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(...) Continuação (...) ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.–CNPJ 09.195.493/0001-37
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de Concessionária continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Concessionária ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
Demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações financeiras, 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 Demonstrações financeiras. 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 financeiras, 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 controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos 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 
Concessionária. • 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 Administração, 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 Concessionária. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas Demonstrações financeiras 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 relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Concessionária a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações financeiras representam as correspondentes 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Gláucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

(*)N. da Coejo: Republicado por ter saído, no DOU nº 63, de 1º-4-2022, Seção 3, págs. 225 e 226, com erro de montagem.

ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

Encontra-se aberto o Pregão Eletrônico nº 1/2022, cujo objeto trata da
aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS conforme as características informadas no edital,
obedecendo ao Edital nº 9 do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, bem como o Termo de
Execução nº 24/2021, formalizado junto ao CBC. Abertura da sessão pública: 09h00min
(horário de Brasília) do dia 20/04/2022, no Sistema de compras eletrônicas BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br). Maiores informações ou esclarecimentos assim como o
download completo do Edital poderão ser obtidos no site www.bbmnetlicitacoes.com.br;
ou, ainda, no site do clube: www.itamirim.com, ou no e-mail:
projetos@itamirim.com.br.

Itajaí/SC, 1º de abril de 2022.
CLAUDIO RIBEIRO WERNER

Presidente do Comitê

ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

O Esporte Clube União Corinthians, CNPJ 24782388/0001-98 torna público que
realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2022 - Contratação De Empresa
Especializada Para Fornecimento Dos Materiais E A Instalação De Uma Quadra Esportiva
Oficial Para A Prática De Basquete. Data: 19/04/2022. Recebimento das propostas: até as
08h00. Abertura das propostas: 08h30. Início da disputa: às 09h00. Os atos ocorrerão no
Portal da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Santa Cruz do Sul, 1º de Abril de 2022.
FELIPE TEICHMANN
Presidente do Clube

SIDEL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
CNPJ: 29.049.847/0001-42/NIRE: 29204463097

ATA DE ASSEMBLEIA - REUNIÃO - REDUÇÃO DO CAPITAL

DATA, HORA E LOCAL: Em 15/01/2022, às 11:00 horas, na sede da Sociedade; PRESENÇAS:
sócios representando a totalidade do capital social, COMPOSIÇÃO DA MESA; Presidente:
Sócio HILDEBRANDO DA SILVA PINHO JUNIOR; Secretário: Sócio HILDEBRANDO DA S I LV A
PINHO; DELIBERAÇÕES: Deliberaram pela redução do capital social no valor de R$
7.185.728,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o
valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade,
passando de R$ 8.165.600,00 (oito milhões, cento e sessenta e cinco mil e seiscentos
reais), para R$ 979.872,00. A redução do capital a redução do capital social será realizada
restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, mediante transferências bancárias, da
seguinte forma: a) Devolução do valor de R$ 5.029.728,00 ao Sócio HILDEBRANDO DA
SILVA PINHO; b) Devolução do valor de R$ 1.716.000,00 ao Sócio HILDEBRANDO DA SILVA
PINHO JUNIOR; c) Devolução do valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)
à Sócia FSA PATRIMONIAL LTDA; Fica deliberado ainda que, depois de decorrido o prazo de
90 dias da presente publicação, será realizado o arquivamento da Alteração Contratual
constando a redução do capital social da Sociedade.

Feira de Santana/BA, 15 de janeiro de 2022.
HILDEBRANDO DA SILVA PINHO JUNIOR

Sócio da SIDEL

TENIS CLUBE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

O Tênis Clube Santa Cruz, CNPJ 95.441.325/0001-16, torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 1/2022 - Aquisição De Materiais Esportivos E
Uniformes. Data: 19/04/2022. Recebimento das propostas: até as 13h00. Abertura das
propostas: 13h30min. Início da disputa: às 14h00. Os atos ocorrerão no Portal da Bolsa
Brasileira de Mercadorias - BBMNET https://www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Santa Cruz do Sul, 1º de abril de 2022.
ELENO HAUSMANN
Presidente do Clube

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - (UASG 450432)

Objeto: a obra de construção de Centro de Educação Infantil (CEI), a ser
localizado na QN 12 A, Conjunto 09, Lote 01 –Parque do Riacho –Riacho Fundo II, RA XXI –D F,
cujas Especificações são referentes aos serviços para urbanização do terreno com área de
3.842,29 m², localizado na QN 12 A, Conjunto 09, Lote 01 –Parque do Riacho –Riacho Fundo
II, RA XXI –DF, e área construída de 3.014,84 m², onde será implantado o projeto padrão de
CEI - Centro de Educação Infantil, constando de estacionamento com vagas reservadas para
pessoas com deficiência, idosos, motos e embarque/desembarque, guarita com sanitário,
paraciclo, mastro de bandeiras, parquinho, duchas infantis, pátio descoberto, bancos,
lixeiras, postes de iluminação, torneiras de jardim, grelhas para captação de água pluvial,
central de gás, bosque, arquibancada a céu aberto, praça cívica, canteiros e área verde com
tratamento paisagístico. Contém ainda, fechamentos com gradil e muro, calçadas e desníveis
tratados em conformidade com a NBR 9050. O projeto padrão do CEI consta de edificação de
2 (dois) pavimentos composta por 14 Salas de Atividades para a Educação Infantil,
Laboratório de Informática, Sala de Recurso, Sala de Atendimento Pedagógico (Reforço),
Brinquedoteca e Sala Sensório Motora, Auditório/ Espaço Multiuso, Diretoria e Vice
Diretoria, Secretaria, Sala de Professores com espaço para Coordenador, Arquivo, Sala do
Supervisor, Mecanografia, Sala de Reunião, SOE, Depósito Administrativo, Depósito
Pedagógico, Depósito de Limpeza, Sala de Apoio a Aprendizagem, EEAA, Rouparia, Refeitório,

Pré–Lavagem, Copa Servidores, Pátio Coberto, Jardim Interno, Sanitários para alunos e
Sanitários para professores/comunidade, Sanitários PCD, Playground, Cozinha, Depósito de
Gêneros Alimentícios, Depósitos além de rampa e escadas de acesso, com fornecimento de
todo material necessário. VALOR ESTIMADO: R$ 10.300.466,53 (dez milhões trezentos mil
quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Processo n°00080-
00111073/2021-71. Disponibilidade do Edital: 04/04/2022. Abertura 20/05/2022, às 10
horas, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

Brasília, 1º de abril de 2022.
RENI FERNANDES

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

Processo Sei nº 00053-00040162/2022-33 - CBMDF. Tipo: Menor preço. OBJETO: Aquisição
de conjuntos de medalhas, pastas para acomodação de diplomas e sacolas necessários ao
agraciamento das personalidades condecoradas com as Comendas: Ordem do Mérito
Bombeiro Militar do Distrito Federal "Imperador Dom Pedro II, conforme Edital e anexos.
Valor Máximo da Contratação: R$ 71.081,75; Programa de Trabalho:
28.845.0903.00nr.0053; Elemento de Despesa: 33.90.30 ; Fonte do Recurso: 100 FCDF. O
DICOA informa a Abertura da Licitação Para O Dia 19/04/2022, às 13:30h. Local: Site:
www.gov.br/compras/pt-br. Retirada do Edital pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3614. HÉLIO PEREIRA LIMA -
Ten-Cel. QOBM/Comb. - Diretor.

Brasília-DF, 1º de abril de 2022.
HÉLIO PEREIRA LIMA - Ten-Cel. QOBM/Combatente

Diretor

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 77/2022 - SEE

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação
de veículos (tipo carro passeio, caminhonete e caminhão carroceria aberta), com condutor,
para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes em
todo o Estado do Acre.

A Divisão de Pregão Torna público que fica suspenso o Processo Licitatório
acima mencionado, previamente marcado para o dia 04/04/2022 às 10h15 (Horário de
Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos
sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, por ausência de
resposta de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 1º de Abril de 2022.
FABIANO DE OLIVEIRA SILVA BISPO

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 282/2021 - CPL 01

O Secretário Júlio César Nogueira da Silva, no uso de suas atribuições legais,
torna público, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, a REVOG AÇ ÃO,
por INTERESSE ADMINISTRATIVO, do Pregão Eletrônico SRP nº 282/2021 - CPL 01, cujo
objeto é a "Aquisição de Fardamento, para atender as necessidades do Batalhão
Ambiental", com base no Parecer Jurídico nº 30/2022/PMAC - DIVLO - ASSJUR/PMAC -
DIRLP - DIVLO/PMAC.

O Secretário, atendendo o que dispõe o artigo 109, inciso I, alínea "c", da Lei
8.666/93, concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste, para os
interessados inconformados com esta decisão, querendo, apresentarem recurso.

Rio Branco-AC, 1º de Abril de 2022.
JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA DA SILVA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 166/2022 - SECC

Objeto: Serviços de administração e gerenciamento informatizado do
fornecimento de combustíveis e lubrificantes, bem como de manutenção preventiva e
corretiva de veículos com fornecimento de peças e acessórios multimarcas e mão de
obra, através de redes de estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA e com
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota,
com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tipo smart) ou cartão com tarja
magnética, atendendo as necessidades da Secretaria de estado da Casa Civil - SECC.

A Divisão de Pregão torna público que fica suspenso o Processo Licitatório
acima mencionado, previamente marcado para o dia 04/04/2022 às 10h15 (Horário de
Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e
nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, por
ausência de resposta de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 1º de Abril de 2022.
LUANA OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeira
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