
Terça-feira
14 de Março de 2023
3 - Ano XI - Nº 7704 Brumado

Licitações

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTNDRDHBRKMYMDHEMKQ3MZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-2023

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia 29/03/2023, às 09h
(nove) horas, em sua sede, para contratação de empresa para prestação de serviços de
reforma de prédios públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Cidadania. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico
https://brumado.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ e na sede da Prefeitura
Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro,
Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros
atos-Diário Oficial https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Milena Naíra Vieira
Machado – Presidente da CPL – Tel. (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda,
através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br.
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seus anexos disponíveis no sítio:
http://www.acessoinformacao.com.br/ba/brotasdemacaubas/editais/;
http://doem.org.br/ba/brotasdemacaubas/editais, diretamente na Prefeitura, setor de
Licitações e Contratos, Praça dos Poderes, 95 - Brotas de Macaúbas- Ba, no horário 08:00
às 12:00h; das 14:00 as 17:00, de a sexta. Fone: (77) 3644-2153, ou através do e-mail:
setorlcpm@gmail.com.

Brotas de Macaúbas/Ba 13 de março de 2023
DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 24/03/2023 às
09:00h (nove horas), através da plataforma da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível
em: https://www.bnc.org.br, visando REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com
aquisição de material elétrico destinado à manutenção do parque de iluminação pública do
Município de Brumado. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços
eletrônicos Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível em: https://www.bnc.org.br e
https://brumado.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ e na sede da Prefeitura
Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA ,
Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. - Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser
solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br.

FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2023

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia 29/03/2023, às
09h (nove) horas, em sua sede, para contratação de empresa para prestação de serviços de
reforma de prédios públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Cidadania. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico
https://brumado.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ e na sede da Prefeitura
Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA ,
Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. - Tel. (77) 3441-8781. O Edital pode ser
solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br.

MILENA NAÍRA VIEIRA MACHADO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2023

Objeto: aquisição de materiais de construção e correlatos para atender as
necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas em reformas, reparos, pinturas,
entre outros. Dia 27/03/23 às 14h, na CPL, Avenida Góes Calmon, 591. Edital:
http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmbuerarema/licitacoes.

Buerarema/Ba, 13 de março de 2023.
ALINE NOGUEIRA LIMA ALVES.

Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 13/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0121/23 Objeto: contratação empresa para
eventual fornecimento de vasilhame de botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de
cozinha) P 13 vazios (cascos novos) e kits de instalação para botijão P 13, com as
especificações no vasilhame de acordo com a regulamentação do INMETRO, para
atendimento das diversas secretarias integrantes da Administração Central Pública
Municipal, da cidade de Campo Formoso/BA, tipo menor preço por item. Data: 28/03/23 às
09h, através https://emunicipio.com.br/pmcf/pregaoeletronico/index.php. Edital:
www.doem.org.br/campoformoso. Demais publicações posteriores serão disponibilizadas
no site do Diário do Município.

MARCIO FREITAS DOS SANTOS
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 2/2023

Edital: www.canarana.ba.gov.br. Às 9h, de 21/03/23. Objeto: adequação de
estradas vicinais, conforme reprogramação de saldo do Contrato de Repasse n°
893451/2019 Operação o1069276-27, celebrado entre PMC e a Caixa Econômica.
Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.br.

Canarana-Ba, 13 de março de 2023.
GEINATAN MARQUES ALMEIDA.

Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 4/2023

A Secretaria de Educação do Município de Capim Grosso - Bahia, HOMOLOGA
o resultado do credenciamento nº 004/2023, cujo objeto é CREDENCIAMENTO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA SUPRIR A DEMANDAS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO-BA NO TRANSPORTE ESCOLAR. Credenciada:
JASLEI ANDERSON TRINDADE DA SILVA 42759324800, CNPJ 43.229.337/0001-88, VALOR: R$
32.870,40; AGNALDO DOS SANTOS ANDRADE 01736658530, CNPJ 45.698.569/0001-00,
VALOR: R$ 45.173,76. Capim Grosso - BA, 10 de março de 2023. Neumária Gomes da Silva.
Secretária de Educação.

CREDENCIAMENTO Nº 5/2023

O Fundo Municipal de Assistência Social de Capim Grosso - Bahia, HOMOLOGA
o resultado do credenciamento nº 005/2023, cujo objeto é "CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIRO, INSTRUTOR,
FACILITADOR, ASSISTENTE SOCIAL, PEDAGOGO, VISITADOR E ORIENTADOR EM DIVERSAS
ÁREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO".
Credenciado: CATIANE NETO DE OLIVEIRA. CPF: 043.910.305-35. VALOR R$ 28.200,00.

Capim Grosso - BA, 9 de março de 2023
HOSANA SILVA FERREIRA

Secretária Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2023

O Município de Casa Nova/BA com sede na Praça Dr Gilson Viana de Castro,
s/nº - Centro na cidade de Casa Nova/Ba, torna público que fará realizar Procedimento
Licitatório nº 057/2023, Modalidade Inexigibilidade nº 019/2023, Credenciamento nº
002/2023, cujo objeto é Credenciamento de empresas para realização de serviços de
Procedimentos Laboratoriais para atendimento aos usuários do SUS do município de Casa
Nova, Baseada Tabela do Sistema de Informações Hospitalares - SIH, do Sistema Único de
Saúde - SUS. O Edital estará disponível no setor de licitações na sede da Prefeitura
Municipal de Casa Nova-BA. Maiores Informações Fone: Email:
licitacao@casanova.ba.gov.br. Período de credenciamento: 14/03/2023 a 30/03/2023.

ANDERSON NUNES DE MATOS.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2022TP

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o PRIMEIRIO ADITIVO ao
Contrato nº 012/2022 Processo Administrativo 170/2023 Tomada de Preço nº. 012/2022 -
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Sáude - CONTRATADA: TOTEN ENGENHARIA EIRELI -

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do CNPJ nº 13.800.685/0001-
00 e da Razão Social do Contratante: Prefeitura Municipal de Catu, Estado da Bahia, pelo
CNPJ nº 12.313.047/000-94 e pela Razão Social: Fundo Municipal de Saúde do Município
de Catu ,Estado da Bahia, relativo à Contratação de empresa para execução da obra de
construção remanescente do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I, localizado na Rua
Geonísio Barroso, S/N, Centro Administrativo, Boa Vista, Catu, conforme especificado no
Projeto Básico, anexo da Tomada de Preços nº 012/2022. Sendo A Prefeitura Municipal de
Catu, Estado da Bahia, neste ato denominado apenas como Interveniente Anuente,
conforme Contrato de Repasse nº 1035716-67/2016/MS/CAIXA, Processo nº 2648.1035716-
67/201.Catu - Ba . Assinatura: 09/03/2023 -.Catu-Bahia, COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 7/2023

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação. Modalidade:
CONVITE Nº. 007/2023. Processo Administrativo/Licitatório Nº. 033/2023, Edital de
Licitação Nº. 016/2023, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto
Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas
Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Tipo: Menor
Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
moldagem Dento-Gengival, confecção, instalação, adaptação, reembasamento e conserto
de Próteses Dentárias Removíveis, incluindo mão de obra especializada e material de
consumo, junto ao Serviço de Odontologia do Município de Chorrochó/BA. Sessão de
abertura: 21/03/2023 às 09:00hs. Local: Centro Administrativo - Praça Cel. João Sá, nº. 665,
Centro, Chorrochó-BA. Editais e informações: 075 3477.2174 das 08 às 12 horas.

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2023 (SRP)

O Município de Coaraci, através do pregoeiro nomeado pela portaria nº
001/2023, torna público que realizará no dia 27 de março de 2023 às 09:30hs , na forma
do disposto na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, Leis
Complementares 123/2006, 147/2014, Lei nº 155/2016 e Decreto Municipal Nº 6054 A de
06 janeiro de 2012, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 (SRP), cujo
objeto é: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Edital disponível no DOM:
coaraci.ba.gov.br; E no setor de licitações da prefeitura municipal, Av. Joaquim Miguel Gally
Galvão, 244 - Centro - Coaraci/BA - CEP 45.638-000, em dias úteis, das 08:00 às 13:00h. E-
mail: coaraci.licitacao@gmail.com.

Coaraci - BA, 13 de março de 2023
LUCAS SANTOS DA SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023

O Município de Cocos-BA, torna público que realizará no dia 30/03/2023, às
08h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino,
nº 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, setor de licitações, a licitação na modalidade
Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de
engenharia referente à reforma de escola na comunidade do Cajueiro, zona rural do
Município de Cocos-BA, conforme condições estabelecidas no edital e anexos. Maiores
informações na sede da Prefeitura, das 07hoom às 13h00m ou pelo telefone 77 3489-1041.
Edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, no endereço
eletrônico www.cocos.ba.gov.br.

Cocos - Bahia, 13 de março de 2023
ANÍZIO VEIGA FILHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2023

O Município de Cocos-BA, torna público que realizará no dia 28/03/2023, às
08h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente
Juscelino, nº 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, setor de licitações, a licitação na
modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de pneus e acessórios destinados aos veículos pertencentes à frota do
Município de Cocos - Bahia. Especificações contidas no edital e seus anexos. Maiores
informações na sede da Prefeitura, das 07hoom às 12h00m ou pelo telefone 77 3489-
1041. Edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, no
endereço eletrônico www.cocos.ba.gov.br.

Cocos - Bahia, 13 de março de 2023
ANÍZIO VEIGA FILHO

Pregoeiro.
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ENCHENTE Desmoronamento atingiu 11 casas, oito pessoas morreram e pelo
menos 74 vítimas estão provisoriamente abrigadas em escola da vizinhança

Temporal leva Manaus a
decretar calamidade pública
MADSON EULER
Rádio Nacional, via Ag. Brasil

Após fortes chuvas, a pre-
feitura de Manaus decretou
estado de calamidade públi-
ca. A zona norte registrou a
maior incidência de pontos
de alagamentos e desliza-
mentos.

Onze casas foram atingi-
das pelo desmoronamento
do barranco no bairro Jorge
Teixeira, no último domin-
go, em uma área de risco. De
acordo com a prefeitura de
Manaus, nessa parte da ci-
dadechoveumuitoacimada
média: 96 milímetros (mm).
Oito corpos foram localiza-
dos,etrêspessoasforamres-
gatadas com vida.

Ainda segundo a gestão
municipal, o local onde
ocorreu o deslizamento é
uma ocupação que existe há
cerca de cinco anos e é clas-
sificado como área de risco
pela Defesa Civil.

Alojamento
Mais de 120 ocorrências fo-

Michael Dantas / AFP

Moradores da região próxima à encosta resgatam utensílios após deslizamento

SAÚDE

Ministério convoca 117
médicos para indígenas

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O Ministério da Saúde irá
convocar 117 médicos para
atenderem comunidades
indígenas. Os profissionais,
brasileiros ou naturalizados
formados no exterior, inte-
gram o Projeto Mais Médi-
cos e serão chamados para
reforçar o quadro dos Dis-
tritos Sanitários Especiais
de Saúde Indígena (Dsei). Os
primeiros médicos foram
recebidos ontem e passa-
ram por treinamento.

De acordo com o minis-
tério, os médicos serão dis-
tribuídos entre 29 distritos,
sendo que 14 irão para o ter-
ritório Yanomami, em Rorai-
ma, que enfrenta uma crise
humanitária. Segundo a pas-
ta, a convocação representa
aumento de 51,5% no núme-
ro de médicos da saúde in-
dígena. Atualmente, são 227
profissionais em 34 Dseis.

“Os indígenas não mor-
rem de diabetes, porque não
há açúcar em sua dieta, nem
de hipertensão, porque não
consomem sal. A causa das
mortes dos nossos povos
originários é fome, desnu-
trição e malária. As inter-

venções são antibióticos, co-
mida, dignidade e valor à
vida humana”, ressaltou o
secretário de Atenção Pri-
mária à Saúde, Nésio Fer-
nandes, em nota divulgada
pela pasta.

A partir da próxima se-
mana, o primeiro grupo já
será enviado às unidades de
atendimento dos distritos
sanitários. Um segundo gru-
po irá passar pelo programa
de acolhimento, atualização
emsaúdeindígenae,depois,
seguirá para os municí-
pios.

Conforme o Ministério da
Saúde, o edital havia sido
lançado em julho do ano
passado, com possibilidade
de chamamento a partir de
setembro do mesmo ano.

Primeiro grupo
será enviado às
unidades de
atendimento na
próxima
semana

ram registradas na Defesa Ci-
vil por toda a cidade durante
o domingo. Em menor escala,
o Instituto Municipal de Mo-
bilidade Urbana também re-
gistrou 17 ocorrências de
trânsito, com dois acidentes
com danos materiais e com
uma vítima lesionada.

A prefeitura informou que
pelo menos 74 pessoas que

tiveram as residências soter-
radas estão provisoriamente
abrigadas em uma escola do
bairro. Outras famílias serão
retiradasdapartesuperiordo
barranco, onde ainda há risco
de desabamento.

As secretarias municipais
de Segurança Pública e De-
fesa Social, de Infraestrutu-
ra, Assistência Social e de

Limpeza Urbana uniram es-
forços com o Corpo de Bom-
beiros e moradores, em uma
força-tarefa para tentar en-
contrar sobreviventes.

Agentes municipais se-
guem atuando nas centrais
telefônicas, registrando as
ocorrências no Centro de Co-
operação, que funciona 24
horas.

BONÁ AGROPECUÁRIA S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA

E EXTRAORDINÁRIA (EM CONTINUIDADE)

CNPJ N.º 06.301.905/0001-88 / NIRE 29300026310

A acionista SILVIA REGINA GUEDES DE OLIVEIRA MORAES, acionista titular de ações ordinárias e preferenciais re-
presentativas de 16,67% (dezesseis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) do capital social da BONÁ
AGROPECUÁRIA S.A., vem, com fundamento no art. 123, parágrafo único, alínea “c”, da Lei n. 6.404/1976, informar
publicamente que ficam todos os senhores acionistas da BONÁ AGROPECUÁRIA S/A convocados a se reunirem em
20 de março de 2023, às 9h, em continuidade das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária validamente instala-
das em 23 de janeiro de 2023, às 9h, a serem realizadas excepcionalmente (art. 124, §2º, da Lei n. 6.404/1976) na
Praça DomEduardo, 190, 1º andar, sala 01, bairro São Sebastião, Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, CEP 46653-766,
com a seguinte ordem do dia: (a) em assembleia geral ordinária: deliberação sobre as contas da administração e as
demonstrações financeiras, ambas relativas aos exercícios de 2010 a 2021, e distribuição de eventuais resultados; (b)
em assembleia geral extraordinária: i) evolução do Registro de Incorporação do Projeto Caranha, para verificação dos
atos de gestão praticados, dos documentos e licenças existentes e efetivação no Registro de Imóveis; ii) evolução da
escrituração dos imóveis dos proponentes dos lotes 14, 19 e 20; iii) pagamento, ou não, de dívidas, se ainda exigíveis,
por meio de dação em pagamento de glebas de números 07 a 10 e 11 a 14 localizadas na Fazenda Santo Antônio de
propriedade da Boná Agropecuária S/A; iv) existência e condução de eventuais passivos juntos a credores diversos;
v) condições e providências necessárias para eventual pagamento e sua formalização pelo Sr. João Moreira Salles
a título de adiantamento de parte de saldo devedor pela aquisição de área pertencente a Boná Agropecuária S/A; vi)
mútuos realizados por acionistas e sua eventual conversão em aumento de capital social; vii) utilização por um dos
diretores de imóvel construído com dinheiro/caixa da companhia para locações particulares, revertendo as receitas e
ganhos para benefício próprio sem prévio conhecimento e autorização da assembleia ou da companhia; viii) ocupação
indevida de áreas da Boná e construções de casas em áreas que deveriam ser aplicadas em projetos da companhia,
sempre por terceiros e parentes de um dos diretores da companhia, sem prévio conhecimento e autorização da
sociedade ou da assembleia; ix) venda de materiais de construção e plantas irregularmente, em área da companhia,
para benéfico próprio, sem prévio conhecimento e autorização da sociedade ou da assembleia, expondo a companhia
a possíveis multas e riscos ambientais; x) condutas de um dos diretores de proibir e/ou restringir o acesso de diretor e
acionistas em propriedade da Boná a qualquer tempo, bloqueando a liberação de chave e acesso de todas as porteiras
e propriedades, inclusive da Fazenda Caranha, para acionistas e diretores a qualquer tempo sem a necessidade de
prévia comunicação ou sua autorização; xi) condutas de um dos diretores de descumprimento dos seus deveres de
lealdade e diligência ao obstruir a gestão da companhia, não permitir a prática de atos cotidianos de administração e
ameaçar “travar a empresa”, principalmente quando condicionou e vincula frequentemente a assinatura dos projetos
e deliberações sobre obrigações e objetivos da Boná a um acordo particular para extinção de ação de execução de
dívida pessoal dele com a mãe das outras acionistas; xii) pedidos de um dos diretores para aluguel de veículo; xiii)
venda da fazenda Nossa Senhora da Vitoria, da qual a Boná tem uma fração como coproprietária; xiv) Projeto 4 amores
e João Rosas – debate sobre a aquisição da área de 55ha do João Rosas e a existência de nova proposta formulada
pelo João Rosas; xv) contratação da Sra. Marina Grinover; xvi) manutenção das áreas da Boná, com levantamento
fotográfico para análise prévia e deliberação e debate sobre modelo adequado de contratação para essa manutenção;
xvii) verificação dos livros sociais (art. 100 da Lei das S/As), com oferta de certidão dos assentamentos aos acio-
nistas que assim desejarem; xviii) deliberar sobre a propositura de ação de responsabilidade civil de administrador;
xix) destituição de administrador por quebra do vínculo da confiança, caso não deliberada a propositura da ação de
responsabilidade civil. Para participarem da Assembleia, os acionistas, seus representantes legais ou procuradores
deverão observar as disposições do artigo 126 da Lei nº 6.404/ 1976, inclusive com exibição de documento hábil
de identidade e do original do título de representação ou procuração. Cidade de Ilhéus, 09/03/2023. SILVIA REGINA
GUEDES DE OLIVEIRA MORAES - Acionista.

Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO 27/03/2023 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 30/03/2023 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo BANCO BRADESCO S/A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º
ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel: Eunápolis-BA.
Bairro Santa Rita (Alto da Boa Vista). Rua Cuba, nº 511 - Lt. 01 da Qd. 24. CASA. Áreas totais: terreno 156,25m² e construída 69,30m².
Matr. 24.574 do RI Local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída
que vier a ser apurada no local, com a averbada na citada matrícula e lançada no Cadastro Municipal, correrão por conta do Comprador; (ii)
Ocupada (AF). 1º Leilão: 27/03/2023, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 232.418,37. 2º Leilão: 30/03/2023, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$
180.098,47.Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Os leilões serão realizados exclusivamente pela internet,
através da plataforma www.megaleiloes.com.br. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante
o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões,
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.
com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.

Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO 27/03/2023 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 30/03/2023 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22,
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização
do imóvel: Eunápolis-BA.Bairro Centro. Rua FilintoVaz, nº 199 (localizada no pavimento térreo do prédio residencial). CASA.Áreas totais: terr.
fração ideal de 57,70%correspondente a 117,64m² e constr. estimada no local/IPTU de 126,94m² (namatrículamenciona: totalizando uma área
contruída de 222,20m²). Matr. 12.071 do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência
da área construída que vier a ser apurada no local, com a averbada na citada matrícula e lançada no Cadastro Municipal, correrão por conta do
Comprador; (ii) Ocupada (AF).1º Leilão: 27/03/2023, às 15:00 hs. Lancemínimo: R$ 355.251,96. 2º Leilão: 30/03/2023, às 15:00 hs. Lance
mínimo: R$ 157.200,00. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Os leilões serão realizados exclusivamente
pela internet, através da plataforma www.megaleiloes.com.br. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento
prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização
dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados
devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.
com.br. Para mais informaçções - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonççalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Presidente da CPL do município de Lapão-BA torna público, a todos os
interessados, a retificação do Edital nº 21/2023 e alteração da data de
julgamento, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE
LAPÃO-BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 934245/MDR/
CAIXA, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LAPÃO
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 934280/MDR/CAIXA. A data foi
alterada conforme se segue: dia 24/03/2023, às 09:00h na sede da Prefeitura
Municipal, em decorrência da necessidade da inclusão do cronograma físico
financeiro do lote 2 constante deste edital. Edital disponível no link http://
lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes - Informações: Fone: (74)
99926-3809 email: cpl@lapao.ba.gov.br. Lapão-BA.

Clecione Oliveira Porto Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
CREDENCIAMENTO Nº 009/2023 - Torna-se público o Credenciamento de Pessoa Jurídica (MEI), para pres-
tação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do
Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação deste município, de acordo com edital. Prazo para credenciamento: Primeira abertura para
recebimento da documentação: 08/03/2023 até 23/03/2023. Horário das 08:00 às 12:00h. Os demais
recebimentos, conforme calendário constante no Edital. www.conceicaodocoite.ba.gov.br, licitacao@con-
ceicaodocoite.ba.gov.br.
CREDENCIAMENTO Nº 010/2023 - Credenciamento para serviço de transporte veicular (com condutor ha-
bilitado) em diversas áreas para atender necessidades das diversas secretarias deste município, conforme
especificações constantes no edital e seus anexos. Prazo para credenciamento: Primeira abertura para rece-
bimento da documentação: 13/03/2023 até 28/03/2023. Horário das 08:00 às 12:00h. Os demais recebi-
mentos, conforme calendário constante no Edital. www.conceicaodocoite.ba.gov.br, Conceição do Coité, BA.
09/03/2023. Betânea Leão de Oliveira Mota - Presidente CPL.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 02/2023

O Doutor Wernner Christian Vasconcelos Bucker – CD Presidente da 1ª Câmara
de Instrução da Comissão de Ética de Conselho Regional de Odontologia
da Bahia, cita, o CD PAULO HENRIQUE ALVES SILVA, CROBA 12.329, que
atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido, dos termos da representação
existente contra o mesmo neste Regional tombada sob o nº 329/2022, para que
apresente defesa, no prazo de 15(quinze) dias, especificando as provas que
pretende produzir, conforme disposto no § 2º do artigo 13 do CPEO. E para que
chegue ao conhecimento do Representado acima, é expedido o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Salvador-
BA, 09 de março de 2023. Eu, Heitor Pinho Sacramento, conferi e subscrevo.

Wernner Christian Vasconcelos Bucker
Presidente da 1ª Câmara de Instrução

Obs: O original encontra-se devidamente assinado no processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para
Realizar Serviço de Confecção de Uniformes (camisetas longas, curtas e bonés) e Vestimentas para Eventos,
Todos Personalizados, atendendo às Demandas das Secretarias Municipais, conforme especificações do Edital.
Tipo: menor preço item. Data de abertura: 24/03/2023, às 08:30h. Local: Site do Bolsa de Licitações do Brasil -
BLL www.bll.org.br / bllcompras. Informações no e-mail: licitacaopocoes2021@gmail.com. Edital e divulgação
de outros atos - Diário Oficial: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial. Irenilda Cunha de Magalhães -
Prefeita Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de engenharia na Construção de Duas Pontes, nas Regiões de Tamanduá e Salinas no Município de
Poções-Ba, conforme especificações do Edital. Tipo: menor preço Global. Data de abertura: 29/03/2023, às
08:00h. Local: Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia. Informações no e-mail: licita-
caopocoes2021@gmail.com. Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/
Site/DiarioOficial ou pelo Portal da Transparência através do site https://pocoes-ba.portaltp.com.br/consultas/
documentos.aspx?id=34. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 – SEC/SUPED/DEM/ACOLHER – BB Nº 989822

Abertura: 27/03/2023, às 10h00min. (Horário de Brasília). Objeto: Registro de Preço
para aquisição de absorvente. Família: 85.30. O Edital poderá ser obtido através dos sites
www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar
em contato através do e-mail: copel@educacao.ba.gov.br, telefone (71) 3115-0177 ou
presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min, no endereço:
5ª avenida, nº 550, térreo, sala 06, Centro Administrativo da Bahia – CAB, CEP: 41.745-
004. Salvador/BA, 13/03/2023. Gabriela Graça Chagas – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

TOMADA DE PREÇOS Nº 3-2023
A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia 29/03/2023, às 09h (nove) horas, em
sua sede, para contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de prédios públicos da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. O Edital e seus anexos encontram-se à dis-
posição no endereço eletrônico https://brumado.ba.gov.br/por tal-da-transparencia/licitacoes/ e na sede
da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA,
Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial https://
sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Milena Naíra Vieira Machado – Presidente da CPL – Tel. (77)
3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6-2023
A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 24/03/2023 às 09:00h (nove horas),
através da plataforma da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível em: https://www.bnc.org.br,
visando REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com aquisição de material elétrico destinado à
manutenção do parque de iluminação pública do Município de Brumado. O Edital e seus anexos en-
contram-se à disposição nos endereços eletrônicos Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível em:
https://www.bnc.org.br e https://brumado.ba.gov.br/por tal-da-transparencia/licitacoes/ e na sede da Pre-
feitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial https://sai.io.org.br/
ba/brumado/Site/DiarioOficial. Francielle Barreto Nascimento – Pregoeira – Tel (77) 3441-8781. O Edital
pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ N: 13.922.638/0001-21

AVISO DE ADJUDICAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 1/2023. PROCESSO ANUAL 4/2023
O presidente e os membros da CPL do Município de Palmeiras-BA, com fundamento no inciso VI, do ar t.
43, da Lei 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta na Chamada Pública nº 001/2023,
Processo Administrativo nº 042/2023, para Chamada pública, resolve ADJUDICAR o objeto desta licitação,
em favor dos produtores rural: ALECIA CRISTINA BRITO, item 26, global de R$ 33.000,00, ELDA DA SILVA
BELO - itens: 04, 05, 10 e 32, global de R$ 8.775,00; ELEILZA LIMA SANTOS - item: 12, global de R$
12.000,00; EVALDO SOUZA RODRIGUES - itens: 02, 04, 14, 17, global de R$5.000,00; JOÃO BATISTA
DOS SANTOS - itens: 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 30, 33, global de R$ 33.547,00;
MARIA LUCIA BRANDÃO - itens: 06, 08, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 03, global de R$ 29.297,00;
MARILENE MARIA LASSO SANTOS - itens: 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 30, 32, valor total de
R$ 25.342,00; MARIVALDO DE SOUZA - itens: 11, 19, 27, 28, 29, global de R$ 27.300,00; SORAIA SOUZA
DOS ANJOS - itens: 08, 10, 12, 13, 26, 34, global de R$ 38.355,00. Perfazendo o valor total dos 33 itens de
R$ 212.616,00. Palmeiras-BA, 13/03/2023. FÁBIO RICARDO F. MOURA - Presidente da CPL.

EXTRATO DOS CONTRATOS CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023
Chamada Pública nº 001/2023, PA nº 043/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeiras-Ba.
CONT. Nº 94/2023 - CONTRATADO: ALECIA CRISTINA BRITO, CPF 959.493.215-53, VALOR: 33.000,00;
CONT. Nº 95/2023 - CONTRATADO: ELDA S. BELO, CPF 027.750.825-80, VALOR: 8.775,00; CONT. Nº
96/2023 - CONTRATADO: ELEILZA L. SANTOS, CPF 008.079.935-30, VALOR: 12.000,00; CONT. Nº
97/2023 - CONTRATADO: EVALDO S. RODRIGUES, CPF 004.702.095-24, VALOR: 5.000,00; CONT. Nº
98/2023 - CONTRATADO: Mª LÚCIA B. OLIVEIRA, CPF 255.000.665-87, VALOR: 29.297,00; CONT. Nº
99/2023 - CONTRATADO: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CPF 689.302.325-15, VALOR: 33.547,00; CONT. Nº
100/2023 - CONTRATADO: MARILENE MARIA L. SANTOS, CPF 051.369.745-40, VALOR: 25.342,00; CONT.
Nº 101/2023 - CONTRATADO: MARIVALDO DE SOUZA, CPF 287.065.015-91, VALOR: 27.300,00; CONT. Nº
102/2023 - CONTRATADO: SORAIA S. ANJOS, CPF 036.931.875-76, VALOR: 38.355,00. OBJETO: GÊNER-
OS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE AL-
IMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede pública municipal, verba FNDE/PNAE, Lei nº 8.666/1993).
DOTAÇÃO: 0412 - 2010 - 33.90.30.00 - 1552/1500/1550. DATA DA ASSINATURA: 13/03/2023. VIGENCIA:
13/03/2023 à 31/10/2023. VALOR GLOBAL: R$ 212.616,00. Palmeiras–Ba, 13/03/2023. Ricardo O. Gui-
marães - Prefeito Municipal.

Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO 24/03/2023 ÀS 14H00 - 2º LEILÃO 27/03/2023 ÀS 14H00

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 787, Jardim Paulista,
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO TRIÂNGULO S/A, com sede administrativa na Avenida Cesário Alvim, nº 2.209
– Uberlândia/MG, CEP: 38400-696, CNPJ/MF sob nº 17.351.180/0001-59, nos termos da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo
nº 540653 no qual figura como Emitente Devedora ELETROCEL ELETRÔNICOS E TELEFONIA CELULAR LTDA. – ME, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 03.000.389/0001-63, com sede na Rua Belarmino de Castro Dourado, nº 21 – Centro, Irecê/BA, como Terceiros Garantidores
também denominados Devedores/Garantidores Solidários GERMALDO FERREIRA DE MOURA, brasileiro, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG nº 0463570766 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 617.991.735-34, casado sob o regime da comunhão parcial de bens
com CRISTHIANE RODRIGUES CARDOSO DE MOURA, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 0763418013 SSP/
BA, inscrita no CPF/MF sob nº 704.503.155-68, residentes e domiciliados na Rua Paraná, nº 36 – Irecê/BA, TELLECEL COMUNICAÇÕES E
TELEFONIA CELULAR LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.748.653/0001-41, com sede na Praça Coronel Francisco Guimarães,
nº 55 – Xique-Xique/BA, TELLECEL COMUNICAÇÕES E TELEFONIA CELULAR LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.748.653/0002-
22, com sede na Rua Conego João Pedro Alves, nº 300 – Seabra/BA, ELETROCEL ELETRÔNICOS E TELEFONIA CELULAR LTDA. – ME,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.000.389/0005-97, com sede na Rua Aurelio Jose Marques, nº 156 – Irecê/BA, ELETROCEL ELETRÔNICOS
E TELEFONIA CELULAR LTDA. – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.000.389/0004-06, com sede na Praça João Dourado, nº 688 –
João Dourado/BA e G F DE MOURA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.992.071/0001-58, com sede na Cont. Irecê Lapão, s/
nº – Irecê/BA, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial (no endereço abaixo) e On-line (www.megaleiloes.com.br), nos termos da
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 24/03/2023 às 14:00 horas, à Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132 - Jardim Paulista
em São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil
reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do Credor Fiduciário: IMÓVEL DA MATRÍCULA N° 53.110 DO 7º
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA: Imóvel em Salvador/BA: Casa Residencial de número 10 de porta,
integrante do empreendimento denominado “Village Plakaford Ville”, situado na Rua Camuripeba, nº 100 – Bairro Plakaford, composta de
três pavimentos, perfazendo uma área total de 245,71m² edificada na cota parte ideal de 4,21%, equivalente a 315,05m², sendo 245,71m²
de cota privativa e 68,34m² da cota parte comum, da área de terreno próprio com 7.483,37m², Inscrição Cadastral nº 863.865-9. Obs.: (i)
Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída e do terreno que vierem a
ser apuradas no local, correrão por conta do Comprador; (ii) Imóvel ocupado, sendo a desocupação por conta do Comprador. Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 27/03/2023, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 949.884,91 (novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais
e noventa e um centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.megaleiloes.
com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do
início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do
www.megaleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou
reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço
eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo
2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo
encontra-se disponível no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos
e condições ali estabelecido. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação,
consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Centrais Eólicas Candiba Ltda.
CNPJ/MF nº 11.349.756/0001-67 – NIRE 29.204.368.680

Ata de Reunião de Sócios realizada em 18 de dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 18/12/2020, às 13:00:00 horas, na sede social da Centrais Eólicas
Candiba Ltda. (a “Sociedade”), situada na Fazenda Tabúa, Distrito de Morrinhos, s/n, parte, zona rural,
CEP 46430-000, altura do KM 5,5 da Rodovia BA 936, Subestação de Energia da Área 1.2, na Cidade
de Guanambi, Estado da Bahia. 2. Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades
de convocação, nos termos do Artigo 1.072, parágrafo 2, da Lei 10.406/2002 (o “Código Civil Bra-
sileiro”), tendo em vista a presença dos sócios quotistas representando a totalidade do capital social
da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Carlos Gustavo Nogari Andrioli; Secretária: Stephanie de Barros
Brigido. 4. Ordem do Dia: (i) Discutir e aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de
R$ 6.000.000,00; (ii) outros assuntos de interesse social. 5. Deliberações: 5.1. Os sócios quotistas
discutiram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a redução do capital social da Sociedade
no valor de R$ 6.000.000,00 nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro, por
considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, com o consequente cancelamento de
6.000.000 de quotas de emissão da Sociedade. 5.2. Em virtude da deliberação 5.1 acima, o capital
social da Sociedade será reduzido de R$ 31.547.464,00 para R$ 25.547.464,00; e o número de
quotas será reduzido de 31.547.464 quotas para 25.547.464 quotas. 5.3. Registrar que o valor da
redução de capital da Sociedade acima aprovada será distribuído, em dinheiro, aos sócios quotistas
Terp GLBL Brasil I Participações Ltda. e Centrais Eolicas Licínio de Almeida Ltda, na proporção de sua
participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas
Quantidade de

Ações Ordinárias %
Parcela da redução
de capital (em R$)

Terp GLBL Brasil I Participações Ltda. 31.547.463 99,9999968 5.999.999,81
Centrais Eólicas Licínio de Almeida Ltda. 1 0,00000032 0,19
Total 31.547.464 100 6.000.000,00
5.4. Os sócios quotistas reconhecem que a efetivação da redução de capital ora aprovada deverá
observar o período de 90 dias contados a partir da publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado
da Bahia e no Jornal A Tarde, conforme o disposto no Artigo 1.084, parágrafo 1º, do Código Civil
Brasileiro. 5.5. Em razão da deliberação aprovada no item 5.1 acima, a cláusula 5ª do contrato social
da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 5ª – O capital social, totalmente
integralizado expresso em moeda corrente nacional, é de R$ 25.547.464,00, dividido em 25.547.464
quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: i. Terp GLBL
Brasil I Participações Ltda. (CNPJ/MF sob o nº 21.748.188/0001-20) possui 25.547.463 quotas,
no valor total de R$ 25.547.463,00; e ii. Centrais Eolicas Licínio de Almeida Ltda. (CNPJ/MF sob
o nº 11.349.904/0001-43) possui 01 quota, no valor total de R$ 1,00.” Parágrafo único. A respon-
sabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralização do capital social.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
determinou a lavratura da presente ata, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos
sócios quotistas presentes. Guanambi, 18/12/2020. Assinaturas: Mesa: Presidente: Carlos Gustavo
Nogari Andrioli; Secretária: Stephanie de Barros Brigido. Terp GLBL Brasil I Participações Ltda. Por:
Carlos Gustavo Nogari Andrioli, Por: Kleber Ribeiro Cosenza; Centrais Eolicas Licínio de Almeida
Ltda. Por: Carlos Gustavo Nogari Andrioli, Por: Kleber Ribeiro Cosenza

CNPJ: 22.533.549/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS VENDEDORES DO ESTADO DA BAHIA – COO-
CAPROVEBA, no uso de suas atribuições estatutárias, contidas no art. 39, convoca os Senhores associados, que nesta
data são em números de 23, todos aptos a votarem, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede social
situada à Rua das Ubaranas 150 - Bloco B - Amaralina – CEP: 41900390, Salvador - Bahia, no dia 31/03/2023, em
primeira convocação às 10h, coma presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda convocação às
11h, coma presença demetademais 01 (um) dos associados e em terceira e última convocação às 12h, coma presença
de 50% (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, em
terceira convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as Cooperativas que possuam até 19
(dezenove) sócios matriculados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de Contas e parecer do
conselho fiscal do exercício 2022 conforme Art.44 inciso I e II da lei 5.764/71; 2) Planejamento orçamentário para
exercício 2023; 3) Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o exercício 2023 . Salvador, 14 de Março de 2023. Jorge
Ricardo da S. Pedreira – Presidente.


