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1 FORTALEZA, 22 DE JUNHO DE 2021

Serrote VI Geração de Energia Elétrica SÃ. CNPJ: 32.398.764/0001-731 Companhia Fechada
Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: em comprime to as disposições legais e estatutárias, submetemos a publicação, as demonstrações financeiras do exercíci
ncerd,
3111212020. As notas explicati as incluindo o parecer sem ressalva com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da compa
a.
Balanços patelmonlab Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstração do resultado do exerci 4Exercíd o
Ativo
/
2020 2019 Passivo e patrimônio líquido
2020 1012
fiados em 31 de dezembro de 2020l9
Circulante
Circulante
(Em milhares de Reais)
2020')
Caixa e equivalentes de caixa
312
1 Fornecedores
397
63 Despesas operacionais
Instrumentos financeiros
Obrigações sociais e trabalhistas
12
- Despesas gerais e administrativas
4
derivativos ativo
13
- Obrigações tributárias
26
1 Resultado operacional
(135) ( 9)
Impostos a recuperar
- Instrumentos financeiros derivativos 36
3
- Despesas financeiras
j2)
(92 8)
Outros créditos
- Partes Relacionadas
229
2.958
- Receitas financeiras
664
557
1
3.429
64 Resultado financeiro, líquido
(264)
(
Não circulante
Não circulante
Resultado antes doa U.
(399) (51)
Outros créditos
- Empréstimos e financiamentos
68.957
147
- I.Re contribuição social correntes
Aplicações financeiras
- Panes relacionadas
4.020
25.283 4.929 Prejuízo líquido do exercício
.J).
Partes relacionadas
6.700
94.240 4.929 Demonstraçóesdoresu1tadoabrangenteExercícios
Imobilizado
116.392 17.108 Patrimônio líquido
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Intangível
1.577 1378 Capital social
32.579 14.531 (Em milhares de Reais)
20202019
Ativos contratuais
327
(528)
971 Prejuízos acumulados
Prejuízo líquido do exercido
(462) (SI)
129.163 19.457 Total do patrimônio líquido
32.051 14.465 Outros resultados abrangentes
Total do ativo
129.720 j2, ffi Total do passivo e do pattlíq. 129.720
Result.nbrangente total do exercído_f
.. LM
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020 2019 Aumentof(Redução) em
Fluxo de caixa das
Prejuízo do exercício
(462) (51) partes relacionadas passivas
2.958
- atividades de financiamentos
Aumento e Redução das
Caixa líq.das alivs.operacionais 2.511
13 Empi-ésts.c/partes relacionadas
20.354 4.566
contas de ativo e passivo
Fluxo de caixa das atividades
Aumento de capital social
18.048 14.530
(Aum.31teduçào em contas a receber (13)
- de investimentos
Capitação de emprésts.e financs.
71.751
(Aum.)!Red.em impostos a rt =perar
(3)
- Aplicações financeiras
(4.020)
- Pagam.de custos de transação
(3.794)
(Aum.)/Reduçào em outros o éditos (376)
- (Aquisições) / Baixa de
Caixa líquido das atividades
Aum.,(Rcduçào) em fornecer ores
334
63 ativos contratuais
644
(681) de financiamentos
106.359 19.0%
Aum.. (Redução) em Instrununros
Empréstimos concedidos
Aumento líq./(redução) de caixa
311
financeiros derivativos passi% os
36
- a partes relacionadas
(6.700)
- Caixa no inicio do período
l
1
Aumento! (Redução) em
Aquisições de imobilizado
(98.284)(17-108) Caixa no final do período
312
1
obrigações sociais e trabalhisas
12
- Aquisições de intangível
(199) (1320) Aumento líquido!
Aum..'(Redi)em obrigações tributárias
25
1 Caixa líq.das advs.dr lnvests.(108.559)(19J09) (redução) de caixa
ll
.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos 1. Informações gerais - A Serrote VI Geração de Energia EiecricTX
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
("Companhia"), sociedade por ações de capital fechado, foi constituída cm
Capital
Prejuízos Total do patri- 01 de novembro de 2018, com sede em Trairi/CE. A controladora direta da
social acumulados mônio líquido Companhia é o acionista Serrote Geração de Energia Elétrica S.A., com sede
Saldos em 3111212018
1
(15)
(14) na Cidade de Fortaleza/CE. A Companhia tem como principal atividade a
Prejuízo do exercício
(51)
(51) geração e comercialização de energia elétrica como produtor independente, a
Aumento de capital social
14.530
14.530 partir de fonte cólica, destinada à comercialização na modalidade de produção
- independente de energia; e para consecução do objetivo social, a implantação,
Outras mutações no pate liquido
Saldos em 31112/2019
14.531
14.465 administração e operação de centrais geradoras de energia cólica. Diretoria
(66)
Prejuízo do exercício
(462)
(462) Executiva - Diretor Presidente: Armando Leite Mendes de Abreu, Diretor de
Aumento de capital social
18.048
18.048 Operações: Gustavo Rodrigues Silva. Contadora - Maria Tamires Bezerra
Saldos em 3111212020
32.579
32.051 Gumes - CRC/CE - N°026789/0-4.
(528)
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Estado do Ceará - Prefeiture Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados
que no próximo dia 23 dejuilo de 2021, às 09:00b, estará abrindo licitação na modalidade Concorrência Pública n' CP 0112021-SEDUC, cujo objeto é
a contratação dos serviços de eforma e ampliação de escolas e creches nos distritos do Município de Viçosa do Ceará. O edital estará à disposição dos
interessados nos dias úteis api s esta publicação nos sites: licilacoes.xce.ce.gov.br , www.vicosa.ce.gov.br/liciiacoes e no horário de 08:00b às 12:00h e das
14:00b às 1 7:OOhs, no enderet o Rua José Siqueira, n° 396, Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 21 de junho de 2021. flaves Mana Carneiro da Costa Prcsidete1CPL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abalara - Aviso de Julgamento - Pregão Eletrônico n" 2021 .05.27.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Municipal de Abaiara/CE. roi na público, que tora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico n° 2021.05.27.1. sendo o seguinte: A empresa E
R Industria e Comercio EIRI LI com melhor oferta para o lote 01, resultando habilitada, por cumprimento integral às exigências do Edital; Maiores
informações na sede da Comi.são de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70 - Centro, Abaiarai'CE. pelo telefone (88) 98136-6099, no
horário de 08:00 às 12:00 hei as ou ainda através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com . Abalara/CE, 21 de Junho de 2021. Carlos Mateus
Bezerra Flores - Pregoeiro (Ificial do Município.
*5* *5* ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santana do Cariri - Concorrência Pública N° 29.03.2021.01-CP. A Prefeitura Municipal de Santana do
C.ariri-CE torna público, o in- provimento do recurso da Empresa GR Máquinas Empreendimentos EIRELI, e que fará abertura das propostas de preço,
referente a Concorrência Púbica supracitada cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos
domiciliares e urbanos compreendendo ainda os serviços de varrição, capinação. poda de árvores e serviços de roço dos logradouros públicos do Município
de Santana do Cariri-CE. Fic determinado o dia 25/0612021 às 09:00 na sala da Comissão de Licitação, situada tia Rua Or. Plácido Cidade Nuvens, 387,
Centro. Santana do Cariri, 21 de Junho de 2021. Michele Ferrelrs Gonçalves - Presidente.
*5* *5* 5*5

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô - Aviso de Julgamento Final - Tomada de Preços n°2021.05.18.1. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Munic pai de QuixelõíCE, tonta público o julgamento da fase de Proposta de Preços referente ao Certame Licitarório, na modalidade
Tomada de Preços n° 2021.0 .18.1. sendo o seguinte: Empresa Vencedora - LE. Oliveira Sousa. por apresentar os melhores preços, totalizando o valor de
RS 87.600,00 (oitena e sete ir ii e seiscentos reais). A mesma sagrou-se vencedora por apresentar preços compatíveis com orçamento básico da Prefeitura.
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, s!n, Centro. Quixeiô/CE ou pelo rei efone (88)3579-1210.
QuixelôFCE, 21 de Junho de 2021. Vlaudemir Alves Ribeiro - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
*** *5* ***

ESTADO DO CEARÁ.- PEEFEITURA MUNiCIPAL DE IPU - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 012202 11°PSAAE - O
Pregoeiro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipu-CE torna público que no dia 06 de Julho de 2021, às 119h, na Sala da Comissão de
Licitação, localizada à Praça Abílio Martins, SfN°. Centro. Ipu-CE. receberá Propostas para Aquisição de juntas gibault, comportas e registros para
atender as necessidades do herviço Autônomo de Água e Esgoto de Jpu - SAAE de lpu. Modalidade: Pregão Presencial. O Edital poderá ser examinado
perante a Comissão de Licitação no endereço já citado, e sua cópia poderá ser cedida a partir da publicação deste Aviso, no horário das 08h às 1 lh30min.
Ipu-CE, 21 de Junho de 2021. Bruno Emanuel Fernandes - Pregoeiro.
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