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Pré-candidato ao Governo do Estado sinaliza
estratégia da sua campanha eleitoral de
nacionalizar a disputa para alfinetar rivais

Danilo parte
para cima de
adversários

Deputado tenta colar sua imagem a Lula e dos adversários a Bolsonaro

O deputado federal e pré-
candidato ao governo Da-
nilo Cabral (PSB) refor-

çou que "as credenciais" dos pré-
candidatos ao governo serão mos-
tradas e julgadas pelos eleitores. Da-
nilo, que se coloca como "time de
Lula", fez críticas diretas aos ad-
versários políticos: Anderson Fer-
reira (PL) e Miguel Coelho (União
Brasil); sem deixar de alfinetar ain-
da sobre a ex-prefeita de Caruaru,
Raquel Lyra (PSDB) e a deputada fe-
deral Marília Arraes (SD). As decla-
rações do socialista foram dadas em
entrevista à Folha Política, da Rádio
Folha FM 96,7, ontem.

"O Anderson já apresentou, já
assumiu a candidatura do Bolso-
naro, assumiu essa bandeira da
condução irresponsável que a gen-
te está tendo no Brasil, das conse-
quências que a gente está tendo na
economia, na forma como está o
preço do gás, do alimento", bateu
Danilo. "Mas tem gente em outros
palanques enrustidos que tiveram
relação com o governo Bolsonaro,
que foi líder do governo Bolsonaro
no Senado, e que deu contribuição
a essa política que a gente vê mas-
sacrando o povo brasileiro", citou
Danilo Cabral, se referindo a chapa
de Miguel Coelho.

Carimbo do 
time de Lula

Danilo buscou reforçar seu laço
com o ex-presidente Lula. "E tem o
palanque do (João) Dória, que está
aí representado pela prefeita Ra-
quel. Cada um tem seu time e eu te-
nho muito orgulho do time que eu
tenho", completou.Sobre Marília,
Danilo afirmou que não lhe cabia fa-
zer "julgamento em relação a quem
Marília vai pedir voto", pois "sei que
Lula vai pedir voto para mim", con-
firmou. 

"Eu vou estar com Lula pela quin-
ta vez", anunciou o deputado, ci-
tando a agenda do congresso na-
cional do PSB ao qual Lula deve
comparecer hoje. Inclusive, o ex-
presidente petista deve ter um novo
encontro com o governador Paulo
Câmara e Danilo Cabral hoje, em
Brasília, onde será realizado o even-
to da legenda socialista.

RAFAEL FURTADO

A pesar de o deputado federal e pré-candidato da Frente
Popular a governador, Danilo Cabral, ter afirmado que
não há uma definição concreta sobre a composição da

chapa majoritária e de estar dialogando com os partidos, nos
bastidores muita gente avalia que a definição de André de Paula
como companheiro de chapa do postulante socialista a
governador será questão de tempo.

Está pesando a favor da escolha do pessedista a sua relação
com o governador Paulo Câmara e com os demais integrantes
da Frente Popular, uma vez que André sempre foi considerado
um aliado de primeira hora, fiel, leal e dedicado ao projeto
encabeçado por Danilo Cabral. Mais do que isso, representa um
partido com densidade política que agrega tempo de televisão e
busca pelo eleitor mais ao centro.

Essa definição oficial deverá seguir um rito tal como foi o de
ausculta para a oficialização de Danilo Cabral, mas que não
deverá demorar muito, uma vez que André conta com a
simpatia da maioria dos deputados federais da Frente Popular e
também de muitos prefeitos pela forma cortês em que sempre
tratou as demandas dos municípios nos seus mandatos na
Câmara dos Deputados sem fazer distinção partidária de
ninguém.

Uma vez completando a chapa majoritária com a escolha de
André para a segunda vaga mais importante, a campanha de
Danilo deverá entrar em novo momento e uma perspectiva
melhor de crescimento. Inclusive há uma conversa nesta
quinta-feira em Brasília entre Danilo, Paulo Câmara e Lula que
deverá sacramentar o PT na vice, cujo nome pode ser a
deputada estadual Ducicleide Amorim, e o nome de André para
o Senado.

Homenagens 
Foi bastante prestigiada a solenidade de homenagem aos

colunistas pernambucanos proposta pelo vereador Hélio
Guabiraba, cuja sessão foi presidida pelo vereador Eriberto
Rafael e contou com a presença dos vereadores Aderaldo Pinto,
Alcides Cardoso e Samuel Salazar. Além dos integrantes da
Folha de Pernambuco, Carol Brito, Edmar Lyra, Renata Bezerra
de Melo, Rogério Morais e Roberta Jungmann, nomes como
Jamildo Melo e Igor Maciel também foram homenageados. Fica
aqui o nosso agradecimento a todos que fazem a Casa José
Mariano!

WOLNEY QUEIROZ > Apesar de ter sinalizado apoio a Danilo
Cabral, o deputado federal Wolney Queiroz, presidente estadual
do PDT, ainda é esperado pelo pré-candidato a governador Miguel
Coelho (União Brasil) para compor sua chapa majoritária. Miguel,
Fernando Bezerra e Fernando Filho nutrem uma relação fraternal
com José Queiroz e Wolney Queiroz e sonham em ter o PDT na
coligação do postulante do União Brasil.

PERMANENTE > O presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP), comemorou a aprovação da transformação do
Auxílio Brasil em permanente. De acordo com Lira, houve uma
ampliação considerável do benefício sem ferir a Lei de
Responsabilidade Fiscal. O deputado federal Augusto Coutinho
(Republicanos) também enalteceu a aprovação da Medida
Provisória que criou um benefício extraordinário para
complementar o Auxílio Brasil a famílias na extrema pobreza.

INOCENTE QUER SABER > André de Paula sairá
oficializado da reunião entre Lula, Danilo e Paulo em Brasília
hoje?

André de Paula já é considerado por
muitos o senador da Frente Popular

EDMAR

www.edmarlyra.com@edmarlyra
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EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DA ELEIÇÃO SINDICAL DO SINDNORTE

O Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMERCIO E 

SERVIÇOS DO EIXO NORTE -SINDNORTE, no uso de suas atribuições 

legais, retifica o edital de convocação para eleição sindical publicado no dia 

20 de Outubro de 2021, no jornal Folha de Pernambuco, no seguinte termo: 

Onde se lê: SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMERCIO DE BENS E 

SERVIÇOS DO EIXO NORTE. Leia-se: SINDICATO DAS EMPRESAS DO 

COMERCIO E SERVIÇOS DO EIXO NORTE- SINDNORTE, CNPJ: 

03.575.146/0001-53, ficando ratificado e inalterado nas demais partes. 

Paulista/PE, 27 de Abril de 2022

Milton Tavares de Melo Júnior

Presidente

O deputado federal Carlos Veras
(PT) anunciou que retirou a pré-
candidatura ao Senado em favor
da deputada estadual Teresa Lei-
tão. Segundo o parlamentar, por
meio de nota, a decisão aconteceu
após reunião com o Grupo Tático
Eleitoral (GTE) do partido e com o
ex-presidente Lula (PT). A partir de
agora, Veras deve se dedicar a sua
campanha de reeleição para a Câ-
mara dos Deputados.

O movimento do petista afuni-
la as possibilidades de composição

da chapa majoritária para dois
postulantes interessados: Teresa
Leitão e o deputado federal André
de Paula (PSD). Ambos com in-
tenção de concorrer ao Senado.
Contudo, nos bastidores, passou a
ser lembrado também o nome da
deputada estadual Dulcineide
Amorim (PT) como alternativa.

O peso da 
nacional

Apesar do nome do pré-candi-
dato ter sido indicado pela direção
estadual de Pernambuco, em Re-
solução Indicativa da Comissão
Executiva do PT-PE divulgada nes-
te mês, a Executiva Nacional do PT
ainda poderia ter outro entendi-
mento sobre o assunto e barrar a
indicação de Carlos Veras.

Em entrevista à Rádio Folha
FM 96,7 na manhã de ontem, an-
tes mesmo da definição de Veras,
Danilo Cabral defendeu que todos
os partidos "têm quadros" para
integrar o palanque e defendeu a
unidade dos aliados.

Veras desiste da vaga para
Senado na Frente Popular

ANNA TENÓRIO
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GÁS NATURAL
O grupo russo Gazprom suspendeu o

fornecimento de gás ao país e à Polônia, ambos
integrantes da União Europeia (UE). 5 Radar

INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

N
ão é novidade para ninguém que o Partido dos
Trabalhadores (PT) é excelente em deliberar e preciso em
não chegar ao entendimento em suas discussões. Eles se

orgulham da fórmula. Ao menos discutem, mas as correntes
raramente se entendem nas decisões finais. Com relação à eleição
majoritária de Pernambuco, a guerra continua no coração da
legenda entre os que que defendem continuar marchando com a
Frente Popular e os que defendem a independência.

Por aqui, aprovaram o nome do deputado federal Carlos Veras,
para o Senado, mas ainda dependem do diretório nacional do
partido. Veras é o franco-queridinho apadrinhado pelo senador
Humberto Costa, que é o cacique maior da legenda no Estado.

O PT pernambucano ainda lambe as feridas do baque depois
que Marília Arraes não aceitou ser “rifada” e indicada ao Senado
para apagar o fogo que ardia em labaredas altas, migrando para o
Solidariedade e lançando sua pré-candidatura a governadora. Ela
desponta nas pesquisas como um nome forte ao Palácio do
Campo das Princesas. Esse é só um dos exemplos de que o PT
segue deixando os próprios correligionários questionarem suas
“contradições”.

Em Petrolina, maior cidade do Sertão, o vereador Gilmar Santos
(PT), que tentará buscar uma vaga na Alepe, disse a este colunista
que o fato da prioridade do partido ser a derrota de Bolsonaro,
confere “riscos evidentes e um misto de contradições”, referindo-
se aos acordos e as relações que o partido precisa fazer para tirar o
presidente do poder. “Sobre Pernambuco, sempre defendi uma
candidatura própria do PT. A decisão da direção foi a de priorizar o
projeto de eleição do presidente Lula e derrotar Bolsonaro. Apesar
da posição divergente, tenho que respeitar o que foi determinado
e construir a campanha dentro da Frente Popular”, afirmou.

Agora, mais uma vez a diretriz é esperar pra ver se o PT, de fato,
conseguirá resolver suas contendas e vai topar indicar um nome
para vice. Que a preferida, deputada Tereza Leitão, aliás, já disse
que não topa.

PT, as eternas divergências e as
discussões intermináveis

CARLOS

contato@carlosbritto.comBlog do Carlos Britto
@blogcarlosbritto

Britto

A
 c

ol
un

a 
de

 C
ar

lo
s B

rit
to

 é
 p

ub
lic

ad
a 

de
 se

gu
nd

a 
a 

se
xt

a.

Professores na luta
Em Lagoa Grande, Sertão do São Francisco, os professores

paralisaram as atividades por 24 horas e foram às ruas ontem. Eles
reivindicaram contra o projeto de lei 003/2022, enviado pelo
Executivo e aprovado pelo legislativo, que retira direitos
adquiridos desde 2014 com a aprovação do PCCR (artigo 45), que
altera os percentuais de classe no Plano de Cargos e Carreiras da
categoria.

NEPOTISMO > Em Belém de Maria, o Ministério Público de
Pernambuco (MPPE) recomendou ao presidente de Câmara de
Vereadores de que, no prazo de 10 dias, efetue a exoneração de
todos os funcionários contratados/comissionados que
detenham relação de parentesco consanguíneo, em linha reta
ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau com o
presidente da Câmara, ocupantes da Mesa Diretora da casa
legislativa Municipal e demais vereadores.

TCE DE OLHO > O TCE está de olho nos transportes escolares
que rodam em Pernambuco. Ontem, o órgão fiscalizador iniciou
uma mega operação para averiguar as condições dos veículos
que transportam alunos da rede estadual. Depois de toda a
conferência, será gerado um relatório a ser encaminhado aos
municípios com as recomendações necessárias. Vem bronca aí.

Aprovado
benefício
permanente

AUXÍLIO BRASIL

P or 418 votos a sete, a
Câmara aprovou ontem
a Medida Provisória

(MP) que estabeleceu R$ 400
como valor mínimo do progra-
ma Auxílio Brasil. Para garantir
acordo, o ex-ministro João
Roma (PL-BA), relator da maté-
ria, incluiu de última hora uma
alteração para que o benefício
tenha caráter permanente, e
não acabe no fim deste ano,
como previsto originalmente
pelo governo. A matéria segue
agora para o Senado, que tem
até o dia 16 de maio para con-
cluir a apreciação.

Inicialmente, a proposta do
governo sugeria que o programa
durasse apenas até 31 de de-
zembro deste ano. Depois, o
valor seria uma incógnita, o que
provocou críticas de oposicio-
nistas que acusaram a medida
de ser 'eleitoreira'. Uma das op-
ções seria o retorno ao valor
anterior ao programa, de be-
nefício médio de R$ 224.

Projeto gerou
disputa politica

A busca por este valor mínimo
de R$ 400 mensais foi uma das
grandes disputas políticas do se-
gundo semestre do ano passa-
do. O governo queria turbinar o
programa social como forma
de ajudar a popularidade de
Jair Bolsonaro, que tentará a
reeleição. Parte do governo de-
fendia um benefício mínimo
de R$ 600 mensais, enquanto o
Ministério da Economia defen-
dia que, por uma questão fiscal,
só era possível um Auxílio Bra-
sil de R$ 300. A oposição defen -
deu que o resultado representou
uma vitória dos oposicionistas
pelo caráter permanente da me-
dida, mas acrescentou que con-
siderava R$ 600 um valor mais
adequado para o benefício.

De acordo com a emenda, os
benefícios do Auxílio Brasil
custarão R$ 47 bilhões por ano.
O valor adicional, que agora
será incorporado ao progra-
ma, custará mais R$ 41 bilhões.
No total, a soma representa
R$ 88 bilhões.

Recife, quinta-feira, 28 de abril de 2022

Folha de Pernambuco
politica@folhape.com.br - (81) 3425-5870

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/EMLURB 
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

E R R A T A
O Presidenta da Comissão de Licitação da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB 

RETIFICA o RESULTADO DA PROPOSTA DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 - CLI 
EMLURB – TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 – Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA DE DOIS PRÉDIOS 
PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO 
SETOR DE FISCALIZAÇÃO - STF1 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA 
AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - DVF1 - 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA , AV. 
MAURÍCIO DE NASSAU, 68 - IPUTINGA - RECIFE. publicada no Diário Oficial do Município do Recife no dia 

21/04/2022 - Edição nº 052, na forma abaixo:

ONDE SE LÊ: o valor empresa: CARVALHO PONTES ENGENHARIA – LTDA/EPP - R$ 507.270,67 
(quinhentos e sete mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). 
LEIA-SE: o valor empresa: CARVALHO PONTES ENGENHARIA – LTDA/EPP - R$ 570.270,67 
(quinhentos e setenta mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). Recife, 27 de abril de 

2022. Marco Antonio de Araújo Bezerra – Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA DO RECIFE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE SANEAMENTO - CELSS

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Processo Licitatório nº 003/2022 - Concorrência nº 003/2022. Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA MARGINAL DO RIO BEBERIBE SOBRE O 
CANAL VASCO DA GAMA LIGANDO OS BAIRROS DE CAMPO GRANDE E CAMPINA DO 
BARRETO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. O Presidente da Comissão Especial de Licitação da 
Secretaria de Saneamento-CELSS torna público o resultado de julgamento de proposta de preços do 
CONSÓRCIO PONTE BEBERIBE. Por descumprimento do item 8.4 do Edital e considerando a análise 
da Nota Técnica nº 14/22-GGOP, fica declara DESCLASSIFICADA a proposta de preços apresentada. 
Com base no artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outra proposta escoimadas das causas referidas neste artigo. 
Recife, 27 de abril de 2022. Walter Gomes D'Angelo – Presidente da Comissão Especial de Licitação 
da Secretaria de Saneamento – CELSS.

PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
oTOMADA DE PREÇO N  009/2022

REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma e 
modernização da Pista de BMX no Parque da Macaxeira, localizado na Cidade do Recife. 
MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 17 de maio de 
2022, às 10:30 horas. EDITAL e anexos à disposição dos interessados através do site 
www.recife.pe.gov.br, e outras informações pelo e-mail cel.gpe@recife.pe.gov.br.

Recife, 27 de abril de 2022
ANA PAULA RODRIGUES

Presidente da Comissão Especial de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CAMPESTRE DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO, DENOMINADA PELA SIGLA CAMPOL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHES SÃO CONFERIDAS ATRAVÉS DOS ARTIGOS 15 E 
16, INCISO I, DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO SUPRACITADA, CONVOCA OS 
ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS FUNDADORES E PROPRIETÁRIOS PARA 
PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA A SER REALIZADA EM 
02.05.2022, ÀS 09:00h EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 09:30h EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO-SINPOL, SITO À RUA FREI CASSIMIRO,179, SANTO AMARO, 
RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE ALTERAR OS INCISOS VI E VII DO ART.4º DO 
ESTATUTO DA CAMPOL-PE.

RECIFE, 26 DE ABRIL DE 2022

CARLOS ALBERTO DE PAIVA BARRETO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CAMPRESTRE DOS POLICIAIS CIVIS DE PE

DA REDAÇÃO
COM AGÊNCIAS
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Foram avaliadas documentação, idade e condições dos veículos, como faróis, entre outros itens

Realizado pelo TCE-PE, levantamento averigua
a qualidade do serviço de transporte oferecido
aos alunos de escolas públicas municipais

99% dos ônibus
escolares estão
irregulares

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE 
A DECRETAÇÃO OU NÃO DE GREVE DOS PROFESSORES E PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE 
SAIRÉ – PE. O SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINPRO/PE, no uso 
de suas atribuições estatutárias em acordo com o artigo 19º e os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 7.783, de 
28 de junho de 1989 vem por meio deste convocar a categoria de professores e professoras do município de 
Sairé para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA dia 27 de abril de 2022, a se realizar no Grupo Escolar 
Marechal Artur da Costa e Silva, Av. Coronel José Pessoa s/n, CEP nº 55695-000, Centro, Sairé – PE em 
primeira convocação as 09h:00min e em segunda convocação com o total dos presentes as 09h:30min para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Decretação ou não de greve.

Helmilton José Gonçalves Bezerra

Presidente
SINPRO PERNAMBUCO

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO (SINPRO-PE)

Rua Almeida Cunha, 65, Santo Amaro, Recife, CEP 50.050-480, 
Pernambuco, CNPJ nº 12.586.574/0001-72.

Uma operação realizada pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de Per-
nambuco (TCE-PE), ontem, cons-
tatou que 99% dos ônibus escolares
possuem algum tipo de irregulari-
dade. Desses, 96% não possuem o
selo de inspeção emitido pelo De-
tran-PE. A fiscalização visa averi-
guar a qualidade do serviço de
transporte oferecido aos alunos de
escolas públicas municipais de Per-
nambuco.

Membros da equipe de auditoria
do TCE estiveram envolvidas na
operação. Nas visitas, os auditores
avaliaram documentação, idade e
condições dos veículos (faróis, lan-
ternas, estepe, extintores de incên-
dio, cintos de segurança, entre ou-
tros itens); se o modelo é adequado
à finalidade; se o serviço é prestado
com autorização do Detran/PE e se
os condutores são devidamente ha-
bilitados para a função. 

Foram inspecionados 831 veí-
culos dos 183 municípios de Per-
nambuco, exceto o Recife, que
não oferece o serviço. Nos dados
divulgados, 62% dos condutores
não possuem curso para condu-
ção de ônibus escolares e 22%
apresentam irregularidades com
habilitação. A fiscalização tam-
bém identificou que 67% dos veí-

culos apresentam problemas nos
cintos de segurança.

Próximos
passos

De acordo com o auditor Rafael
Lira, os próximos passos serão de
responsabilidade dos relatores de
cada município. “A partir de agora,
vamos fazer uma análise mais apro-
fundada e detalhada das informa-
ções colhidas, e passá-la para os re-
latores de cada município. Eles vão
avaliar quais as consequências que
serão impetradas em cada situação
avaliada, podendo ir desde o alerta
de responsabilização até a emis-
são de uma medida cautelar ou a re-
jeição das contas desse gestor”.

Em nota, a Associação Munici-
palista de Pernambuco (Amupe)
informou que, em diálogo com o
MPPE e com o TCE, foi criado um
Grupo de Trabalho (GT) que se reu-
nirá na próxima terça-feira “para
discutir as alternativas para uma
melhor gestão do transporte esco-
lar nos municípios”. E, que no pró-
ximo dia 10, “será convocada uma
assembleia extraordinária de pre-
feitos e prefeitas para explanar so-
bre as decisões do GT”.

Selo OAB 
Recomenda            

Seis cursos de direito de univer-
sidades de Pernambuco foram re-
comendados pelo Selo OAB Reco-
menda, que chega à sua sétima edi-
ção em 2022. As graduações foram
selecionadas em um universo de
80 cursos em funcionamento no
Estado, de acordo com dados do
Ministério da Educação. A ação
visa destacar os cursos de quali-
dade do país. São eles o curso da
Universidade de Pernambuco (Ar-
coverde), Faculdade de Petrolina,
Universidade de Pernambuco (UPE
- Recife), Faculdade Nova Ro ma
(Recife), Universidade Católica de
Pernambuco e UFPE (Recife).

BREVE

TCE-PE_DIVULGAÇÃO
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FINLÂNDIA
O governador Paulo Câmara recebeu o

embaixador da Finlândia no Brasil, Jouko
Leinonen, para falar sobre futuras parcerias.Recife, quinta-feira, 28 de abril de 2022
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8 Economia

Segundo Carlos Rotella, presidente do Grupo Edson Queiroz, o terminal vai reduzir os custos de operação 

Câmara quer bagagem sem custo
DESPACHO  DE MALAS

O novo terminal de tancagem de GLP (gás de
cozinha) foi confirmado pelo Grupo Edson
Queiroz e vai garantir abastecimento do NE

Suape terá
terminal de
R$ 1,2 bilhão

(81) 3425-5837/3425-5838

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS 

DE SAÚDE/CPLMSA DEMANDANTE: SECRETARIA DE 
SAÚDE DO RECIFE 

AVISO DE LICITAÇÃO
SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO CADASTRO NO 
SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES – SICREF, CONFORME PRESCREVE O ART. 9º 
DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.
Processo Licitatório nº 018/2022 – Pregão Eletrônico nº 018/2022 – BB nº 934421. Objeto: Registro de Preços, com 
validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos –  19 (dezenove) lotes, para atender a demanda da 
Secretaria de Saúde do Recife. Valor estimado: R$ 3.793.436,45. Data da Sessão de abertura: 12/05/2022 às 09:00h e 
disputa no mesmo dia às 14:00h (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do Banco do Brasil – www.licitacoes-
e.com.br – Acesso Identificado. Edital, anexos e outras informações pelos sites:  e www.licitacoes-e.com.br ou no 
endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário de 09:00 às 17:00 
horas, fone (81) 3355-8189. Recife, 27/04/2022. Shirley Campos de Barros - Pregoeira.

Leilão 2/2022
A União, por intermédio da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que após procedidas todas as 

da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco e não procurados por seus proprietários, 

dependências da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, situada 

ANTONIO VITAL DE MORAES JÚNIOR
Superintendente Regional

AVISO DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL
11ª SUPERINTENDÊNCIA
DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

EDUARDA BARBOSA

O novo terminal de tanca-
gem de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), o gás de

cozinha, que será construído no
Complexo Industrial Portuário de
Suape, foi confirmado pelo player,
o Grupo Edson Queiroz (GEQ). A
nova estrutura, que terá investi-
mento da ordem de R$ 1,2 bilhão,
será um dos projetos de destaque
dentro do planejamento do grupo.
O empreendimento será realiza-
do por uma joint venture formada
pelo GEQ, controlador da Nacional
Gás, e Copa Energia, controladora

A Câmara dos Deputados apro-
vou, na última terça-feira, uma me-
dida para obrigar que as empresas
aéreas voltem a despachar bagagens
sem custo para o consumidor. O
tema foi incluído, através de emen-

da, na Medida Provisória 1089/21
que altera as regras da aviação civil.
A proposta ainda precisa ser apro-
vada no Senado e ser sancionada
pela Presidência da República. 

A maioria dos parlamentares de-

da Liquigás e Copagaz.
Segundo o GEQ, o objetivo é ga-

rantir o abastecimento do Nordes-
te, que atualmente conta com es-
toque de apenas quatro dias. O
terminal terá unidade de infraes-
trutura de 90 mil metros cúbicos de
tancagem, além de implantar dutos
para movimentar a matéria-prima
e fazer as conexões logísticas.

Tecnologia
inédita

O diferencial do projeto está na
tecnologia inédita no Brasil, onde
o gás é armazenado refrigerado,
ocupando um volume reduzido e
aumentando assim a capacidade de

estoque. Por ano, o terminal de 60
mil metros quadrados irá compor-
tar 1,5 milhão de toneladas de GLP.

A partir desse projeto, o grupo
terá capacidade de armazenar o
produto e distribuir para vários es-
tados. “O plano do grupo é a insta-
lação da unidade que será cons-
truída na mesma área em que hoje
operam o envase de GLP. Eles têm
uma área própria dentro de Suape
e espaço para expansão. O projeto
cria um marco no mercado em re-
lação a uma nova perspectiva de vo-
lume e torna Suape um hub de
GLP para todo o Nordeste”, ressal-
tou o diretor de gestão portuária de

Suape, Paulo Coimbra.
Com o início das operações, o

terminal de tancagem deve colo-
car o Nordeste em uma nova si-
tuação de autonomia de abaste-
cimento de GLP. “O GLP consu-
mido pelo Nordeste já chega ao
Brasil por Suape. Vamos instalar
uma estrutura capaz de abastecer
toda a região, com exceção da
Bahia. Além do aumento da ca-
pacidade, o terminal também re-
duzirá os custos da operação, já
que teremos condições de arma-
zenar volumes muito superiores
aos que são feitos hoje em dia.
Para o Grupo Edson Queiroz é

um novo negócio”, contou Carlos
Rotella, presidente do Grupo Ed-
son Queiroz.

Balanço
do grupo

Uma das maiores holdings mul-
tissetoriais do mercado brasileiro,
o Grupo Edson Queiroz obteve re-
ceita bruta de R$ 12 bilhões no
acumulado de 2021, o que repre-
sentou um crescimento de 30%
em comparação a 2020. O lucro
operacional (EBIT) foi de R$ 642
milhões, 65% superior a 2020. 

fendeu a retomada das bagagens
gratuitas e destacou que a expec-
tativa de barateamento das passa-
gens com a cobrança do despacho
de malas não se concretizou.

Em nota divulgada no seu site, a
Associação Brasileira de Empresas
Aéreas (ABEAR) chamou a medida
de retrocesso e disse que essa é uma
prática em vigor no mundo há duas
décadas e que, antes da regra, o va-
lor pelo despacho de bagagem era
diluído no preço dos bilhetes de to-
dos os passageiros.

“É importante lembrar que logo
após a implementação da cobran-
ça pela franquia de bagagem, ao
menos oito empresas estrangeiras
demonstraram interesse em operar
no país. Em 2020, porém, a pande-
mia do coronavírus interrompeu
esse movimento”, justifica a nota.

THIAGO GADELHA

INPC:
MOEDAS
BOLSAS

MERCADO FINANCEIRO

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL (SPPE)

OUTROS ÍNDICES

1,71%
DÓLAR > Compra:                          >> Venda:                          >>  Variação:                          EURO: YUAN (China): PESO (Argentina):

IBOVESPA   > Variação:                       >>  Pontos: DOW JONES (NOVA YORK): NASDAQ (NOVA YORK): S&P 500 (NOVA YORK):

SELIC: IPCA: IGP-M FGV:
OURO BM&F:

R$ 4,939 R$ 4,940 0,75 0,043

1,01%  1,03%109.531,481,22%

11,75% 1,62% 1,74%
1,14% 300,50

-1,00% 5,217
(Março)
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Folha de Pernambuco14 Recife, quinta-feira, 28 de abril de 2022 Classificados

AFLITOS                  
LP 271 APTO NO CORACAO
DOS AFLITOS COM 60M, 2QTS,
1STE, SL P/ 02 AMB, COZ, WC
SOC, 1VG, SL DE FESTA, PLAY
QUADRA R$ 360MIL, AC.FINAC,
MARQUE SUA VISITA!! FONE
991919003/986967550/30375200
CRECI 9355J

LP3184 OPORTUNIDADE!!
IMPERDIVEL APTO 110M, 3
QTS, 1STE, VAR, SL P/ 02
AMB, COZ, DCE, WC SOC,
TODO COM ARMARIOS,
2VGS, ELEV, PISC, SL FESTA,
PLAY, VALOR R$610MIL, AC
FINAC. FONE 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP 4126 OPORTUNIDADE
AP TO DECORADO COM
202M COM 5ATS SENDO 1
SUITE, CLOSET, VAR, 2SALAS
COM 3QMB, COZ, DCE, AR-
MARIOS, 2 VG, SL FESTA, E -
LEV, R$ 580MIL, AC FINAC,
FONE 986967550/30375200
CRECI 9355J

BOA VISTA                

LP 367 OPORTUNIDADE U -
NICA EXCLUSIVIDADE EDF.
DUARTE COELHO APARTA-
MENTO COM 127 M, 3
QUARTOS,, 1 SUITE, VAR, WC
SOC, DCE, SALA PARA 02
AMBIENTES, COZINH, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
PRONTO PARA MO RAR,
LIN DA VISTA, ELEVADOR, R$
270MIL, ACEITAMOS.FINACI-
AMENTO, MAR QUE SUA
VISITA COM OS NOSSOS
CORRETORES COM OS
NOSSOS CORRETORES. LI -
GAR TELEFONES 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

CASA AMARELA             
LP312 IMPERDIVEL!! APTO
COM 63M, 3QTS SENDO
2STE, SP/02AMB, COZ, WC
SOC, TODO DECORADO E
COM ARMARIOS, ELEV, SL
FESTA, PISC, PLAY, 1VG, R$
380MIL, AC FINAC, MAR-
QUE SUA VISITA!! FONE
986967550/999955055/30375
200 CRECI 9355J
LP3217 APTO COM OTIMA
LOCALIZACAO COM 72M,
3 QTS, 1STE, SL P/ 02AMB,
WC SOCIAL, COZ, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, 1VG,
R$ 250MIL, AC.FINAC, MAR-
QUE SUA VISITA FONE
991919003/986967550/30375
200

LP 239OPORTUNIDADE AP -
TO COM OTIMA LOCAL-
IZACAO COM 80M, 2QTS,
SUITE, ESCRITORIO, SL P/
02AMB, VAR, WC SOC, COZ,
AREA DE SERV, TODO COM
ARMARIOS, PISC SALAO DE
FESTA, 1VG, DE GARAGEM,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES
AC.FINAC, VALOR R$ 350
MIL, TELEFONE-991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP374 OPORTUNIDADE AP -
TO NO CORACAO DE CA -
SA AMARELA COM 85M, 3
QTS, STE, VAR, SL P/ 02 AMB,
WC SOC, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, 2VG,
LAZER COMPLETO, R$ 450
MIL, ACEIT. FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

CASA FORTE               
LP 4106 VENDO APTO COM
178M, A 50M DA PRACA DE
CASA FORTE, 4QTS, WC
SOC, 2STES, 1CLOST, VAR, SL
P/ 03 AMB, DCE, COZ,
TODO COM ARMARIOS,

Apartamentos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PETROLINA
CNPJ/ME nº 04.811.856/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(modalidade virtual)

Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
PETROLINA (“CEP”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 
10 de maio de 2022, às 10:00 hs, a ser realizada de forma virtual, com 
transmissão pela plataforma Teams, conforme link a ser oportunamente 
disponibilizado aos acionistas em seus respectivos endereços eletrônicos, 
conforme prática corrente, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho de Administração da 
Companhia e do Presidente do Conselho de Administração; (ii) Reforma e 
consolidação do Estatuto Social da Companhia para adequação ao novo 
Acordo de Acionistas da Companhia. Petrolina, PE, 27 de abril de 2022.

Conselho de Administração - Antonio J. L. Pargana 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS DO SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE 

Conforme previsto no Estatuto do Santa Cruz Futebol Clube (“Estatuto Social do Clube” e “Clube”, respectivamente), 
convocamos todos os sócios do Clube a participar da 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2022, inicialmente aprazada 
para o dia 27 de março de 2022, e que, por força do art. 33 do Estatuto fica adiada para o dia 08 de maio de 2022, às 
08h30, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos sócios e, em segunda convocação, às 9h, com 
qualquer número, com término previsto às 17h. A reunião ora convocada se dará em formato presencial, em respeito ao 
teor do art. 26, § 6º, do Estatuto Social. Na Ordem do Dia, integram a pauta os seguintes assuntos: I - aprovar a 
modificação do caput do artigo 37 do Estatuto Social do Clube, para ampliação do número de membros efetivos do 
Conselho Deliberativo, acrescendo mais 300 (trezentos) membros efetivos e 50 (cinquenta) membros suplentes, de 
maneira que o Conselho Deliberativo passe a ser composto por 100 (cem) Conselheiros Beneméritos, 500 (quinhentos) 
membros efetivos e 50 (cinquenta) suplentes, aprovando, também, a eleição dos novos conselheiros, cujos nomes serão 
apresentados com até 10 (dez) dias de antecedência, para tomarem posse nos novos cargos. II- aprovar a exclusão dos 
§§1º e 3º do artigo 1º do Estatuto Social do Clube, bem como a consequente alteração do Estatuto Social do Clube para 
refletir a referida deliberação; III – Autorizar a constituição de sociedade anônima do futebol (“SAF”), a qual será regida pela 
Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021, pelo seu estatuto social (“Estatuto Social”) e, subsidiariamente, pelas disposições 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, conforme aplicáveis, sob a 
denominação de Santa Cruz Futebol Clube Sociedade Anônima de Futebol, com sede e foro na Cidade de Recife, no 
Estado de Pernambuco, localizada na Beberibe, nº 1160, Bairro do Arruda, CEP 52120-000 (“Companhia” ou “SAF”), cuja 
implementação e efetiva constituição, ficará a cargo do Executivo do Clube, que adotará todas as medidas necessárias 
para a constituição da SAF, de acordo com seu juízo de oportunidade e conveniência voltados a melhor formatação para 
atração de investimentos, em observância ao planejamento estratégico e de reestruturação do Clube; IV – Aprovar o 
Estatuto Social da Companhia nos termos da Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021; V – Autorizar a contratação de 
empresa avaliadora como perito contábil (“Empresa Avaliadora”), para fins de elaboração do laudo de avaliação dos bens 
e direitos pertencentes ao Clube, como acionista constituinte, que serão conferidos ao capital social inicial da Companhia 
(“Laudo de Avaliação”), caso venha a ser constituída; VI – Autorizar a aprovação, pelo Executivo, do Laudo de Avaliação 
elaborado pela Empresa Avaliadora, nos termos dos Arts. 8º e 251 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976; VII – A 
aprovação para a subscrição e integralização do capital social inicial da Companhia, em bens e/ou direitos, que será 
representado por ações ordinárias de classe A, todas nominativas e sem valor nominal, a serem integralmente detidas 
pelo Clube e integralizadas pelo Clube, mediante a conferência dos seguintes bens e direitos de propriedade do Clube: (i) 
os direitos federativos, econômicos e desportivos, inclusive mecanismos de solidariedade, de atletas profissionais e das 
divisões de base do Clube; e (ii) o direito de uso das marcas de propriedade do Clube;  VIII - a autorização para que os 
administradores do Clube pratiquem todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas na 
assembleia geral, incluindo, mas sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários à efetivação das 
respectivas deliberações. IX – Aprovar a alteração do artigo 71 e parágrafos do Estatuto Social do Clube para 
constar a seguinte redação:  Artigo 71 - “O Clube terá uma Comissão Patrimonial composta de 15 (quinze) 
membros efetivos, sendo 13 (treze) desses membros eleitos pelo Conselho Deliberativo e os outros 02 (dois) 
membros natos por força de representações que exerçam em outros poderes do Clube, sendo que 6 (seis) desses 
membros serão eleitos para um mandato até a segunda reunião ordinária seguida do Conselho Deliberativo.” 
Parágrafo 1º - A indicação dos 13 (treze) membros para compor a Comissão Patrimonial deverá ser feita, 
preferencialmente, entre os Conselheiros ex-presidentes do Executivo, do Conselho Deliberativo, da Comissão 
Patrimonial e de Conselheiros com mais de 06 (seis) anos consecutivos de mandato. Parágrafo 2º - São membros 
natos da Comissão Patrimonial o Presidente do Conselho Deliberativo e o Presidente do Executivo, sendo-lhes 
assegurado o direito de propor, discutir e votar. Parágrafo 3º - A Comissão Patrimonial terá um Presidente, um 
Secretário e um Tesoureiro, sendo os demais membros vogais. O Presidente será eleito interpares em reunião presidida 
pelo mais idoso dos membros da Comissão Patrimonial. O Secretário e o Tesoureiro serão de livre escolha do Presidente. 
Parágrafo 4º - A Comissão Patrimonial se reunirá, extraordinariamente, mediante convocação do seu Presidente, do 
Presidente do Executivo, do Conselho Deliberativo ou de seu Presidente, ou da Comissão Fiscal. Parágrafo 5º - Compete 
à Comissão Patrimonial: I – O controle da conta bancária vinculada e sob sua exclusiva movimentação, de toda e qualquer 
receita proveniente de: a) venda de títulos patrimoniais; b) venda de camarotes, cadeiras cativas e respectivas taxas de 
manutenção; c) aluguel de cadeiras cativas e camarotes; II – A administração de qualquer receita constituída por 
operações de crédito ou doações, cuja destinação tiver por objetivo a aquisição, construção, ampliação, conservação ou 
reforma do patrimônio imobiliário do Clube; III – A fixação dos preços e condições da venda de títulos patrimoniais, 
cadeiras cativas e camarotes; IV – contratar seguros contra riscos dos bens móveis e imóveis do Clube;” 

SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.
CNPJ N° 12.884.672/0001-96 - NIRE 26.300.018.152

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022
DATA: 31 de março de 2022. HORÁRIO: 10h00 horas. LOCAL: sede social, localizada na Rodovia BR 101 Norte, Km 38, 
Itapissuma/PE, CEP 53700-000. PRESENÇA: SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA, acionista detentora da totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 251 da Lei nº 6.404/76. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: 
Dispensada a prova de convocação, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76. MESA: Marco Antônio Matiolli 
Sabará – Presidente da Mesa. Ulisses Matiolli Sabará – Secretário. DOCUMENTOS LIDOS E ARQUIVADOS NA SEDE 
SOCIAL: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações contábeis, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados no jornal Folha de Pernambuco 
de 30 de março de 2022, páginas 14 e 15, em obediência ao disposto no artigo 289, inciso I, da Lei nº 6.404/76 e ao 
disposto no parágrafo único do artigo 77 do Decreto10.173/2019. ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a aprovação das 
contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3) Deliberar sobre a 
ratificação de distribuição de dividendos antecipados decorrentes da reserva de lucros, no valor de R$ 2.936.467,95 (dois 
milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), efetuada em 
2021. DELIBERAÇÕES: Os acionistas decidiram, por unanimidade dos votos: (i) FORAM APROVADAS as contas dos 
administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações contábeis referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) O lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 foi no valor de R$ 3.119.516,32 (Tres milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois 
centavos). FOI DESTINADO: (i) o valor de R$ 1.221.378,45 (hum milhão, duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e 
oito reais e quarenta e cinco centavos.) para o acionista SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA, a título de dividendos; (ii) o 
valor de R$ 155.985,72 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) 
destinados à Reserva Legal, em obediência aos termos do art. 193, “caput”, da Lei 6.404/1976;  (iii) o valor de R$ 
1.742.152,15 (hum milhão, setecentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quinze centavos) destinados 
a Reserva de Incentivos Fiscais. (iii) Ratificar a distribuição de dividendos decorrentes da reserva de lucros, no valor de R$ 
2.936.467,95 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco 
centavos), efetuada em 2021. Por fim, FOI AUTORIZADA a lavratura da presente Ata na forma de sumário, conforme 
previsto no artigo 130, §1º da Lei de Sociedades por Ações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a 
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. ASSINATURAS: 
Presidente: Marco Antônio Matiolli Sabará. Secretário: Ulisses Matiolli Sabará Acionistas: Marco Antônio 
Matiolli Sabará e Ulisses Matiolli Sabará. Itapissuma, 31 de março de 2022. Certifico o Registro em 22/04/2022. 
Arquivamento 20229449476 de 22/04/2022 Protocolo 229449476 de 06/04/2022 NIRE 26300018152. 
Nome da empresa SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A. Este documento pode ser verificado em 
h t tp : / / redes im. jucepe .pe .gov.b r /au ten t i cacaodocumen tos /au ten t i cacao .aspx .  Chance la  
115116590877347.MESA: Marco Antônio Matiolli Sabará - Presidente da Mesa.Ulisses Matiolli Sabará - 
Secretário da Mesa.  ACIONISTA: Sabará Participações LTDA - Marco Antônio Matiolli Sabará - Sócio-
representante. Sabará Participações LTDA - Ulisses Matiolli Sabará - Sócio-representante.

TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.
RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO - Dando cumprimento às determinações legais e estatutárias , submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, as demonstrações contábeis referente ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021, acompanhadas do relatório do auditor independente. A Terminais Fluviais do Brasil S.A. (“Companhia”), foi constituída em 30 de novembro de 2009, sob a forma de sociedade por ações, com capital fe-
chado, com Sede na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco. A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços de armazenagem de combustíveis líquidos, serviços auxiliares de apoio marítimo e fluvial, análise
técnica e qualitativa de combustíveis líquidos, construção de edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços), obras de construção civil de outros tipos, serviços de preparação do terreno e montagem de instala-
ções industriais e de estruturas metálicas, comércio varejista de materiais de construção em geral e suas respectivas atividades secundárias; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados
anteriormente, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para construção, mineração e terraplanagem.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021

e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Not. explic. 2021 2020
Circulante
Caixa e equiv. de caixa 5 17.864 12.213
Contas a receber 6 1.925 7.641
Tributos a recuperar 7 4.091 2.421
Adiantamento a fornecedor 22 18 113
Despesa antecipada 556 318
Outros créditos - 37

24.454 22.743
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Mútuo com partes relac. 22 48.786 47.814
Depósitos judiciais 15 8.210 8.214

56.996 56.028
Imobilizado 8 169.749 169.737

169.749 169.737
Total do ativo 251.199 248.508

Passivo e patrimônio líq.Not. explic. 2021 2020
Circulante
Fornecedores 9 1.874 436
Debêntures 13 38.069 35.309
Obrigações tributárias 10 5.116 4.980
Obrig. sociais e trabalhistas 535 460
Dividendos a pagar 14 2.980 -
Outros passivos 16 1.817 145

50.391 41.330
Não Circulante
Obrigações tributárias NC 10 1.092 552
Debêntures NC 13 21.931 59.580
Adiantamentos de clientes NC 11 28.045 28.045
Passivo fiscal diferido 12 3.901 4.048

54.969 92.225
Patrimônio líquido 17
Capital social 65.736 65.736
AFAC 1.000 1.000
Ajuste de avaliaçao patrimonial 7.573 7.858
Reservas de lucros 71.530 40.359

145.839 114.953
Total do passivo e patrimônio líq. 251.199 248.508
Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31
de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Not. explic. 2021 2020
Receita líquida de vendas 18 82.910 80.796
Custo dos serviços prestados 19 (15.250) (13.359)
(=) Lucro bruto 67.660 67.437
(+/-) Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 19 (8.244) (4.796)
Outras receitas operacionais 19 9.359 8.490

1.115 3.694
(=) Lucro oper.ant. result.financeiro 68.775 71.131
Receitas financeiras 20 2.374 2.172
Despesas financeiras 20 (7.835) (8.742)
(=) Resultado financeiro líquido (5.461) (6.570)
(=) Lucro antes do I.R. e Cont. Social 63.314 64.561
Imposto de Renda e Cont. Social 21 (16.233) (17.131)
(=) Lucro líquido do exercício 47.081 47.430

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)
2021 2020

Lucro líquido do exercício 47.081 47.430
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exe. 47.081 47.430
Demonstrações dos fluxos de caixa Exe. findo em 31
de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido do exercício 47.081 47.430
Ajustes para conciliar o lucro líquido/
(prejuízo) do exercício com o caixa
gerado pelas atividades operacionais
Provisão/(reversão) para contingências - -
Depreciação 6.954 7.071
Valor residual do imobilizado baixado - 30
Juros incorridos e não

pagos - debêntures - 7.082
Tributos diferidos (147) -
Lucro do exercício ajustado 53.888 61.613
Acréscimo líq./(decréscimo) de ativos
Contas a receber 5.716 2.600
Tributos a recuperar (2.641) 1.397
Adiantamentos a fornecedores 95 (111)
Despesas antecipadas 37 164
Outros créditos (238) 52
Depósitos judiciais 4 (8.092)
Acréscimo líq./(decréscimo) de passivos
Fornecedores 1.438 223
Obrigações tributárias 676 1.249
Obrigações sociais e trabalhistas 75 (62)
Adiantamento de clientes - (3.090)
Outros passivos 1.672 (283)
Caixa líquido gerado pelas

atividades operacionais 60.722 55.660
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Aquisição de imobilizado (6.966) (316)
Caixa líquido aplicado pelas

ativid. de investimentos (6.966) (316)
Fluxo de caixa nas atividades

de financiamentos
Dividendos a pagar 2.980 -
Dividendo pagos - (12.896)
Amortização de debentures -

principal e juros (34.889) (38.147)
Empréstimos a partes relac. - Ativo - (6.570)
Distrib. de outras reservas de lucro (16.196) (12.735)
Constituição de AFAC - 1.000
Caixa líquido aplicado pelas
atividades de financiamentos (48.105) (69.348)
Acréscimo líquido/(decréscimo) de

caixa e equivalentes de caixa 5.651 (14.004)
Saldos iniciais de caixa e eq. de caixa 12.213 26.217
Saldos finais de caixa e eq. de caixa 17.864 12.213
Acréscimo líquido/(decréscimo) de

caixa e equivalentes de caixa 5.651 (14.004)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em

31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Retenção de lucros

Capital AFAC-Adiant. Reserva Outras Ajuste Luc. líq./
social p/futuro aum. Reserva incent. reservas avalia. (preju.)

de capital legal fiscais lucros patrim. acumu. Total
Saldos em 1º de jan. de 2020 65.736 - 159 16.188 - 8.143 - 90.226
Constituição de AFAC - 1.000 - - - - - 1.000
Realização do ajuste a valor justo - - - - - (285) 285 -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 47.430 47.430
Destinação do lucro líquido
Reserva legal - - 2.393 - - (2.393) - -
Reserva de incentivos fiscais - - - 8.344 - - (8.344) -
Aju. no saldo reserva incent. fiscais - - - (839) - - - (839)
Divid. interm. pag.-AGE 28/02/2020 - - - - - - (10.129) (10.129)
Distrib. de outras reservas de lucro - - - - (12.735) - - (12.735)
Outras reservas de lucros - - - - 26.849 - (26.849) -

65.736 1.000 2.552 23.693 14.114 7.858 - 114.953
Saldos em 31 de dez. de 2020
Realização do ajuste a valor justo - - - - 432 (285) - 147
Lucro líquido do exercício - - - - - - 47.081 47.081
Destinação do lucro líquido
Reserva legal - - 2.354 - - - (2.354) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 9.154 - - (9.154) -
Distrib. de outras reservas de lucro - - - - (15.902) - - (15.902)
Outras reservas de lucros - - - - 35.133 - (35.573) (440)
Saldos em 31 de dez. de 2021 65.736 1.000 4.906 32.847 33.777 7.573 - 145.839

1. Contas a receber de clientes
2021 2020

Clientes diversos 1.925 7.641
1.925 7.641

Circulante 1.925 7.641
2. Tributos a recuperar

2021 2020
IRPJ 2.666 739
CSLL 5 -
ICMS 86 86
PIS 224 214
COFINS 830 1.085
ISS 280 297

4.091 2.421
3. Imobilizado
3.1. Composição dos saldos

2021 2020
Taxa de Depreciação e
depreciação Custo amortização Líquido Líquido

Terrenos - 5.613 - 5.613 3.413
Edificações e benfeitorias 2,5%-4% 67.896 (9.070) 58.826 59.805
Máquinas e equipamentos 6,66%-10% 11.290 (7.563) 3.727 4.711
Veículos 20%-33,33% 106 (85) 21 5
Móveis e utensílios 12,5%-33,33% 205 (141) 64 85
Tanques e tubovias 10%-15% 88.874 (19.569) 69.305 72.377
Flutuante 10%-17% 33.694 (7.991) 25.703 26.271
Imobilizado em andamento - 6.490 - 6.490 3.070

214.168 (44.419) 169.749 169.737
3. 2 - Política contábil: Avaliado ao custo de aquisição
e/ou construção, acrescido de juros capitalizados durante
o período de construção, quando aplicável para casos de
ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumu-
lada e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável.
Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos desti-
nados à manutenção das atividades da Companhia e de
suas controladas, originados de operações de arrenda-
mento mercantil do tipo financeiro, são registrados como
se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início
de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de
financiamento, sendo os ativos também submetidos às
depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis es-
timadas dos respectivos bens ou duração do contrato, nos
casos em que não há a opção de compra. Terrenos não
são depreciados. A depreciação dos demais ativos é cal-
culada pelo método linear, para distribuir seu valor de
custo ao longo da vida útil estimada, como segue:

Anos
Edificações 25-40
Máquinas 10-15
Veículos 3-5
Móveis, utensílios e equipamentos 3-8
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados
e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados com-
parando-se o valor da venda com o valor residual contá-
bil e são reconhecidos na demonstração do resultado.
4. Obrigações tributárias

2021 2020
ICMS 3 3
COFINS 1.061 688
PIS 230 14
ISS 394 810
IRRF 34 -
Glosas de despachos decisórios
(tributos diversos) 482 482

IRPJ e CSLL 3.646 3.400
Tributos parcelados a recolher 348 -
PIS, COFINS e CSLL - PCC 10 -

6.208 5.532
Circulante 5.116 4.980
Não circulante 1.092 552
5. Passivo fiscal diferido: O passivo fiscal diferido é re-
ferente à movimentação do saldo do ajuste de avaliação
patrimonial do ativo imobilizado, em decorrência da ado-
ção do custo atribuído do imobilizado:

2021 2020
IRPJ 2.868 2.976
CSLL 1.033 1.072

3.901 4.048

6. Debêntures: A movimentação das debêntures está
demonstrada a seguir:

Valor
Saldos em 1º de janeiro de 2020 125.954
Juros incorrido e não pago 7.082
Amortização de juros (6.272)
Amortização de principal (31.875)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 94.889
Juros incorrido e não pago 7.487
Amortização de juros (6.151)
Amortização de principal (36.225)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 60.000
Circulante 38.069
Não circulante 21.931
7. Receita operacional líquida

2021 2020
Operações portuárias 95.853 93.697
Locação de bens imóveis 48 40

95.901 93.737
COFINS (6.723) (6.783)
PIS (1.460) (1.473)
ISS (4.793) (4.685)
Outros descontos (15) -

(12.991) (12.941)
Receita operacional líquida 82.910 80.796
8. Custos e despesas por natureza

2021 2020
Locação de máquinas,
equipamentos, imóveis
e veículos (347) (74)

Utilidades e serviços (1.334) (723)
Segurança, vigilância e
conservação patrimonial (3.622) (1.174)
Seguros (1.379) (1.500)
Impostos e taxas (668) (735)
Pessoal e encargos (4.431) (4.481)
Publicidade de propaganda (32) (13)
Manutenção (932) (815)
Multas e juros (58) (15)
Encargos de depreciação
e amortização (6.107) (7.071)

Rateios de Gastos Corporativos (i) (2.826) (811)
Honorários e serviços profissionais - (1.406)
Outras receitas operacionais 7.600 9.153

(14.135) (9.665)
Custo dos serviços prestados (15.250) (13.359)
Despesas gerais e administrativas (8.244) (4.796)
Outras receitas operacionais 9.359 8.490

(14.135) (9.665)

NOTAS EXPLICATIVAS DAADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

Aos Acionistas e Administradores da Terminais Fluviais
do Brasil S.A. Recife - PE. Opinião: Examinamos as de-
monstrações contábeis da Terminais Fluviais do Brasil
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Terminais Fluviais do
Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ên-
fase - Transações com partes relacionadas: Conforme
demonstrado na Nota Explicativa nº 22 às demonstrações
contábeis, a Companhia mantém transações relevantes
com partes relacionadas em condições estabelecidas
entre elas. Nossa opinião não contém modificação rela-
cionada a este assunto. Não conformidade ou suspeita
de não conformidade com leis e regulamentos: Con-
forme mencionado na Nota Explicativa nº 1.2 às de-
monstrações contábeis, a Administração, apoiada por
especialistas, adotou medidas visando investigar os fatos
relacionados à operação conhecida como "Lava Jato",
que, dentre outros assuntos, teve como objetivo investi-
gar o envolvimento de um dos acionistas da Companhia
em atos ilegais, violação de leis e regulamentos em tran-
sações com um dos principais clientes da Companhia. O

resultado do processo de investigação interna não iden-
tificou riscos potenciais relevantes que possam impactar
a continuidade operacional da Companhia, bem como as-
suntos que que possam impactar de forma relevante as
suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31
de dezembro de 2021, porém o processo por parte da
Justiça Federal e Ministério Público Federal permanecem
em andamento. Nossa opinião não contém ressalva re-
lacionada a esse assunto. Principais assuntos de au-
ditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que,
em nosso julgamento profissional, foram os mais signifi-
cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria
das demonstrações contábeis como um todo e na for-
mação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião se-
parada sobre esses assuntos. Reconhecimento de re-
ceita – não relacionadas à fraude: A Companhia exerce
o julgamento no reconhecimento de receita, principal-
mente em relação à se o Grupo está atuando como prin-
cipal ou agente nas operações de compra e venda de
combustível. Existe um risco de reconhecimento de recei-
tas fora da competência nas demonstrações contábeis das
empresas da Companhia. Resposta da auditoria ao as-
sunto: Documentamos e testamos os principais contro-
les gerais relacionados ao reconhecimento de receita. Em
seguida, aplicamos técnicas de auditoria baseadas em
análises para obter segurança sobre a reconciliação entre
a receita, contas de clientes e recebimentos de clientes.
Desafiamos os julgamentos da Administração sobre se,
em seus contratos de compra e venda de combustíveis, a
Companhia estava agindo como principal ou agente, revi-
sando as condições contratuais no contexto do CPC 47.
Utilizamos procedimentos analíticos para comparar a re-
ceita com as nossas expectativas, definidas com base em
nossa compreensão dos negócios da Companhia e do
mercado em que ela está inserida. Isso nos permitiu iden-
tificar os padrões comerciais e executar procedimentos
substantivos de auditoria e amostra de transações. Os re-
sultados de nossos testes nos permitiram concluir de
forma razoáveis sobre os saldos e as divulgações rela-
cionadas a este assunto, considerando as práticas contá-
beis e a documentação suporte definida e mantida pela
Administração. Com base no resultado dos procedimentos
de auditoria acima descritos, julgamos serem razoáveis

os saldos e as divulgações sobre este assunto, conside-
rando as práticas contábeis e a documentação suporte de-
finida e mantida pela Administração, para fundamentar sua
conclusão, refletidas nas demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades da Administração pelas demonstra-
ções contábeis: A Administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Companhia con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão li-
vres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte da audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: AIdentificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contá-
beis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os contro-
les internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia; • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração; •
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros as-
pectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.
Recife, 21 de março de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC PE 001269/F-8
Jairo da Rocha Soares
Contador CRC 1 SP 120458/O-6 – S - PE

RELATÓRIO DOAUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EDITAL DE PROCLAMAS

A Belª. FABIANA MARIA GUSMÃO DANDA LIMA, Oficial do Serviço 

de Registro civil das Pessoas Naturais e Casamentos do 9º Distrito 

Judiciário, com sede à Rua Galvão Raposo, nº 222, Madalena, Recife-

PE. Faz saber, que estão se habilitando a casar-se por este cartório os 

seguintes contraentes: 1 –  DOUGLAS HENRIQUE PAIXÃO BORGES 

e RAIANE ISLAINE SILVA FERREIRA. Se alguém souber de algum 

impedimento, acuse-o para fins de direito no prazo da Lei. Dado e 

passado nesta Capital, Recife, 27 de abril de 2022. Eu, Fabiana Maria 

Gusmão Danda Lima, Oficial do Registro, mandei digitar e assino.
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340 MIL, AC FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 378 OPORTUNIDADE U -
NICA EXCLUSIVIDADE EDF.
MORADA FARROUPILHA
APTO PROX DE TUDO C/
95M, 3QTS, SUITE, +REVER-
SIVEL, WC SOC, SL P/ 02
AMB, COZ, 1VG COB, ELEV,
R$ 265MIL, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 3142 OPORTUNIDADE
U NICA APTO COM 84M, 3
QTS, 1SUITE, 1QUARTO RE-
VERSIVEL, SALA P/ 02AMB,
COZ, WC SOC, VAR, WC
SOC, WC SERV, 1VG, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, R$
350MIL, MARQUE SUA VI -
SITA, ACEIT. FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP3144 OPORTUNIDADE
AP TO COM 70M, 3QTS, SU -
ITE, SL P/ 02AMB, COZ, WC
SERV, ARMARIOS, 1VG, ELEV,
LAZER COMPLETO, R$ 380
MIL, AC FINAC, MARQUE
SUA VISITA RAPIDO COM
UM DOS NOSSOS CORRE-
TORES, FONE 991861864/
999184740/986967550/30375
200 CRECI 9355J

RIO DOCE                 

LP 321 OPORTUNIDADE
EX CLUSIVIDADE,WC SOC
E DE SERV, COZ, AREA DE
SERV, TODO COM ARMAR-
IOS, NASC, 1 ANDAR DE ES-
CADA, 1VG, AC FINAC, R$
160 MIL, MARQUE SUA VI -
SITA, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

ROSARINHO                

LP 235 OPORTUNIDADE U -
NICA APTO COM 75M, 2
QTS, SUITE, SL P/ 02AMB,
COZ, WC SOC, AREA DE
SERV, VARAND, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 1VG, ELEV
SL FESTA, PISC, PLAY, R$ 400
MIL, AC FINAC, TELEFONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP214 OPORTUNIDADE U -
NICA APTO TODO COM
ARMARIOS, COM 87M, 2
QTS, SUITE COM CLOSET,
WC SOC E WC DE SERV, SL
PARA 02 AMB, COZ, DECO-
RADO E REFORMADO, 1
VG, ELEV, IMPERDIVEL, MAR-
QUE SUA VISITA, R$ 285MIL,
AC FINAC, LIGAR FONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

LP242 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 80M, 2QTS, STE,
VAR, SL P/ 02AMB, COZ, WC
SOC, DCE, TODO COM AR-
MARIOS, 1 VG, PILOTS, R$
230 MIL, AC.FINAC, FONE
9919190003/30375200/98696
7550 CRECI 9355J

LP3141 APTO COM PTIMA
LOCALIZACAO COM 97M,
3 QTS, 1SUITE, VAR, WC
SOC, DCE, SL P/ 02 AMB,
COZ, COM ARMARIOS,
PISC, SALO DE FESTA, PLAY,
2VGS R$ 530MIL, AC.FINAC
OU ALUGUEL R$ 3.000,00
COM TAXAS. LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP3245 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE APTO COM
75M, 3QTS, STE, VAR, SL P/
02AMB, COZ, WC SOC, E
WC SERV, NASC, ELEV, SL
FESTA, PLAY, PISC, 1VG, AR-
MARIOS, R$ 420MIL, AC.
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP329 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE EXCLUSIVIDA -
DE EDF. PEDRA SITIO DA
ROSEIRA APTO COM 82M
3QTS, SUITECOM ARMAR-
IOS, SALA P/02 AMB, COZ,
COM ARMARIOS, WC SOC
COM BOX, DCE, VAR, TO-
TALMENTE NASCENETE, E -
LEV, SL FESTA, PISC COM
RAIA, PLAY, QUADRA, 2VGS,
AC FINAC. R$ 490MIL, LI -
GAR TELEFONES: 30375200/
986967550 / 991919003
CRECI 9355j

TAMARINEIRA              
LP3188 APTO COM 100 M, 3
QTS, 1 SUITE, VAR, WC SOC,
DCE, SL P/02 AMB, ARMARIOS,
ELEV, SL FESTA, PLAY 1VG, R$
450 MIL, AC.FINAC, LIGAR F:
991919003/986967550/30375200
CRECI 9355J

LP328 APTO COM 125 M,
SUITE, WC SOC,COZ, VAR, SL
P/ 02AMB, ARMARIOS, 2VGS,
ELEV, SL FESTA, PLAY, R$ 680
MIL, AC FINANC. LIGAR F-
9 9 1 9 1 9 0 0 3 / 9 8 6 9 6 7 5 5 0 /
30375200 CRECI 9355J

LP328 APTO COM 125 M,
SUITE, WC SOC,COZ, VAR, SL
P/ 02AMB, ARMARIOS, 2VGS,
ELEV, SL FESTA, PLAY, R$ 680
MIL, AC FINANC. LIGAR F-
9 9 1 9 1 9 0 0 3 / 9 8 6 9 6 7 5 5 0 /
30375200 CRECI 9355J

TORRE                    
LP 244 APTO DECORADO C/
52M, 2QTS, 1STE, ARMARIOS,
SL P/ 02AMB, COZ, WC SOC,
VAR, NASC, ELEV, 1VG, LAZER
COMPLETO R$ 300MIL, AC.
FINAC,F:991919003/986967550
/30375200 CRECI 9355J

LP 244 APTO DECORADO
C/ 52M, 2QTS, 1STE, ARMAR-
IOS, SL P/ 02AMB, COZ, WC
SOC, VAR, NASC, ELEV, 1VG,
LAZER COMPLETO R$ 300
MIL, AC. FINAC, LIGAR TELS:
991919003/986967550/303752
00 CRECI 9355J

PIEDADE                  
3 QTS (2GUARDA-ROUPAS EM-
BUTIDOS), SALA E COZINHA
AMPLA(ARM.EMBUTIDOS),ARE
A DE SERVICO, 2 BANHEIROS
SEN DO 1 SUITE. 1 GARAG. R$
700.00 + 120.00 COND. IPTU JA
PAGO EM 2022. F.81.98247-1659

3 QTS(2GUARDA-ROUPAS EM-
BUTIDOS), SALA E COZINHA
AMPLA(ARMARIOS EMBUTI-
DOS),AREA DE SERVICO, 2
BANHEIROS SEN DO 1 SUITE. 1
GARAGEM. R$ 700.00 + 120.00
COND. IPTU JA PAGO EM 2022.
F.81.98247-1659

HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 03.284.505/0001-13.

Declarada Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1416/2000 (07.04.2000). Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos conforme Portaria nº 2261 de 22/12/2016 do Ministério da Saúde que defere a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde publicada no
Diário Oficial da União no dia 23/12/2016. RELATÓRIO DA DIRETORIA: SRS. ASSOCIADOS, Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 com os pareceres do Conselho fiscal e do Auditor Indepen-
dente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias. Barbalha/CE, 28 de abril de 2022. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
EM REAIS

ATIVO                     NE                    2021                    2020
CIRCULANTE 48.733.284,68 73.846.819,85 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Nº 05 a 8.119.677,18 20.716.794,25 
Caixa e Bancos C/Movimento Nº 05 a 88.295,72 67.337,25 
Aplicações Financeiras Nº 05 c 8.031.381,46 20.649.457,00
CRÉDITOS 40.613.607,50 53.130.025,60 
Adiantamentos a Diversos Devedores 1.532.303,78 1.838.149,66
Imposto a Recuperar 6.207,07 21.409,74 
Cartões de Crédito a Receber 124.768,25 116.736,88 
Convênios Públicos 8.516.669,53 38.999.839,48
Convênios Privados 3.224.755,04 2.943.677,43
(-) Prov. P/Cred. de Liquidação Duvidosa Nº 05 e (1.487.187,30) (1.275.240,05)
Subvenção a Receber 24.165.049,52 7.700.000,00 
Estoques Nº 13 4.502.705,53 2.761.138,09 
Despesas Antecipadas . Nº 10 28.336,08 24.314,37 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 41.308.245,36 39.485.989,45 
IMOBILIZADO Nº 05 b 41.308.245,36 39.485.989,45 
Bens em Operação Nº 05 b 59.864.383,67 55.767.831,01 
(-) Depreciações e Amortizações Nº 05 f (21.986.809,49) (19.617.985,43)
Bens c/ Subvenção Governamental Nº 05 b 5.789.933,12 5.188.421,78 
(-) Depreciações Acum.c/ Subv. Gov. Nº 05 f (2.359.261,94) (1.852.277,91)
TOTAL DO ATIVO 90.041.530,04 113.332.809,30 
EXTRA PATRIMONIAL - COMPENSADO Nº 15        12.443.160,97     11.326.570,67 
Isenção Cota Patronal - INSS Nº 15 9.028.839,50 8.083.853,80 
Isenção Contribuição COFINS Nº 15 3.414.321,47 3.242.716,87 
PASSIVO NE 2021 2020
CIRCULANTE 40.310.284,52 56.616.988,48 
EXIGIBILIDADES 40.310.284,52 56.616.988,48 
Fornecedores 4.023.404,45 3.299.270,61
Honorários a Pagar 1.964,48 2.453,31 
Salários a Pagar/Obrigações Sindic 219.898,85 1.598.877,86 
Obrigações Sociais a Recolher Nº 12 508.484,27 428.272,97 
Obrigações Trabalhistas a Pagar Nº 05 d 2.911.034,88 2.737.121,11 
Obrigações Tributárias a Recolher 327.104,25 308.321,13 
Consignações a Pagar 76.136,38 70.871,77 
Contas a Pagar 738.402,97 1.498.331,08
Compromissos por Subvenção 613.624,56 1.123.842,36 
Cheques/Titulos a Compensar 30.880.229,43 45.539.626,28
Compromisso por Cessão 10.000,00 10.000,00 
NÃO CIRCULANTE 114.000,00 114.000,00 
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 114.000,00 114.000,00 
Bens de Terceiros . … 114.000,00 114.000,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nº 06 49.617.245,52 56.601.820,82 
Patrimônio Social … . Nº 06 56.601.820,82 46.155.181,81 
Resultado do Exercício . Nº 05 j (6.984.575,30) 10.446.639,01 
TOTAL DO PASSIVO 90.041.530,04 113.332.809,30
EXTRA PATRIMONIAL - COMPENSADO Nº 15       12.443.160,97     11.326.570,67
Isenção Cota Patronal - INSS . Nº 15 9.028.839,50 8.083.853,80 
Isenção Contribuição COFINS Nº 15 3.414.321,47 3.242.716,87 

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS
Exercício de            NE                      2021                   2020
RECEITAS OPERACIONAIS:
Receitas de Serviços Hospitalares:
Receita de Serviço Médico-Hospitalar Nº 05 g 95.767.681,22 97.126.539,10 
( - ) Glosas, Descontos e Abatimentos (1.263.073,17) (1.129.375,09)
Sub-total 94.504.608,05 95.997.164,01 
RECEITA DE DOAÇÕES:
Receitas de Doações Nº 08 2.116.331,05 2.058.027,24 
Rec. Doações Prejetos CMDCA/PRONON - I.R. Nº 08 209.997,17 - 
Rec. Doações Municipal/Estadual/Federal Nº 08 52.755,85 - 
Sub-total 2.379.084,07 2.058.027,24 
RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL:
Rec. Municipal/Estadual/Federal Nº 05 h 14.636.385,30 8.868.707,36 
Sub-total 14.636.385,30 8.868.707,36 
RECEITAS FINANCEIRAS:
Receitas de Aplicações Financeiras Nº 05 c 415.644,92 233.444,27 
Receitas de Juros, Desc.Obtidos e Outros Ganhos 487.982,63 62.042,54 
Sub-total 903.627,55 295.486,81 
RECEITAS DIVERSAS:
Outras Receitas . Nº 08 1.324.610,46 801.777,41 
Sub-total 1.324.610,46 801.777,41 
RECEITAS PATRIMONIAIS
Receitas Patrimoniais . Nº 08 62.400,00 69.400,00 
Sub-total 62.400,00 69.400,00 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 113.810.715,43 108.090.562,83 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
CUSTOS OPERACIONAIS:
Custos do Atendimento Hospitalar Nº 05 g 63.264.267,95 49.446.339,04
Total dos Custos Operacionais 63.264.267,95 49.446.339,04 
DESPESAS OPERACIONAIS:
( - ) Despesas C/Pessoal e Encargos Sociais Nº 05 g 34.195.369,87 28.972.347,97 
( - ) Despeas Administrativas: Nº 05 g 19.768.069,80 11.329.588,12 
Despesas C/Utilidades Nº 05 g 2.590.875,23 1.560.523,41 
Despesas C/Serviços Nº 05 g 11.610.639,67 5.632.359,62 
Despesas com Materiais de Uso e Consumo Nº 05 g 5.566.554,90 4.136.705,09 
( - ) Despesas Patrimoniais Nº 05 g 296.798,04 318.448,38 
( - ) Despesas Financeiras Nº 05 g 754.978,20 4.774.710,28 
( - ) Despesas Assistencial Nº 14 2.515.806,87 2.802.490,03 
Quota Patronal Nº 11 9.028.839,50 8.083.853,80 
( - ) INSS de Terceiros Nº 11 (1.783.123,90) (1.497.053,95)
( - ) INSS SAT Nº 11 (614.870,30) (516.225,50)
( - ) INSS Quota Patronal . Nº 11 (6.148.703,05) (5.162.255,05)
( - ) INSS Autônomo Nº 11 (482.142,25) (664.696,53)
( - ) INSS de Cooperativados . Nº 11 - (243.622,77)
Contribuição da COFINS . Nº 05 i 3.414.321,47 3.242.716,87
( - ) Contribuição da COFINS Nº 05 i -3.414.321,47 (3.242.716,87)
Total das Despesas Operacionais… 57.531.022,78 48.197.584,78 
Total dos Custos e Despesas Operacionais… 120.795.290,73 97.643.923,82 
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO (6.984.575,30) 10.446.639,01 
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (6.984.575,30) 10.446.639,01 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

CONTAS PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO
               ESPECIFICAÇÕES                                  SOCIAL          MUTAÇÕES             LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2020 46.155.181,81 10.446.639,01 56.601.820,82 
Transferido p/ Patrimônio Resultado
do Exercício 2020 10.446.639,01

Resultado do Exercício em 2021                                          -      (6.984.575,30)     (6.984.575,30)
Saldo em 31 de dezembro de 2021              56.601.820,82      (6.984.575,30)     49.617.245,52 

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMONIO CIRCULANTE LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

                            ANO                                                    2020                        2021          VARIAÇÃO
                        CONTAS                             
ATIVO CIRCULANTE 73.846.819,85 48.733.284,68 (25.113.535,17)
PASSIVO CIRCULANTE                                (56.616.988,48)      (40.310.284,52)      16.306.703,96 
PATRIMÔNIO CIRCULANTE LÍQUIDO          17.229.831,37          8.423.000,16     (8.806.831,21)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                      2021                   2020
Superávit (Déficit) Líquido (6.984.575,30) 10.446.639,01 
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:
Depreciação e amortização 2.875.808,09 1.942.004,68 
Aumento (diminuição) das contas do ativo e pass. circulantes:
Valores a receber 13.944.968,36 3.423.646,75 
Estoques (1.741.567,44) (947.741,72)
Outros créditos curto e longo prazo 313.017,18 (1.075.946,01)
Fornecedores 723.645,01 535.302,66 
Salários e encargos sociais (17.030.348,97) 5.244.820,17 
Outros débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo - - 
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas ativid. operacionais (7.899.053,07) 19.568.725,54 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de bens do ativo imobilizado (4.698.064,00) (6.091.512,12)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das ativid.investimentos (4.698.064,00) (6.091.512,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos/Financiamentos Bancários - -
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit) - -
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das ativid. financiamentos - -
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA
E CAIXA EQUIVALENTES (12.597.117,07) 13.477.213,42 

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 20.716.794,25 7.239.580,83 
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 8.119.677,18 20.716.794,25 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: O HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO -
CNPJ nº 03.284.505/0001-13, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de assistência à saúde, de cará-
ter beneficente, cultural e científico, de natureza filantrópica e de assistência social, que se rege pelo seu
Estatuto Social e pela Legislação aplicável, com sede na cidade de Barbalha-CE, à Av. Cel. João Coelho,
299, Declarada de Utilidade Pública Municipal, pela Lei 1416/2000 (07.04.2000). Portaria nº 2261 de
22/12/2016 do Ministério da Saúde que defere a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social na área de Saúde publicada no Diário Oficial da União do dia 23/12/2016, tem por fi-
nalidade precípua proporcionar a assistência à saúde nos seus diversos aspectos, visando o bem estar
da pessoa em todas as faixas etárias, assim como o amparo à infância, à juventude, às famílias  e às pes-
soas idosas, sem discriminação racial, política ou credo religioso, dedicando-se, também, às obras de pro-
moção humana. NOTA 02 – DA PUBLICAÇÃO: A publicação das Demonstrações Contábeis e Financeiras
está sendo divulgada na forma comparativa, em atendimento ao parágrafo único do Art. 41 da Lei
12.101/2009, o Art. 41 do Decreto 8.242/2014, o parágrafo único  do Art. 67 da Portaria nº 834 de
26/04/2016 do MS e as Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, evidenciando os atos e fatos ad-
ministrativos e contábeis ocorridos nos exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020. NOTA 03 - APRE-
SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Na elaboração das demonstrações contábeis de
2021, a Entidade adotou a Lei 11.638/2007, a Lei 11.941/09 que alteraram os artigos da Lei 6.404/76 em
relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Essas demons-
trações foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qua-
litativas da informação contábil, Resolução CFC Nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC Nº 1.376/11 (NBC TG
26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.305/2010, que apro-
vou a NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais, Deliberações da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial
a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) que revogou a Resolução CFC Nº 877/2000
– NBCT – 10.19, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos
específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação
das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de
entidade sem finalidade de lucros. NOTA 04 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: A En-
tidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de
processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados
ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou
evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas ex-
plicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão anexadas a “ECD – Escrituração Con-
tábil Digital” da Entidade e posteriormente enviada ao SPED. A documentação contábil da Entidade é
composta por todos os documentos, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escri-
turação contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas
essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Entidade man-
tém em boa ordem a documentação contábil. NOTA 05 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTA-
DAS. a) Caixa e Equivalentes de Caixa: conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG
03) - (R3) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em
caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas caracterís-
ticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a in-
significante risco de mudança de valor. b) Imobilizado: Estão demonstrados aos custo de aquisição,
corrigido monetariamente, pela cindida, até 31 de dezembro de 1995, conforme legislação pertinente,
não havendo sido depreciado pelo método linear às taxas preconizadas na legislação até 31/12/2003. No
ano de 2011 foi realizado a Avaliação Patrimonial Bens Móveis e Imóveis como determina a Lei
11.638/2007 através do teste de recuperabilidade ajustando os valores a preço de mercado com base no
Laudo, estando seus efeitos apresentados na Demonstrações Contábeis, em acordo com a Legislação
e Normas Contábeis pertinentes, bem como realizada a depreciação conforme preconiza a legislação,
pelo método linear, e devidamente registrada conforme estabelece a Norma Contábil e Legislação vi-
gente. c) Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendi-
mentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. d)
Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empre-
gados até a data do balanço, para cada exercício. e) Provisão para Devedores Duvidosos: A Entidade
realizou a partir do ano de 2007 a Provisão para Devedores Duvidosos, em acordo com a legislação vi-
gente e as Normas Brasileiras de Contabilidade. f) Depreciação: Foram calculadas, conforme determina
a legislação em vigor e as Normas Contábeis. g) As Despesas e as Receitas Foram apropriadas pelo
princípio de competência e apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e outros documentos em confor-
midade com as exigências legais e fiscais, cumprindo assim todas as obrigações que são devidas pela En-
tidade. h) Subvenções Governamentais: Foram aplicadas nas finalidades a que se destinam. i) Provisão
Contribuição da COFINS: A Entidade realizou a partir do ano de 2014 a Provisão Contribuição da CO-
FINS, em acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.970 de 16/08/2011 e as Normas Brasileiras
de Contabilidade, como se devido fossem.

Em 2021  R$ 3.414.321,47       Em 2020  R$ 3.242.716,87
j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência para o reconhe-
cimento das receitas e para as despesas. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Pas-
sivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.  NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL: O patrimônio
social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos va-
lores dos Superavits, Ajuste de Avaliação Patrimonial, Ajuste de Exercício Anteriores e diminuído dos Dé-
ficits ocorridos,  para atender dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil de Continuidade da
Entidade. NOTA 07 – DOS RECURSOS: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investi-
mentos Patrimoniais. NOTA 08 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS: Acrescidas integra as doações
de pessoas jurídicas, físicas e entidades públicas em bens, numerários, medicamentos e outros concer-
nentes ao uso do nosso atendimento, totalizando R$ 3.703.694,53 NOTA 09 - DOS FINS FILANTRÓPI-
COS: Atendendo ao disposto no inciso II do artº 4º da Lei 12.101/2009, do parágrafo 1º do Art. 20 do
Decreto 8.242/2014 e o item II do Art. 7º da Portaria nº 834 de 26/04/2016, nos Exercícios 2021 e 2020 a
Entidade cumpriu a meta que representam valores superiores ao que determina a Legislação conforme fica
demonstrado abaixo:
Ano de 2021:
Item 2021
INTERNAÇÕES
Total de atendimentos SUS 41.796 
Total de atendimentos Não SUS 12.785 
Soma das Internações ( paciente dia) 54.581 
% Internações SUS 76,58%
AMBULATORIAL
Total de atendimentos SUS 303.534 
Total de atendimentos Não SUS 98.590 
Soma dos atendimentos ambulatoriais 402.124 
% Atendimentos Ambulatoriais SUS 75,48%
Conf. Port. 834/2016-MS art. 19 Parág.3º 10%
SUBTOTAL
OUTRAS AÇÕES (art. 33 1,5% para cada)
Atenção Obstetrica e neonatal 1,50%
Atenção Oncológica 1,50%
Atenção às Urgências e Emergências 1,50%
% TOTAL DE ATENDIMENTOS SUS 91,08%
Ano de 2020:
Item 2020
INTERNAÇÕES
Total de atendimentos SUS 38.438
Total de atendimentos Não SUS 13.260
Soma das Internações 51.698
% Internações SUS 74,35%
AMBULATORIAL
Total de atendimentos SUS 252.437
Total de atendimentos Não SUS 89.842 
Soma dos atendimentos ambulatoriais 342.279
% Atendimentos Ambulatoriais SUS 73,75%
Conf. Port. 834/2016-MS art. 19 Parág.3º 10%
SUBTOTAL
OUTRAS AÇÕES (art. 33 1,5% para cada)
Atenção Obstetrica e neonatal 1,50%
Atenção Oncológica 1,50%
Atenção às Urgências e Emergências 1,50%
% TOTAL DE ATENDIMENTOS PACIENTE-DIA 88,85%
NOTA 10 – COBERTURA DE SEGUROS: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente,
a Instituição efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais
sinistros. NOTA 11 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS: Os valores relativos às isenções
usufruidas das contribuições previdenciárias, como se devido fossem, gozadas nos Exercícios 2021 e
2020 em acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.970 de 16/08/2011 e Normas Brasileiras de
Contabilidades:

2021 2020
Total (R$) 9.028.839,50 8.083.853,80
NOTA 12 – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS: As obrigações sociais foram cumpridas nas datas aprazadas.
NOTA 13 – ESTOQUES: Os Estoques constantes do Balanço Patrimonial estão avaliados pelo custo de
aquisição, que nunca excedem ao valor de reposição praticado do mercado.
NOTA 14 – PASTORAL DA SAÚDE: A missão da Instituição é Prestar Serviços de Saúde com Humanismo
e Espiritualidade que, neste sentido possui em funcionamento o Serviço de Pastoral da Saúde, o qual leva
Assistência Social à todos os pacientes admitidos para tratamento. Vale salientar, que referido serviço al-
cança atendimentos externos à Unidade Hospitalar, com a manutenção de uma Casa de Apoio aos pa-
cientes oncológicos desprovidos de recursos financeiros, os quais são beneficiados com moradia,
transporte e alimentação com um custo de:

2021 2020
R$ 2.500.000,00 R$ 2.802.490,03                        

NOTA 15 – COMPENSADO (EXTRA PATRIMONIAL): Este grupo registra o valor de Bens em Comodato
e suas depreciações, os valores dos benefícios fiscais usufruídos e para outros controles de interesse da
Instituição, de modo que os valores alocados nesse grupo não compõem os Ativos e Passivos da Entidade.
Valores dos benefícios fiscais usufruídos da Quota Patronal R$ 9.028.839,50 e COFINS R$ 3.414.321,47 
NOTA 16 – CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA: Em vista das alterações constantes da Lei 9.732/98, em vigor
desde abril de 1999, foram introduzidas mudanças que visam limitar a Isenção (Imunidade) das Contri-
buições à Seguridade Social – INSS. A Entidade entende que está imune da quota patronal de previdên-

cia social, e ainda, protegida pela liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2028-5
de 14/07/1999. A Entidade vem calculando suas contribuições usufruídas com base na Lei nº 8212/91
em sua redação primitiva. Na análise da Administração e seus consultores jurídicos, o entendimento é
que a exigência é inconstitucional e indevida. Portanto, embora os valores sejam calculáveis, decidiu-
se pela não constituição de provisão para esse fim.

Barbalha-CE, 31 de dezembro de 2021.
Maria Madalena Ferreira de Mendonça Romildo Gleyson Mamede Santos

CPF.: 466.262.803-25 CPF.: 643.220.683-91
Presidente Contador CRC-CE 20771/O2

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Ilmos. Srs. Diretores e Associados da HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO. Barbalha-
CE. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis de HOSPITAL MATERNIDADE
SÃO VICENTE DE PAULO, que compreendem o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de
2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa correspondentes ao período findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas con-
tábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto des-
crito no parágrafo “Base para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de HOS-
PITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas
operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião com ressalva: Não foi constituída a provisão para contingências judiciais em face da
impossibilidade de estimativa dos valores indenizatórios – a favor ou contra a entidade - diante das pos-
sibilidades de julgamento ao final das ações. As quais não obtivemos evidências de auditoria apropriada
e suficiente quanto a possível existência e realização. Consequentemente, não emitimos opinião sobre essa
rubrica. Não foi realizado o teste de recuperabilidade desde 2011, para ajustar as possíveis perdas e des-
valorização dos Ativos Imobilizados. Devido a existência de bens no balanço possivelmente desvaloriza-
dos, é necessária uma análise mais profunda para levantamento físico e econômico dos ativos. Principais
Assuntos de Auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profis-
sional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram trata-
dos no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais. Além do assunto
descrito na seção “Base para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos abaixo são
os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Para cada assunto abaixo,
a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resulta-
dos de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto. 1. Dos Fins Filantrópicos: O HMSVP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de assistência à
saúde, de caráter beneficente, cultural e científico, de natureza filantrópica e de assistência social, que se
rege pelo seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável. Declarada de Utilidade Pública Municipal, pela
Lei 1416/2000 (07.04.2000). Portaria nº 2261 de 22/12/2016 do Ministério da Saúde que defere a renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde publicada no Diário Ofi-
cial da União do dia 23/12/2016, tem por finalidade precípua proporcionar a assistência à saúde nos seus
diversos aspectos, visando o bem estar da pessoa em todas as faixas etárias, assim como o amparo à in-
fância, à juventude, às famílias  e às pessoas idosas, sem discriminação racial, política ou credo religioso,
dedicando-se, também, às obras de promoção humana. Conforme demonstrado Notas Explicativa Nº 09
que demonstra as exigências do inciso II do artº 4º da Lei 12.101/2009, do parágrafo 1º do Art. 20 do De-
creto 8.242/2014 e o item II do Art. 7º da Portaria nº 834 de 26/04/2016, nos Exercícios 2021 e 2020 cum-
priu a meta que representam valores superiores ao que determina a Legislação. Como o assunto foi
conduzido em nossa auditoria? Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) a con-
ferência dos relatórios de atendimentos e dados do DATASUS; (b) conferência se o cálculo do número de
atendimentos estava correto; (c) conferência se os percentuais atendiam os requisitos da legislação.  Con-
sideramos que os critérios e premissas adotados pela Entidade para cálculo dos atendimentos, são acei-
táveis no contexto da legislação e que foram atendidos os requisitos para manutenção da certificação. 2.
Convênios Públicos a Receber: De acordo com a NBC TG 07- Subvenção e Assistência Governamen-
tais, no item 8 diz que uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do pe-
ríodo e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas
as condições desta Norma. Na Notas Explicativa Nº 05, h) diz que as Subvenções Governamentais foram
aplicadas nas finalidades a que se destinam. O convênio com o SUS (Sistema Único de Saúde) é pactuado
entre entidade e gestor público. Em que os valores são repassados à medida que os atendimentos e pro-
cedimentos são realizados e comprovados. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria? Nos-
sos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) a confirmação dos convênios e parcerias
firmados pela entidade com o poder público; (b) verificação se os convênios foram contabilizados devida-
mente; (c) conferência se foram levados a resultado corretamente.  Consideramos que os critérios e pre-
missas adotados pela Entidade para contabilização, são aceitáveis no contexto da NBC TG 07. Ênfase -
Elaboração das demonstrações contábeis: Conforme mencionado na Nota Explicativa Nº 03, a elabo-
ração das demonstrações contábeis de 2021, a Entidade adotou a Lei 11.638/2007, a Lei 11.941/09 que
alteraram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das de-
monstrações contábeis. Essas demonstrações foram elaboradas em observância às práticas contábeis
adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº 1.374/11 (NBC
TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
Resolução CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Re-
solução CFC nº 1.305/2010, que aprovou a NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais,
Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) que revo-
gou a Resolução CFC Nº 877/2000 – NBCT – 10.19, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que es-
tabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações
patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulga-
das em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. Outros Assuntos - Auditoria relativa ao
exercício anterior: As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apre-
sentadas para fins de comparabilidade com as demonstrações contábeis do período findo em 31 de de-
zembro de 2021, foram por nós auditadas, com parecer datado de 28 de abril de 2021, o qual contém
ressalvas e parágrafo de ênfase. Responsabilidades da administração pelas demonstrações contá-
beis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade e suas controladas a não mais se
manterem em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
ficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  Fornecemos
aos responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Barbalha-CE – 25 de abril de 2022.
Antonio Quirino Gomes - Contador - CRC/CE: 023568/O-0 - CNAI: CFC 5269 - IBRACON 5672

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal do HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto, tendo procedido a avaliação do material contábil do ano de 2021 (meses
de janeiro a dezembro), efetuando a análise da prestação de Contas da Diretoria, inerentes às atividades
de natureza econômica, elaborou o presente Relatório, com a emissão do PARECER, a ser submetido à
Assembléia Geral. RELATÓRIO. 1 - DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL: A documentação contábil foi ap-
resentada em tempo hábil, composta dos documentos de despesas, bem como dos respectivos bal-
ancetes, diários e extratos bancários. Da análise dos documentos de despesas não encontramos
nenhuma irregularidades posto que os documentos estão de conformidade com os documentos con-
tábeis, não havendo nenhuma ressalva a ser feita, tendo sido as Demonstrações Contábeis e Finan-
ceiras, devidamente auditadas por Auditor Independente, cujo parecer se encontra anexo. 2 – DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL – 2021: Os balancetes, analisados e conferidos, foram apre-
sentados de forma cumulativa, tendo este Conselho Fiscal feito à apuração dos lançamentos, mês a
mês, estando todos em perfeita ordem. 3 - PARECER: O Balanço Geral referente ao exercício de 2021
deve ser aprovado pela Assembléia Geral por representar de forma correta a efetiva situação do HOS-
PITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, no respectivo período. Barbalha-CE, 28 de abril de
2022. Juraci Nunes Pereira - CPF.: 046.461.003-63. Maria de Lourdes Gaião de Albuquerque - CPF.:
226.945.444-87. Barbara Fahl -  CPF.: 137.922.024-68.

Apartamentos
IMÓVEIS
Alugam-se
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CAMPEONATO PERNAMBUCANO
FPF divulga imagens da taça do Estadual,

que terá sua final disputada neste domingo
entre Retrô x Náutico, na Arena PE.Recife, quinta-feira, 28 de abril de 2022

Fo l h a d e P e r n a m b u c o
esportes@folhape.com.br -

16 ESPORTESESPORTES
Com time alternativo, Náutico vence CRB fora de casa após 16 anos, pela
Série B, agora dedicará atenção à final do Campeonato Pernambucano 

FEZ BONITO E DE VIRADA

Com vitória, alvirrubro pernambucano chegou aos seis pontos

(81) 3425-5858
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL - FUNDAÇÃO DO SINDICATO INTERMUNICIPAL DE 
HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM DO RECIFE/PE, OLINDA/PE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, CABO 
DE SANTO AGOSTINHO/PE, IPOJUCA/PE E GRAVATÁ/PE - A Comissão Pró-Fundação do Sindicato Intermunicipal 
de Hotéis e Meios de Hospedagem do Recife/PE, Olinda/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, Ipojuca/PE e Gravatá/PE, presidida pelo Sr. Artur Maroja da Costa Pereira Filho, brasileiro, casado, 
hoteleiro, CPF nº 022.556.904-38, Identidade nº 5.235.743 /SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Tenente João Cícero, 
nº 772, apartamento 701, Boa Viagem, Recife/PE, telefone: (81)98781-2168, e-mail: artur@solarportodegalinhas.com.br, 
representante legal da empresa Rotta do Sol Hotelaria e Turismo LTDA. (Hotel Solar Porto de Galinhas), inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.895.369/0001-11, estabelecida na Rodovia PE-09, Km 07, S/N, Porto de Galinhas, Ipojuca/PE, CEP 55590-
000, endereço no qual recebe correspondências, CONVOCA todas as categorias econômicas de Hotéis e Meios de 
Hospedagem, sendo esta compreendida pelas empresas exercentes das atividades econômicas de Condomínios 
Hoteleiros, de Pousadas, de Albergues, de Hostels, de Hotéis Residência, de Empreendimentos ou Estabelecimentos 
Empresariais que explorem ou administrem unidades em tempo compartilhado, serviços de hospedagem em 
unidades mobiliadas e equipadas, quaisquer que sejam as suas denominações, inclusive as conhecidas como Flats, 
Apart-hoteis ou Condoteis e as associações de interesse público e privado estabelecidas nos limites territoriais dos 
municípios de Recife/PE, Olinda/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE, Cabo de Santo Agostinho/PE, Ipojuca/PE e 
Gravatá/PE, para a Assembleia Geral que será realizada no dia 08 de junho de 2022 às 14:00h, em primeira 
convocação e, às 14:30h, em segunda e última convocação, com qualquer número de representantes de empresas 
presentes, nas dependências do Mar Hotel Conventions, localizado na Rua Barão de Souza Leão, nº 451 - Boa 
Viagem, Recife/PE, CEP 51030-300, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Proposta de Fundação do 
Sindicato Intermunicipal Hotéis e Meios de Hospedagem do Recife/PE, Olinda/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE, 
Cabo de Santo Agostinho/PE, Ipojuca/PE e Gravatá/PE; 2. Aprovação de Estatuto Social do Sindicato; 3. Eleição e 
posse dos integrantes da primeira diretoria do Sindicato;  4. Aprovação do endereço da sede do Sindicato; 5. Outros 
assuntos pertinentes à fundação do Sindicato. DAT Recife/PE, 25 de abril de 2022. Artur Maroja da Costa Pereira Filho - 
Presidente da Comissão Pró-Fundação do Sindicato: Maria Carolina de Castro Oliveira - Membros da Comissão Pró-
Fundação do Sindicato: Luiz Guilherme Dubeux Pontes - Membros da Comissão Pró-Fundação do Sindicato. Ricardo 
Costa Cavalcanti - Membros da Comissão Pró-Fundação do Sindicato.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/EMLURB 
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 – EPR/EMLURB - PREGÃO ELETRÔNICO N° 

012/2022 BB 929927 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia em iluminação pública, para execução 
dos serviços de manutenção contínua, corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública especial da 
cidade do Recife, em postes acima de 12 metros de altura. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/05/2022 às 
09h30min. DISPUTA DO PREGÃO: 30/05/2022 às 14h30min. O valor global máximo admitido para esta 
licitação é de R$ 3.999.014,48 (três milhões novecentos e noventa e nove mil quatorze reais e quarenta e 
oito centavos). O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: 
http//www.recife.pe.gov.br/portalcompras/ e www.licitacoes-e.com.br. 

Recife, 27 de abril de 2022
Ana Teresa Monteiro de Sá Leitão

Pregoeira.

Diogo Silva; Reginaldo, Iago Mendonça, Gum e

Guilherme Romão (Bryan); Marthã, Yago (Raul

Prata) e Rafael Longuine (Wesley); Richard

(Gustavo Apis), Fabinho (Gabriel Conceição) e

Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.

Bruno; Thássio (Robinho), Bruno Bispo, Carlão e

Ailton; Djavan, Richard Franco (Victor Ferraz) e

Mateus Nascimento; Niltinho (Carpina), Luís

Phelipe (Júlio) e Amarildo (Pedro Vítor). Técnico:
Roberto Fernandes.

XX
CRB Náutico

Estádio: Rei Pelé (Maceió/AL)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima e Luis

Carlos de França Costa (ambos do RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Richard, aos 11’ do 2T (CRB); Pedro Vítor,

aos 33’ e Aílton, aos 43’ do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Anselmo Ramon (CRB);

Thássio, Amarildo, Luís Phelipe, Bruno (NAU)

C om as atenções voltadas
para a final do Campeona-
to Pernambucano, o Náu-

tico visitou o CRB, ontem, no Rei
Pelé, em Maceió, e conquistou um
resultado importante pela Série B.
Recheado de reservas, o Timbu
venceu o clube alagoano de virada,
fora de casa, depois de 16 anos. Os
gols do Alvirrubro da Rosa e Silva,
que agora soma seis pontos, foram
marcados por Pedro Vítor e Aílton. 

Timbu com
time alternativo

O Náutico entrou em campo com
um time totalmente alternativo no
Rei Pelé. Jogadores como Lucas
Perri, Camutanga, Júnior Tavares,
Rhaldney e Jean Carlos sequer via-
jaram para Maceió, visando o com-
promisso com o Retrô. Sendo assim,
o técnico Roberto Fernandes apro-
veitou para dar minutos aos re-
cém-chegados. E explorando o trio
ofensivo formado por Luís Phelipe,
Niltinho e Amarildo, o time per-
nambucano quase abriu o placar
ainda aos sete minutos. 

Em contra-ataque, Mateus Nas-
cimento achou Amarildo em velo-
cidade na esquerda. Cara a cara
com Diogo Silva, o camisa 9 parou

em duas defesas do arqueiro rega-
tiano. O lance serviu para acordar os
donos, que passaram a controlar as
ações da partida e a incomodar
com frequência o sistema defensi-
vo do Timbu, mas sem muito peri-
go. Na base do abafa, o alvirrubro
pernambucano desperdiçou outra
grande oportunidade. Franco apro-
veitou a sobra na área e viu Diogo
Silva fazer outra grande intervenção
na partida.

O CRB voltou do intervalo com
outra postura e chegou ao gol ain-
da no primeiro terço da etapa com-
plementar, com Richard. Sem se
abater pelo tento sofrido, o Náutico
foi para cima e chegou ao empate
aos 33 minutos. Pedro Vítor fez boa
jogada individual e foi derrubado
por Gum na área, sendo assinalado
o pênalti, depois de consulta ao ár-
bitro de vídeo. Na cobrança, o pró-
prio atacante bateu com categoria
para deixar tudo igual. Empolgado
com o gol, o Timbu chegou à vira-
da na reta final com o estreante Aíl-
ton em belo chute de fora da área,
aos 43 jogados. 

Errisson 
é indiciado

O ex-superintendente financeiro
do Náutico, Errisson Rosendo de

Melo, foi indiciado pela Polícia Ci-
vil, após a apuração de denúncias
de importunação sexual e crimes
contra a honra. Ele havia sido de-
nunciado por uma ex-diretor do
clube e uma adolescente de 15 anos.
Sem informar os crimes por quais
Errisson foi indiciado, a Polícia Ci-
vil de Pernambuco, em nota, in-
formou que já foram concluídos os
inquéritos policiais e que os proce-
dimentos foram remetidos ao Mi-
nistério Público de Pernambuco.

Tolerância com Kayke Liga: Liverpool vence
A partida contra o Ituano, na terça-feira, marcou a

estreia do atacane Kayke Moreno com a camisa do
Sport. Com a ausência de Parraguez por desgaste
muscular, e com Rodrigão voltando de lesão, coube ao
recém-contratado ser acionado na equipe titular. Em
sua primeira aparição como jogador do Leão, o cen-
troavante pouco contribuiu durante os 46 minutos que
esteve em campo. 

A última vez que Kayke havia jogado foi no último
dia 4, por seu antigo clube dos Emirados Árabes. o que
foi compreendido pelo técnico Gilmar Dal Pozzo. “É
muito difícil esperar de um atleta que faz tempo que
não estava atuando, chegar em outro país, mesmo que
seja o seu, com um clima diferente, tudo é uma novi-
dade. Por mais que ele tenha experiência, maturida-
de, ele não conhece os movimentos dos colegas e eu
achei uma atuação dele dentro da normalidade”.

O Liverpool se colocou mais próximo da final da Liga
dos Campeões da Europa ao derrotar o Villarreal por
2x0, em Anfield, ontem, no jogo de ida das semifinais.
O time inglês decidiu a partida em apenas dois minutos
no segundo tempo.

Os Reds, que chegaram ao confronto como favori-
to, controlaram a partida desde o início diante de um
Villareall que praticamente não deu trabalho para o go-
leiro Alisson. Aos oito minutos do segundo tempo, o
time inglês conseguiu abrir o placar com um gol
contra de Estupiñan, que tentou cortar cruzamento de
Jordan Henderson e acabou encobrindo o goleiro Ge-
rónimo Rulli.

Apenas dois minutos depois, em mais uma jogada
com Salah, Mané recebeu cara a cara e só tocou na saí-
da de Rulli para fazer o segundo.As equipes voltam a
se enfrentar na terça-feira, às 16h, na Espanha.
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