
POLÍTICA

Balanços patrimoniais - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 856 240  4.220  268 
Títulos e valores mobiliários 1.675 14.531  6.775  16.062 
Contas a receber 67.770 42.960  69.798  42.955 
Estoques 5.808 5.452  5.808  5.452 
Impostos a recuperar 264 621  276  659 
Outros 1.831 764  6.189  3.455 

 78.204  64.568  93.066  68.851 
Não circulante

Depósitos judiciais  6  6  6  6 
Imposto de renda e 

contribuição social diferido  10.191  6.097  10.191  6.097 
Investimentos  17.985  8.569  -    -   
Imobilizado  12.976  6.201  13.103  6.349 
Direito de uso – 

arrendamento mercantil  26.592  25.556  26.592  25.556 
Intangível  3.464  4.364  3.464  4.364 

 71.214  50.793  53.356  42.372 
Total do ativo 149.418 115.361 146.422 111.223 

Passivo Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Circulante
Fornecedores  5.771  11.995  5.745  10.999 
Salários, provisões e 

encargos sociais  5.999  4.448  6.044  4.612 
Obrigações fiscais  4.323  6.004  4.917  6.168 
Contas a pagar por aquisições  2.025  -  2.025  - 
Dividendos  6.437  -  6.437  - 
Arrendamento mercantil  3.976  4.355  3.976  4.355 
Outros  13.513  142  13.433  142 

 42.044  26.944  42.577  26.276 
Passivo não circulante

Contas a pagar por aquisições  5.030  8.384    5.030  8.384   
Partes relacionadas  7.182  3.567  3.635  20 
Provisão para contingências  343  343  343  343 
Arrendamento mercantil  24.224  22.046  24.224  22.045 
Outros - 454 - 454

 36.779  34.794  33.232  31.246 
Patrimônio líquido

Capital social 36.058 36.058 36.058 36.058 
Reservas de capital  (10.970)  (10.970)  (10.970)  (10.970)
Reserva de lucros 45.507 28.535 45.507 28.535 

 70.595  53.623  70.595  53.623 
Participação de não controladores - - 18 78
Total do patrimônio líquido 70.595 53.623 70.613 53.701 
Total do passivo e patrimônio 

líquido 149.418 115.361 146.422 111.223 

HOSPITAL SÃO CARLOS S.A.
CNPJ nº 11.794.674/0001-21

Relatório da Diretoria - Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Diretoria.

Demonstrações financeiras do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita líquida  178.963  136.248  192.791  130.015 

Custos dos serviços 
prestados  (146.166)  (80.723)  (149.612)  (87.490)

Lucro bruto  32.797  55.525  43.179  42.525 
Despesas gerais e 

administrativas  (5.404)  (1.458)  (5.472)  (1.548)
Equivalência Patrimonial 9.416 (13.703)   -   -
Outras despesas 

operacionais  (2.086)  (1.929)  (2.242)  (2.058)
Lucro antes das receitas e 

despesas financeiras  34.723  38.435  35.465  38.919 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas financeiras  143 1.336  377 1.436 
Despesas financeiras  (5.093)  (3.385)  (5.124)  (3.415)

Resultado antes dos impostos 
sobre o lucro  29.773  36.386  30.718  36.940 
Impostos sobre o lucro  (6.363)  (8.136)  (7.299)  (8.414)

Lucro líquido do exercício  23.410  28.250  23.419  28.526 
Lucro atribuído aos 

acionistas controladores  23.410  28.250  23.410  28.491
Lucro atribuído aos 

acionistas não 
controladores - - 9 35

Notas explicativas - Principais práticas contábeis - As demonstrações 
financeiras do Hospital São Carlos S.A. são de responsabilidade da 
Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas 
no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações 
subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis 
adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras 
são descritas abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As receitas, 
custos e despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o 
regime contábil de competência dos exercícios. As receitas são reconhecidas 

de acordo com serviços prestados, quando seu valor pode ser mensurado 
de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis 
glosas estimadas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza 
significativa da sua realização. b) Ativos e passivos circulantes e não 
circulantes: Os ativos são classificados como circulantes quando realizáveis 
dentro dos doze meses seguintes. Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão liquidados 
considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e 
variações monetárias ou cambiais de acordo com as condições contratuais. 
Nilo César Braga de Almeida - Contador - CRC 068910/O-6 - CPF 967.034.827-72
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CONSTRUTORA BETA S/A - CNPJ/ME nº 07.205.073/0001-69 - NIRE: 23 3 0000759-0 
(Companhia Fechada). ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 
DE FEVEREIRO DE 2022. 1 DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de fevereiro de 2022, às 
10 horas, na sede social da Construtora Beta S/A, na Rua Enfermeiro Joaquim Pinto, 150, bairro 
Cajazeiras, Fortaleza/Ce, CEP: 60.864-370. 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a 
convocação em virtude da presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3 COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Dinalvo Carlos Diniz 
(Presidente) e Sr. Francisco José Aguiar de Moura, (Secretário). 4 ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre: 4.1 - Na qualidade de única acionista, decide autorizar a venda das ações ordinárias 
nominativas, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, pertencentes a BETA 
ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 32.013.324/0001-50 e NIRE 2330004147-0, empresa 
esta subsidiária da Construtora Beta Engenharia S/A. 4.2 - A mudança de endereço da Construtora 
Beta S/A para o endereço Av. Barão de Studart, 2360 sala 1807, Joaquim Távora, CEP 60.120-002. 
5 DELIBERAÇÕES: Após aprovada a ordem do dia, deliberou-se, por unanimidade de votos e 
sem restrições: 5.1 - Autorizar a venda de 7.460.096 (sete milhos quatrocentos e sessenta mil e 
noventa e seis) ações ordinárias nominativas, pertencentes a subsidiária Beta Engenharia S/A. 
5.2 - A mudança de endereço da Construtora Beta S/A, para Av. Barão de Studart, 2360 sala 1807, 
Joaquim Távora, CEP 60.120-002. 6 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia e lavrada esta ata, lida, aprovada 
por todos os presentes e assinada pelo Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro 
próprio. Fortaleza/Ce, 21 de fevereiro de 2022. Francisco José Aguiar de Moura - Secretário. Junta 
Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob o nº 5779219 em 06/04/2022. Lenira Cardoso 
de Alencar Seraine - Secretária Geral.

IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A - CNPJ/MF nº 41.439.605/0001-60 - NIRE: 
23300019130 - Ficam convocados os senhores acionistas da IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO 
S/A a comparecerem à sede da Companhia, situada na Av. Godofredo Maciel, 606 – Altos “B” – Paranga-
ba, CEP 60.710-000, Fortaleza/CE, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 15 de abril de 2022, às 09:00h, que terá por objeto a seguinte ordem do dia: a) Destituição da 
atual Diretoria; b) Eleição de novos diretores; c) Outros assuntos de interesse social que se fizerem ne-
cessários. Fortaleza-CE, 24 de março de 2022 - Maria Inês Chastinet Pinho - Inventariante do Espólio 
de Henrique Jorge de Oliveira Pinho Detentor de 99% do capital social.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Bolsonaro pretende reajustar a tabela do IRPF (Imposto 
de Renda da Pessoa Física) e ampliar a faixa de isenção ainda 
em 2022, ano eleitoral. Já a ideia de um corte adicional nas 
alíquotas do IPI foi abandonada pelo Governo, segundo um 
integrante da equipe econômica. Para decidir sobre a corre-
ção da tabela do IRPF, os técnicos estão estimando a sobra 
de espaço na meta fiscal para o Governo abrir mão de mais 
receitas. A LDO de 2022 autoriza um rombo de até R$ 170,5 
bilhões. Segundo fonte do Governo, ainda não há um valor 
definido para a nova faixa de isenção, hoje em R$ 1.903,98.

No ano passado, o governo propôs uma ampla refor-
ma no IR, em que uma das medidas era a elevação des-
sa faixa para R$ 2.500,00. A fonte, porém, alertou que 
ainda não se sabe se será possível chegar a esse valor. A 
correção da tabela aliviaria o desconto sofrido por traba-
lhadores assalariados nas remunerações recebidas a par-
tir da vigência da medida. Na última quinta-feira (7), o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia sinalizado 
a intenção do Governo em usar o excesso de arrecada-
ção para corrigir a tabela do IRPF e reduzir a tributação 
das empresas, medidas que não avançaram na proposta 
apresentada ao Congresso. O alívio na carga tributária 
das companhias também está no radar da equipe eco-
nômica, embora, em ano eleitoral, haja uma preferência 
pela correção da tabela para pessoas físicas, claro.

Correção do IRPF em ano eleitoral

Em alta. No acumulado de 12 meses até março, a inflação alcançou 11,30% no país, a maior taxa 
em 18 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sem 
contar a gasolina, cenoura, tomate, pimentão e melão e melancia foram os produtos que mais subiram.

Seguindo a tendência de 
retomada da economia, a 
produção de veículos auto-
motores cresceu 11,4% no 
mês de março na compara-
ção com fevereiro, com 184,8 
mil unidades. Se comparado 
com março do ano imedia-
tamente anterior, a produção 
teve retração de 7,8%. No 
acumulado do trimestre tam-
bém houve queda ao com-
parar com o mesmo período 
do ano passado (-17%). Os 
dados são do balanço mensal 
da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea).

De acordo com os da-
dos, as 146,8 mil unidades 
de autoveículos vendidas 
em março representaram 
aumento de 10,9% sobre 
março e baixa de 22,5% so-
bre o mesmo mês de 2021. 
Na ocasião foram licencia-

das 189,4 mil unidades. No 
acumulado do ano, as ven-
das apresentaram queda de 
23,2% ao totalizarem 405,7 
mil, enquanto no mesmo 
período do ano passado 
esse total foi de 527,9 mil.

Além disso, a pesquisa 
também mostra que as ex-
portações caíram 6,2% em 
março ante fevereiro, com 
a comercialização de 38,9 
mil unidades no mercado 
externo, ante as 41,4 mil 

vendidas em fevereiro. No 
acumulado do primeiro 
trimestre o embarque de 
108,1 mil unidades repre-
sentou elevação de 12,8% 
nas exportações. No pri-
meiro trimestre do ano 
passado, foram exportados 
95,8 mil veículos. Com re-
lação a março do ano pas-
sado houve crescimento de 
5,8%.

“Além da questão dos 
semicondutores, tivemos 
impactos negativos da 
onda Ômicron nos primei-
ros dois meses do ano, por 
seu alto índice de contá-
gio, e um volume de chu-
vas e alagamentos acima 
da média, afetando o des-
locamento dos clientes e o 
funcionamento de várias 
concessionárias”, destacou 
o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes.

FOTO NACHO DOCE/REUTERS

No acumulado do primeiro trimestre o embarque de 108,1 mil 
unidades representou elevação de 12,8% nas exportações

Investimentos
A Adece assinou novo 

convênio com a Prefeitura 
de Irauçuba para construir 
um galpão industrial de 
mais de 2 mil m² e infraes-
trutura básica para abrigar 
novo empreendimento cal-
çadista. Orçado em cerca 
de R$ 3 milhões, a constru-
ção da nova estrutura será 
viabilizada com recursos 
da Adece e contrapartida 
financeira da prefeitura. 
A estimativa é que a nova 
unidade industrial invista 
R$ 8 milhões e gere cerca 
de 350 novos empregos 
diretos no município.

IPVA
A terceira parcela do 

IPVA 2022 vence hoje. Os 
proprietários de veículos 
emplacados no Ceará po-
dem emitir o boleto de pa-
gamento pelos aplicativos 
Ceará App e Meu IPVA ou 
internet. A guia de recolhi-
mento será gerada mediante 
a informação do chassi do 
veículo ou do Renavam e 
placa. O pagamento pode 
ser feito nos bancos Caixa, 
Bradesco, BB, BNB, Santan-
der, Itaú e casas lotéricas. 
Também pode ser pago com 
cartões de crédito vincula-
dos ao BB ou Bradesco.

Inflação
O índice oficial da infla-

ção no Brasil teve alta de 
1,62% em março, segundo 
o IBGE. É a maior variação 
do IPCA para o mês, em 28 
anos, desde 1994, antes da 
implementação do Plano 
Real. O número é 0,61% 
acima do índice de feve-
reiro, que ficou em 1,01%. 
O IPCA acumula alta de 
3,20% no ano e de 11,3% 
nos últimos 12 meses. A 
leitura está bem acima 
da meta de inflação para 
o ano, de 3,5%. que tem 
uma margem de tolerância 
de 1,5 ponto para mais ou 
para menos.

Inflação II
Já na RMF, a inflação 

subiu 1,69%, 0,92% acima 
da taxa de 0,77% de feve-
reiro. Nos três primeiros 
meses do ano, o IPCA 
acumula alta de 3,21% e, 
nos últimos 12 meses, de 
11,31%, acima dos 10,25% 
em 12 meses imediatamen-
te anteriores. Em março de 
2021, a variação mensal 
foi 0,72%. Todos os nove 
grupos de produtos e servi-
ços pesquisados subiram, 
sendo a maior variação 
(3,85%) e o maior impacto 
(0,76%) dos transportes, 
que aceleraram sobre feve-
reiro (0,53%).

BNB: 50% do reajuste salarial é negado a inativos  
Inexplicavelmente, a Caixa de Previdência dos Fun-
cionários do BNB (Capef) se negou a conceder o re-
ajuste previsto em Lei (INPC) aos seus aposentados, 
limitando o reajuste a 50% do INPC. Isso enquanto 
Caixa e INSS, por exemplo, concederam o reajuste in-
tegral. A Capef, pelo que consta de seus dados publi-
cados, tem uma sólida posição econômico-financeira 
com patrimônio líquido de R$ 5 bilhões. O reajuste in-
tegral devido representaria, segundo analistas, R$ 30 
milhões/ano, não comprometendo seu caixa. A quem 
interessa, no momento, desagradar, ‘gratuitamente’, 
uma classe que exerce grande influência na Região?

Petrobras divulga queda de 5,58% no 
preço do gás de botijão nas refinarias

O preço do gás de boti-
jão vendido às distribuido-
ras está mais barato. Foi o 
que anunciou a Petrobras na 
sexta-feira (08/04). Segundo 
a petroleira, o preço médio 
de venda de GLP passará de 
R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg 
– equivalente a R$ 54,94 por 
13kg. Dessa forma, o pre-

ço terá uma redução média 
de R$ 3,27 por 13 kg, ou de 
5,58%.

O último reajuste no pre-
ço do gás tinha sido feito 
no dia 11 de março, quando 
foi reajustado em 16,1%. Na 
ocasião, passou de R$ 3,86 
para R$ 4,48 por kg, equiva-
lente a R$ 58,21 por 13kg.

Atualmente, o botijão de 
13 kg custa em média no país 
R$ 113,63, segundo segundo 
pesquisa da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 
Dados do IBGE mostram 
que, nos 12 meses até mar-
ço, o preço do gás de cozi-
nha para o consumidor final 

acumulou alta de 29,56%. 
“Acompanhando a evolução 
dos preços internacionais 
e da taxa de câmbio, que se 
estabilizaram em patamar in-
ferior para o GLP, e coerente 
com a sua Política de Preços, 
a Petrobras reduzirá seus pre-
ços de venda às distribuido-
ras”, disse a estatal em nota.

Fecomércio-CE: Após impasses, Luiz Gastão é reeleito  
Após impasses que 
marcaram a primei-
ra eleição disputada, 
em 75 anos de exis-
tência – e repleta 
de reviravoltas, 
incluindo antecipa-
ção do pleito, de úl-
tima hora -, o atual 

presidente do Sistema Fecomércio-CE, Luiz Gastão Bit-
tencourt da Silva, foi reeleito no último sábado (9),  com 
um resultado esmagador de 19 a 1. A votação terminou 
à 0h de ontem (10) e a chapa de oposição - liderada pelo 
atual vice-presidente, Maurício Filizola - contesta a lisura 
do pleito, o que é rebatido pela chapa vencedora.

Brasil aumenta 11,4% na 
produção de veículos em março
No acumulado do ano, as vendas apresentaram uma queda
de 23,2% com 405,7 mil unidade frente a 527,9 mil do ano passado

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - EXTRATO DE RESCISÃO 
UNILATERAL – 05.05/2021-PE. A Prefeitura Municipal de Araripe, através da Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Tecnologia da Informação, comunica a Rescisão do Contrato Nº. 05052021PE02, da 
empresa AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.901.411/0001-05, 
proveniente da licitação modalidade 05.05/2021-PE. Objeto: A contratação da prestação de servi-
ços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino, de responsabilidade da secretaria 
de educação, cultura e tecnologia da informação do município de Araripe/CE, conforme descrições 
constantes no anexo 1 deste. Motivo: Considerando o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79, I, da Lei 
n° 8.666/93. Data da Rescisão: 07.04.2022. Aurélio Ribeiro da Silva Lira – Secretaria de Educação, 
Cultura e Tecnologia da Informação. Araripe-CE, 07 de Abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Icó - O Ordenador de Despesas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, 
Higo Batista Gomes, torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Presen-
cial nº 19.002/2022- PPRP. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cestas 
básicas. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 658.000,00 
(seiscentos e cinquenta e oito mil reais). Contratado: Francie de Carvalho Mendes - ME, através de seu 
representante legal, o Sr. Francie de Carvalho Mendes. Data da assinatura da Ata: 01/04/2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - GRANITOS S/A - CNPJ/
MF N° 23.445.513/0001-01 - NIRE 23300018184, com sede na Rodovia Anel Viário, s/n, km 20, Nova Metrópole (Jurema), 
Caucaia/CE, CEP 61.659-800, devidamente representada por sua Diretora Presidente Sra. RENATA ABRANTES DA 
SILVEIRA, CONVOCA através do presente edital, todos os acionistas, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
que serão realizadas no endereço de sua sede, no dia 30 de abril de 2022, em primeira convocação, às 11:00 horas. As 
assembleias serão instaladas com a presença de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social 
para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício encerrado em 
31/12/2021: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da 
Administração; parecer dos auditores independentes; parecer do conselho fiscal e demais documentos pertinentes a assuntos 
incluídos na Ordem do Dia; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. 
Eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, se houver solicitação. (b) Assembleia Geral Extraordinária: 1. 
Examinar e deliberar sobre a pretensão do BNB/FINOR à dividendos; 2. Autorizar as negociações para redução e liquidação 
das dívidas junto ao BNB (FNE, FINOR, BID/RECIN) de acordo com as leis nº 14.165/21 e 14.166/21; 3. Outros assuntos de 
interesse da Companhia. Caucaia/CE, 06 de abril de 2022. RENATA ABRANTES DA SILVEIRA – Diretora Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiuba - Extrato do Termo de Homologação e 
Adjudicação - TOMADA DE PREÇOS N 09.001/2021 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES  DO 
MUNICIPIO DE  GUAIUBA/CE, CONFORME PROJETO BASICO – VENCEDORA: MONTE SIÃO 
EMPREENDIMENTOS  EIRELI-ME – CNPJ:09.423.269/0001-55, COM VALOR DE R$ 495.718,34 
(quatrocentos e noventa e cinco mil e setecentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos),  
PARA O LOTE 01, E R$  259.306,75 ( duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos e seis reais 
e setenta e cinco centavos) para o lote 02, TENDO SIDO  ATENDIDA  TODAS AS EXIGÊNCIAS  
EDITALÍCIAS. HOMOLOGO A  LICITAÇÃO  NA  FORMA  DA  LEI, E  ADJUDICO  À  EMPRESA 
. VENCEDORA : MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS  EIRELI-ME – CNPJ:09.423.269/0001-
55,  O OBJETO  DA  LICITAÇÃO ; Jose Welligton de Melo Gonçalves Junior – Secretario 
Municipal de Infraestrutura e Habilitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiuba - Extrato do Termo de Homologação 
e Adjudicação - Tomada De Preços N 09.002/2021 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA   ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA DE  DIVERSAS  RUAS,NA LOCALIDADE DE MATA FRESCA NA SEDE  
DO MUNICIPIO DE  GUAIUBA/CE, CONFORME PROJETO BASICO – VENCEDORA: LS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES  EIRELI-ME – CNPJ:21.541.555.0001-10, COM VALOR 
DE R$ 656.010,28 ( seiscentos e cinquenta e seis mil e dez reais  e  vinte  e oito centavos 
), TENDO SIDO  ATENDIDA  TODAS AS EXIGÊNCIAS  EDITALÍCIAS. HOMOLOGO A  
LICITAÇÃO  NA  FORMA  DA  LEI, E  ADJUDICO  À  EMPRESA . VENCEDORA : LS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME – CNPJ: 21.541.555/0001-10 O OBJETO  
DA  LICITAÇÃO ; Jose Welligton de Melo Gonçalves Junior – Secretario Municipal de 
Infraestrutura e Habilitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação 
- O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão 
Eletrônico N°0021803.2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, EPI’S, MATERIAIS 
DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE 
SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 
Abertura da sessão pública virtual será dia 26 de abril de 2022, às 14h30min (Horário de 
Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - AVISO DE REVOGAÇÃO - A 
Prefeitura Municipal de Uruoca, torna público o presente Aviso de Revogação da Licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 0112101.2022-SRP, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO 
E PAISAGISMO DO MUNICIPIO DE URUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PUBLICAS E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Cumpre 
esclarecer que por razões de estrito atendimento ao interesse público, por motivo de conveniência 
e oportunidade e com fundamento no Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, o presente certame encontra-se 
REVOGADO pelas autoridades competentes. Demais informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
ROBERTO DE SOUZA ALENCAR - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Ico - A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde, Rosana de Fá-
tima Rodrigues de Figueiredo, órgão gerenciador, torna público o Extrato da Ata de Registro de 
Preços resultante do Pregão Presencial nº 01/2022 - PERP. Unidades Administrativas: Gabinete da 
Prefeita; Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos; 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo; Secretaria de Esporte e Juventude; 
Controladoria Geral; Secretaria de Segurança Pública e Cidadania; Secretaria do Trabalho e As-
sistência Social; Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente – SUDEMA; Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura; Secretaria de Educação; Centro de Operações do 
Trânsito - COTRAN. Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Prazo de vigên-
cia da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 8.220.052,63 (oito milhões, 
duzentos e vinte mil cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos). Contratados: Francisco 
Henrique dos Anjos Silva - ME, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Henrique dos 
Anjos Silva; Ellis Carla Lima Felix, através de seu representante legal, a Sra. Ellis Carla Lima Felix; 
Distribuidora de Cereais e Bebidas Lima Eireli, através de seu representante legal, o Sr. Francisco 
Cilon Lima. Assinam pelo Órgão Gerenciador: a Ordenadora de Despesas Rosana de Fátima Ro-
drigues de Figueiredo. Data da assinatura da Ata: 07/04/2022.

Prefeitura Municipal de Icó - O Ordenador de Despesas Carlos Alberto Julião da Cunha Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, órgão gerenciador, torna 
público o extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Presencial nº 03/2022 - PPRP, 
cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis no âmbito 
da cidade de Icó, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Unidades 
Administrativas: Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Agricultura e Recursos Hí-
dricos; Controladoria Geral; Procuradoria Geral; Gabinete da Prefeita; Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Cultura e Turismo; Secretaria de Esporte e Juventude; Secretaria de Segurança 
Pública e Cidadania; Centro de Operações de Trânsito - COTRAN; Superintendência Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente - SUDEMA; Secretaria da Educação; Secretaria da Saúde e Secretaria 
do Trabalho e Assistência Social. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata 
terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de 
Registro de Preços: R$ 10.740.838,00 (dez milhões, setecentos e quarenta mil oitocentos e trinta e 
oito reais). Contratado: Comercial de Petróleo Paraibano Ltda, através de seu representante legal, 
o Sr. Pedro Sérgio Teixeira Dantas. Assinam pelo Órgão Gerenciador: o Ordenador Carlos Alberto 
Julião da Cunha. Data da assinatura da Ata de Registro de Preços: 17/03/2022.

Prefeitura Municipal de Ico - A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação Patrícia Augus-
to Brasil Barbosa, órgão gerenciador, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultan-
te do Pregão Eletrônico nº 02/2022 - PERP, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais 
contratações de serviços de coffe break, refeições e quentinhas para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município. Unidades Administrativas participantes: Secretaria de Educação, 
Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Saúde; Controladoria Geral; Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social; Centro de Operações de Trânsito (CONTRAN). Prazo de vigência da 
Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 997.280,00 (novecentos e noventa 
e sete mil duzentos e oitenta reais). Contratado: Jose Jaime Ferreira, através de seu representante 
legal, o Sr. José Jaime Ferreira. Assinam pelo Órgão Gerenciador: a Ordenadora de despesas, 
Patrícia Augusto Brasil Barbosa; Data da assinatura da Ata: 23/03/2022.

Prefeitura Municipal de Ico - A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação Patrícia Augus-
to Brasil Barbosa, órgão gerenciador, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultan-
te do Pregão Eletrônico nº 02/2022 - PERP, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais 
contratações de serviços de coffe break, refeições e quentinhas para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município. Unidades Administrativas participantes: Secretaria de Educação, 
Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Saúde; Controladoria Geral; Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social; Centro de Operações de Trânsito (CONTRAN). Prazo de vigência da 
Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 997.280,00 (novecentos e noventa 
e sete mil duzentos e oitenta reais). Contratado: Jose Jaime Ferreira, através de seu representante 
legal, o Sr. José Jaime Ferreira. Assinam pelo Órgão Gerenciador: a Ordenadora de despesas, 
Patrícia Augusto Brasil Barbosa; Data da assinatura da Ata: 23/03/2022.

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 
2022.04.01.007-SRP-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de leites especiais, dietas, suplementos nutricionais e fórmulas infantis visan-
do o atendimento de processos judiciais e demandas da Secretaria Municipal de Saúde, que do dia 
11/04/2022 a 26/04/2022 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 26/04/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30 do dia 26/04/2022 (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 Quixadá - A Secretária Municipal de Saúde, torna público que no dia 
11/04/2022, das 08h às 12h, na Sede da Secretaria, localizada na Rua Dr. Rui Maia, 784, bairro 
Centro, Quixadá/CE, estará realizando Chamamento Público nº 10.001/2022-CHP, para o credencia-
mento de pessoa jurídica, para realização de serviços de exames laboratoriais. o edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto à Secretaria no endereço já citado, a partir da publicação deste aviso, no 
horário das 08h às 12h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. Lady Diana Arruda Mota.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da comissão permanente de licitação, torna público, que 
fará realizar licitação de Tomada de Preços, autuada sob o nº 21.01/2022-TP, cujo objeto: Contratação 
de pessoa jurídica, para prestação de serviços profissionais especializados advocatícios, destinados 
a atender a demanda do serviço  autônomo de água e esgoto do município, tipo Técnica e Preço, com 
data de abertura marcada para o dia 26/04/2022, às 08:30h, na sala da comissão de licitação, situada 
na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu da Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Regularização da Licença de Operação com licença venci-
da, REG - LO, para o Aterrro Sanitário Público Municipal de Quixeramobim/CE, localizado no distrito 
sede no município de Quixeramobim/Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

FRIGORÍFICO  INDUSTRIAL  DE  FORTALEZA S/A - EM  LIQUIDAÇÃO - CNPJ Nº 07.277.411/0001-78
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -Ficam os
senhores ACIONISTAS CONVOCADOS a comparecerem à  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
que será realizada no dia 28 de abril de 2022, às 10h (dez horas), na Secretaria Municipal do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, situada na Avenida Desembargador Moreira, nº 2875,
Bairro Dionísio Torres, CEP 60170-002, Fortaleza – Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1) Aprovação do Balanço Anual de 2021; 2) Substituição de Membros do atual
Conselho Fiscal; 3) Remuneração do Conselho Fiscal e Equipe de Liquidação; 4) Outros assuntos
de interesse da companhia.  Fortaleza, 24 de março 2022. José Dárcio Camilo Pinto - LIQUIDANTE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - EXTRATO DE RESCISÃO UNI-
LATERAL – RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 05052021PE03. A Prefeitura Municipal de Araripe, 
através da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, comunica a Rescisão do 
Contrato Nº. 05052021PE03, da empresa V & V EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº. 27.499.707/0001-40, proveniente da licitação modalidade 05.05/2021-PE. Objeto: Contratação da 
prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino, de responsabilida-
de da secretaria de educação, cultura e tecnologia da informação, cultura e tecnologia da informação 
do município de Araripe/CE, conforme descrições constantes no anexo 1 deste. Motivo: Considerando 
o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79, I, da Lei n° 8.666/93. Data da Rescisão: 07.04.2022. Aurélio 
Ribeiro da Silva Lira – Secretária de Educação. Araripe-CE, em 06 de Abril de 2022.
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