróleo e 
gás natural, podem reduzir a 
oferta por um longo período, 
dando fôlego para a alta da 
inflação global.

A Alemanha ativou seu 
plano de emergência para 
garantir o abastecimento de 
gás diante das ameaças de 
suspensão do fornecimento 
russo. Pelo segundo dia se-
guido, a Bolsa de Frankfurt 
fechou em queda. O índice 
DAX, referência do merca-
do alemão, cedeu 1,31%. O 
dia também foi de queda nos 
mercados de Londres e Paris, 
que perderam 0,83% e 1,21%, 
respectivamente.

Nos Estados Unidos, o 
indicador de referência para 
ações negociadas em Nova 
York, o S&P 500, recuava 
0,58% neste último dia de 
março. A baixa trimestral se 
encaminhava para 3,9%, no 
primeiro tombo para um fe-
chamento de trimestre desde 
março de 2020. Na ocasião, 
porém, o mercado america-
no havia afundado 20% devi-
do ao início da pandemia.

Petrobras e a dor de ser “traído”. “E daí?”
No dia 7 de abril de 2021, Bolsonaro viajou 

a Foz do Iguaçu para prestigiar a solenidade 
de despedida do general Joaquim Silva e Luna 
do comando da Itaipu. Convocado pelo presi-
dente no dia 19 de fevereiro para a "missão" 
de presidir a Petrobras, o general foi aplaudi-
do de pé após discurso em que descreveu sua 
própria gestão como um exemplo de austeri-
dade fiscal. Menos de um ano depois, Silva e 
Luna é demitido da presidência da Petrobras 
sem sequer ter sido informado do avanço de 
negociações que antecederam o anúncio de 
seu sucessor, Adriano Pires. O general, dizem 
aliados, deixa o cargo mal falando com Bolso-
naro, por quem se sente desrespeitado.

Dólar encolhe
A taxa de câmbio voltou 

a refletir o apetite dos 
investidores pelo Brasil. 
O dólar caiu 0,5%, a R$ 
4,7610, após ter fechado 
em alta na véspera. Com 
isso, a moeda americana 
acumulou, nos primeiros 
três meses de 2022, 
um tombo de 14,6%, o 
maior para um trimestre 
desde junho de 2009. No 
mês, o mergulho foi de 
7,6%. A última vez que a 
desvalorização mensal do 
dólar frente ao real havia 
encostado nos 8% foi em 
outubro de 2018. 

Dólar encolhe II
Outras moedas da 

América Latina também 
se valorizaram, como o sol 
peruano e o peso chileno. 
O recuo do dólar frente 
a esses países revela o 
interesse de investidores 
em faturar com a valoriza-
ção das commodities, um 
dos efeitos da guerra na 
Ucrânia, e com juros altos 
pagos pelas economias em 
desenvolvimento enquanto 
títulos do Tesouro de 
nações economicamente 
desenvolvidas, como os 
Estados Unidos, oferecem 
retorno negativo.

Combustíveis. O preço médio do litro da gasolina no país chegou a R$ 7,323, o que representa aumento de 6,9% em 
março, segundo dados da empresa de gestão de frotas Ticket Log, que monitora cerca de 21 mil postos. O álcool, que vinha 
apresentando quedas desde dezembro, também terminou março em alta (1,1%), com preço médio de R$ 5,687 por litro.

Dólar registra a maior queda 
em três meses desde 2009
O dólar perdeu valor contra quase todas as moedas de países 
emergentes. O real garantia o quarto melhor retorno de juros

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 05.02/2022-TP. Através da comissão permanente de licitação, torna públi-
co, que fará realizar licitação, na modalidade de tomada de preços, autuada sob o nº 05.02/2022-
TP, cujo objeto é a Contratação dos serviços de reforma na escola E.E.F. Luiz Guedes Alcoforado, 
no distrito de brejinho no Município de Araripe-CE, conforme projeto em anexo, tipo menor preço, 
com data de abertura marcada para o dia 18 de abril de 2022, às 8:00 horas, na sala da comissão 
de licitação, situada na Av. José Loiola Alencar, 440, Araripe/CE, 31 de março de 2022. Claudio 
Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o 
Resultado da Fase de Habilitação da Tomada de Preços Nº 001/2022- CP, cujo objeto: Contratação 
e serviços técnicos profissionais em contabilidade aplicada ao setor público, com natureza técnica 
e singular, com comprovada notória especialização em favor da contratante, na modalidade de 
assessoria e consultoria técnica presencial especializada e a distância, junto a diversas secretarias 
do município, declarando: Habilitadas as empresas: Publimais Assessoria e Planejamento Contábil 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.336.304/0001-12;  Inabilitadas as empresas: Vicente Leite Be-
serra, CNPJ: 39.398.784/0001-93. Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica decla-
rado aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó. A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o Resul-
tado da Fase de Análise das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 001/2022 - TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada em consultoria e prestação serviços de processamento da GFIP, 
RAIS, DIRF, DCTF, FGTS, acompanhamento do CAUC, desbloqueio de cota FPM, viabilização das cer-
tidões junto a SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, para atender as necessidades de diversas secre-
tárias do município, declarando: Propostas Classificadas as empresas: Procedam Processamentos de 
Dados Municipais Ltda, CNPJ: 13.028.012/0001-76, por atender  as exigências do edital. Após análise 
das Propostas de Preços das empresas classificadas chegamos ao seguinte resultado: sagrou-se ven-
cedora a empresa Procedam Processamentos de Dados Municipais Ltda, CNPJ: 13.028.012/0001-76, 
no valor total de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). A Comissão de licitação declara aberto o 
prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.03.21.005-SRP-SME  do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de absorventes higiênicos destinados às estudantes da rede pública de 
ensino do município, que do dia 01/04/2022 a 14/04/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 14/04/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 14/04/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 21.006/2022, do tipo menor preço 
por lote, cujo objeto: Contratação de firma especializada para implantação, treinamento, suporte 
técnico e locação de softwares para gestão comercial, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to – SAAE do município. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 19/04/2022, às 08h, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, 
s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:w-
ww.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Abertura de Propostas - Tomada de Preços Nº 
06.01.27.01.22-TP. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para os in-
teressados que dia 05/04/2022 as 09h realizará sessão para abertura de propostas de preços. 
Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Maria José Ferreira da Rocha, CPF: 614.060.903-87. Torna público que requereu a Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença de Instalação – LI regularização da licença 
de instalação para uma gleba de terreno, localizado na cidade de Quixeramobim/CE, na Travessa 
Carlos Alberto Correia Lima, Bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, S/N. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - CIMAIPINTO - CNPJ/MF 
07.199.466/0001-07 - Aviso aos Acionistas - Ficam os Srs. Acionistas, avisados de que se 
encontram à sua disposição na sede social, na Rua Senador Pompeu, 1867 - parte - centro, em 
Fortaleza-Ceará, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76 de 15/12/76, relativo 
ao exercício de 2021. Fortaleza, 29/03/2022. Meton de Alencar Pinto Filho - Diretor.

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60
AVISO AOS ACIONISTAS

O Conselho de Administração da WMA INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ 
nº 23.883.942/0001-60, NIRE nº 23.300.038.401, situada na Avenida Barão de 
Studart, 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, comunica aos senhores acionistas da Companhia que os documentos 
referenciados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício de 2021, 
se encontram à sua disposição na sede social da Companhia, dos quais poderão 
ser extraídas cópias no mesmo local. Fortaleza/CE, 29 de março de 2022. José 
Vilmar Ferreira. Presidente do Conselho de Administração.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Ofício de Notas e 
Registros Públicos Rua Vaderi R. Campos, 13, Palmácia-Ce. Fone (0XX85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário/
Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA -- Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DIRCEU 
FERREIRA DE ANDRADE, Oficial do Registro de Imóveis, deste Municipio e Comarca de Palmácia, Vinculada à Comarca de 
Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 10/02/2022, por FELIPE SAMPAIO LIMA, professor, portador da RG. 
2002009001325 SSPDC/CE, Exp. 03/01/2002, CPF. 007.319.53-50, e URANDI ALVES DE LIMA JÚNIOR, agente de correios, portador 
da RG. 97002053627 SSPDS/CE, Exp. 11/03/2005, CPF. 634.979.133-91, brasileiros, cearenses, solteiros, maiores, residentes e 
domiciliados à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), nesta Cidade. Requerem para o Reconhecimento de direito 
de Propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e Provimento 65, de 14/12/2017, do 
CNJ., do(s) imóvel(is) rural (hoje urbano), de formato irregular, situado(s) à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), 
nesta Cidade, sem transcrição e/ou matricula no acervo do Registro de Imóveis desta Serventia Registral, com uma área de 
31.803,60m², ou seja 3,18 ha., um perímetro de 923,84m, uma área construída de 392,96m², georreferenciada ao Sistema 
Geodésico Brasileiro com coordenadas UTM (DATUM SIRGAS 2000) no fuso 24S, MC 39Wr WGr, ao NORTE (lado direito) em 11 
seguimentos, com à Rua projetada SDO; Terras de Rafael Rebouças Marinho, Maria das Graças, José Valdenir Caetano, Francisco Ferreira 
Gomes, José Valdenir Caetano, CE 065, Aluizio da Silva; ao SUL (lado esquerdo), em 01 seguimento, com terras de Jailson Gomes dos 
Santos; ao LESTE (fundo), em 05 seguimentos, com Estrada Carroçável e terras de Jailson Gomes dos Santos; ao OESTE (frente), em 
02 seguimentos em à Rua Benjamim Rodrigues Campelo conhecida também por Travessa Cana Brava; conforme Memorial Descritivo e 
Planta assinados por Rogério Uchôa de Melo, Téc. Agrimensor RNP: 00254184324 - TRT nº BR20211473976. Assim sendo, ficam 
intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao requerimento, 
apresentando impugnação escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze), dias 
corridos a partir da publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E para 
que, interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital na forma da Lei, dou fé Palmácia-Ceará, aos sete 
(07), dias do mês de março (03), o ano dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Dirceu Ferreira de Andrade, Oficial, o digitei e subscrevo. Em 
Testemunho da Verdade. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário e Registrador

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Resultado da Habilitação – A 
Comissão de Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da 
Tomada de Preços n.º 2022012702-SAUD, Objeto: Ampliação de Unidade Básica de 
Saúde - UBS Raimundo Nonato de Brito (Construção de um Auditório). Após analises a 
comissão chegou-se ao seguinte resultados. Empresas Habilitadas: 01 - Clezinaldo S 
de Almeida Construções; 02– Momentum Construtora Limitada; 03–VK Construções e 
Empreendimentos; 04–C V Tome Serviços; 05–G7 Construções e Serviços; 06 – 
Construtora Exito Eireli; 07–WU Construções e Serviços Eireli; 08 – A.I.L Construtora 
Ltda; 09- Construtora Tomas Correia Ltda; 10 – Lopes Calisto e Calisto Ltda; 11– 
Medeiros Construções e Serviços Ltda; 12–CMN Construções E Locações Ltda; 13–C R 
P Costa Construções e Prestadora de Serviços. Empresas Inabilitadas: 14 – L S 
Serviços de Construções; 15-Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções; 
16-Riofe Serviços e Administrativo Eireli. cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 
109, I, “a”, fica aberto o prazo recursal. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 30 de Março de 2022 - Francisco 
Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

Helio Victor Almeida de Oliveira, CPF: 021.661.423-62 - Torna público que requereu à Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim, a: Mudança de titularidade de pessoa física para 
jurídica no nome de Adna Almeida de Oliveira, CNPJ: 45.836.967/0001-46, para: Atividades recrea-
tivas para diversos tipos e eventos; aniversários; casamentos e lazer; localizada no município, na 
Rua Monsenhor Salviano Pinto Nº 227 - Centro - Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

Rosilene do Carmo da Silva, CPF: 018.770.403-12. Torna público que requereu à Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim, a: Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, 
para o funcionamento do empreendimento de nome fantasia “Balneário Recanto do Sertão”, Loca-
lizado na Fz. Belo monte, s/n, Distrito de Manituba, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

GPM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. - CNPJ nº 08.919.340/0001- 22 - NIRE 
nº 23300027094. Ficam convocados os senhores acionistas da GPM  
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. a comparecerem à sede da  Companhia, sita 
na Rua Coronel Aderaldo, S/N, Parajuru, Beberibe-CE, CEP 62848- 000, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08  de abril de 
2022, às 14:00h deste mesmo dia, que terá por objeto deliberar sobre a  seguinte 
ordem do dia: a) Pagamento de despesas administrativas e operacionais;  b) 
Possibilidade de utilização de imóveis em projetos rentáveis; c) Liquidação  da 
companhia; d) Outros assuntos de interesse social que se fizerem necessários.  
Beberibe-CE, 29 de março de 2022.Gisela Wisniewski. Diretora Financeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contratos - O município de 
Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Saúde, torna público os Extrato de Contratos 
do Pregão Eletrônico n°. 0041304.2021-SRP, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA A MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) NO 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratada: J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA-CNPJ: 
04.485.540/0001-63 Contrato n°. 0041304.2021-05 R$ 31.118,00, contrato nº 0041304.2021-06, 
R$: 19.980,00. Dotações: 0901.10.122.0110.2.044; 0901.10.302.0123.2.051.Elemento de gasto: 
3.3.90.30.00. Vigência do contrato: 29/03/2022 a 29/05/2022. Maria Clara de Lima Saraiva - 
Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal da Saúde.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contrato - O município de 
URUOCA-CE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanismo e dos Serviços 
Públicos, torna público o Extrato de Contratos da TOMADA DE PREÇOS N° 0022411.2021, cujo 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO, DRENAGEM 
PLUVIAL, REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA, PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER 
E RECOMPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DE VIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 
Contratados: FJ DE MATOS NETO –ME - CNPJ: 20.160.697/0001-75, contrato nº 0022411.2021-
01, R$:88.271,35, LB CONSTRUÇÕES EIRELI,CNPJ: 40.454.732/0001-76,contrato nº 
0022411.2021-02,R$:9.792,67,contrato nº0022411.2021-03,R$:65.414,01, SARAIVA 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,CNPJ: 30.166.388/0001-66,contrato 
nº0022411.2021-04,R$:25.725,39, 0022411.2021-05,R$:100.968,42. Dotações: 
1515.15.452.0143.2.087, 1515.17.452.0139.1.048, Elemento de Gasto: 3.3.90.39.00. Vigência 
dos contratos: 28/03/2022 A 25/08/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ROBERTO 
DE SOUZA ALENCAR - Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras.

Rayane Lopes Costa, CPF: 024.281.153-16. Torna público que requereu a Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença Ambiental Única - LAU com a finalidade da construção 
civil uni familiar, localizada na cidade de Quixeramobim/CE, na Rua Antônio Salviano Lima, Nº 91, 
Bairro Edmilson Correia de Vasconcelos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Centro Tecnológico do Futuro – Escola do Futuro – Instituição Credenciada pelo 

Parecer CEE-CE Nº 0070/2019. Nome do Aluno - Ronaldo Pedrosa Lima Filho; 

Modalidade - Educação de Jovens e adultos – EJA. Data da Aprovação - 28/03/2022.
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