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295 dos 417 prefeitos tentam a
reeleição no embalo da pandemia

REGISTROS
Duelo em Mucugê

Manoel Luz (PSD) foi acusado na Justiça por D. Ana
Medrado, a principal adversária dele, de ter divulgado nas redes pesquisa
sem registro. Em tais casos,
a multa mais barata é R$ 53
mil, bem salgadinha. E
muita gente não aprende.

Dos 347 prefeitos baianos,
295, ou 85% estão tentando a
reeleição este ano. 52 desistiram , mas o número é alto.
Sinal de que a pandemia soprou bons ventos.
ÉaíqueCristovãoRodrigues,
radialista e amigo, instiga: o
que haverá de ser dos nossos
prefeitos depois das eleições,
com a pandemia ainda aí?
Meu caro Tovinho, líquido e
certo é agora, na campanha da
pandemia, nenhum prefeito
nem aqui e nem alhures está
chiando de dinheiro. E é uma
baita vantagem para quem es-

tá na máquina. E é daí que
começam as controvérsias.
No cenário que está se delineando poraí temos prefeitos
que foram bem contra a Covid
e cacifaram o cabedal de respeito. Tem os que foram bem,
mas também tem os que estão
bombardeados de denúncias
de corrupção, além dos amorfos, não rouba e nem faz.
A previsão é de que logo
após as eleições os problemas
comecem, logo de saída, com
alguns em dificuldades para
pagar o 13º, sem falar na conta
da pandemia, sem o auxílio, a

partirdejaneiro.Sejacomofor,
2020 é sedutor. Veja a tabela:

TCM e fraude
no auxílio

Em Salvador, o E na tevê vai
mesmo cenário ser outro jogo?

Feira de Santana está de
luto por Joselito Amorim

O Tribunal de Contas dos
Municípios(TCM)publicouo
Edital 672/2020 que causou
rebuliço entre prefeitos.
O tal edital responsabiliza
os gestores dos municípios
pelos funcionários públicos
que tentaram burlar o auxílio emergencial do governo.
Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e
presidente da UPB, diz que os
prefeitos não têm competência nem aparato técnico para
fazer tal fiscalização. A UPB
quer suspender o edital.

A pesquisa Ibope/TVBahia
ontem divulgada mostra
que a campanha vai começar esta semana no rádio e
na tevê com o mesmíssimo
cenário da pré-pandemia e
da pré-campanha com pandemia: Bruno Reis (DEM), o
candidato de ACM Neto, como favorito absoluto.
Na pesquisa, ele tem 42%
contra 36% de todos os outros
somados. Olhe as outras
amostragens feitas até agora:
devagar e sempre, ele só cresce, e os outros estagnaram.

Joselito Falcão Amorim, ou simplesmente
Joselito Amorim, figura que protagonizou
importante momento na história de Feira de
Santana ao substituir, em maio de 1964, o
prefeito Chico Pinto, afastado pela Câmara
por ordem da ditadura militar, nos deixou.
Joselito tinha 101 e morreu de complicações
de Covid. Ontem, o prefeito Colbert Martins
(MDB) decretou três dias de luto oficial.
Joselito era um único vivo de um tempo que
Feira tinha como atores políticos Chico Pinto e
Colbert Martins, pai, ferrenhos adversários.
Segundo o jornalista Jailton Batista, que
ano passado lançou o livro “O Filho da
Madre”, sobre a vida de Joselito, ‘a história
dele se confunde com uma obra de ficção’.

2000 — 228 aptos, 116 reeleitos (57,6%).
2004 — 156 aptos, 80 reeleitos (51,3%).
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2008 — 223 aptos, 143 reeleitos (63,3%), o recorde.
2012 — 234 aptos, 118 reeleitos (50,5%).
2016 — 204 aptos, 77 reeleitos (37,7%). a pior derrota.

O cenário da pesquisa Ibope/TV Bahia na real trouxe
umanovidade:umindicativo
de que em Salvador pode não
haver segundo turno, como
quer o time de Rui Costa.
Se algo vai mudar será a
partir da propaganda no rádio e na tevê, que começa sexta. Embora a tendência seja
todos contra Bruno, o candidatodeACMNetotemodobro
do tempo de Major Denice
(PT), o segundo maior e ainda
mais que ela e Isidório (Avante) e Olívia (PCdoB) juntos.

Joselito protagonizou momento da história de Feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA VITÓRIA
CNPJ N: 16.429.268/0001-83

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
O Município, em conformidade com a Lei 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/18 e Decreto Municipal nº 031/18,
faz saber, a quem interessar possa, que, estará recebendo, na data de 23/10/2020 às 10:00 hs, proposta de
preço, com objeto de Contratação de empresa do ramo de engenharia para a construção de Pavimentação em
paralelepípedos em Vias Públicas do Município de São José da Vitória, do interesse da Secretaria Municipal
Viações, Obras e Serviços Públicos, tipo menor preço global, informações no email: licitacao.sjv@gmail.com,
São José da Vitória-Ba, 06/10/2020, Carla Gonzaga do Nascimento, Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
CNPJ N: 13.752.415/0001-63

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A Prefeitura Municipal de Firmino Alves torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada
em engenharia para a reforma da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SEDE (CNES 2526514) no endereço Rua João
Maria, s/n° - Casa, Bairro Centro, município Firmino Alves estado da Bahia, conforme descrição constante no
Edital e especificações anexas. A entrega e abertura das propostas ocorrerão no dia 21 de Outubro de 2020, às
09 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Praça Pompílio Céo, n° 02, centro, Firmino Alves - BA.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço, de segunda à sexta-feira, das
08:00 às 12:00. Informações adicionais através do site http://www.firminoalves.ba.io.org.br/ ou pelo tel. (73)
3623-2134.Firmino Alves - BA, 05 de Outubro de 2020.MARLON BILHER PEREIRA DOS SANTOS, PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 004/2020
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DOS RECURSOS da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 004/2020. Tipo: Menor Preço Global por Lote, na forma de Execução Indireta
sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Execução das Obras de Pavimentação de Ruas – Etapa 4 – Lote 1 – Bairros Itinga, Pq S. Paulo e Jambeiro e
Etapa 4 – Lote 2 – Bairros Ipitanga e Pitangueiras em Lauro de Freitas – Carta Consulta FINISA Nº 519.263-71,
no Município de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnicas
e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Impetrado pelas
empresas: Summer Locações de Mão de Obra e Serviços em Obras Eireli – EPP. Processo Administrativo
- Nº 09919/2020 e Pavloc Construções e Locação de Máquinas Ltda. - ME. Processo Administrativo - Nº
11121/2020. Em relação ao Recurso impetrado pela empresa Summer Locações de Mão de Obra e Serviços em
Obras Eireli – EPP., Processo Administrativo - Nº 09919/2020, com fundamento no Parecer Jurídico, no mérito,
julgo pelo IMPROVIMENTO do Recurso impetrado. Em relação ao Recurso impetrado pela empresa Pavloc
Construções e Locação de Máquinas Ltda. – ME., Processo Administrativo - Nº 11121/2020, com fundamento
no Parecer Jurídico, no mérito, julgo pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso impetrado, anulando a Habilitação
da empresa Ekitak Construção e Pavimentação Ltda. O inteiro teor dos Pareceres Jurídicos se encontra à
disposição dos interessados, via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.
com. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 02 de outubro de 2020

AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO TOMADA DE PREÇOS – Nº 007/2020.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DO RECURSO da TOMADA
DE PREÇOS - Nº 007/2020. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de
Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização de
Serviços de Manutenção de Passeios Públicos nos Bairros de Aracuí, Areia Branca, Barro Duro, Buraquinho,
Caixa D´Água, Caji, Capelão, Centro, Ipitanga, Itinga, Jambeiro, Parque São Paulo, Pitangueiras, Portão,
Quingoma, Recreio Ipitanga, Vida Nova, Vila Praiana e Vilas do Atlântico, no Município de Lauro de Freitas/Ba.
Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Impetrado pela empresa: Ekitak Construções e Pavimentações Eireli - Processo Administrativo
- Nº 10864/2020, com fundamento no Parecer Jurídico, no mérito, julgo pelo IMPROVIMENTO do Recurso. O
inteiro teor do Parecer Jurídico se encontra à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por
telefone: (71) 3288 8792 ou via email: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensão do atendimento
presencial ao público, conforme determinação contida na Portaria SECAD Nº 003 de 19 de março de 2020 em
conformidade com os Decretos já publicados. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão de
Licitação. Lauro de Freitas, 02 de outubro de 2020.

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONTÁBIL TOMADA DE
PREÇOS – Nº 009/2020.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
E CONTÁBIL da TOMADA DE PREÇOS - Nº 009/2020. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta
sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Execução das Obras de Recuperação Urbana de Diversas Ruas nas Localidades da Chácara Tahiti, Jardim
Pouso Alegre e Santa Júlia, no Município de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Termo de Referência e Planilhas
em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Após a análise da Qualificação
Técnica e Qualificação Econômico–Financeira dos documentos contidos nos Envelopes Nº 01 - Documentos
de Habilitação, o Técnico Contábil da Secretaria Municipal de Administração e a Equipe Técnica da Secretaria
Municipal de Infraestrutura emitiram Pareceres Técnicos conclusivos através dos quais julgam-se HABILITADAS
as empresas Marcelo Vicente da Silva Eireli., Pavloc Construções e Locação de Máquinas Ltda. – ME., e G3
Polaris Serviços Eireli. O inteiro teor do Parecer Técnico e Parecer Contábil se encontra à disposição dos
interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 - 8792 ou via email: copel2017@yahoo.
com, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na
Portaria SECAD Nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Luciana
Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão de Licitação. Lauro de Freitas, 02 de outubro de 2020.

AVISO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020.

A COPEL torna público o pedido de IMPUGNAÇÃO do PE Nº 025/2020. Tipo: Menor Preço global. Objeto: Tipo:
Menor Preço global. Objeto: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de solução integrada
específica para o ensino fundamental na modalidade à distância, destinada às escolas da rede municipal de
educação, composta por tablets contendo aplicativo do aluno, tablets para uso dos professores, ambiente web
para professores e administradores escolares, com suas respectivas licenças de uso, incluindo os serviços
de disponibilização de treinamento para o uso dos sistemas na modalidade EAD para os agentes de educação
envolvidos, bem como os serviços de suporte técnico, customização, parametrização e aperfeiçoamento
periódico dos sistemas. Conforme termo de referência e planilha no edital. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Educação. Impetrado pela empresa: Telefônica Brasil S/A. - P.A. Nº 11893/2020. O inteiro teor
encontra-se a disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por e-mail: copel2017@yahoo.com,
tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na Portaria
SECAD nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Manoela Cristina
Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 02 de outubro de 2020.

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020.

A COPEL torna público o JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO do PE Nº 025/2020. Tipo: Menor Preço global.
Objeto: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de solução integrada específica para o
ensino fundamental na modalidade à distância, destinada às escolas da rede municipal de educação, composta
por tablets contendo aplicativo do aluno, tablets para uso dos professores, ambiente web para professores e
administradores escolares, com suas respectivas licenças de uso, incluindo os serviços de disponibilização
de treinamento para o uso dos sistemas na modalidade EAD para os agentes de educação envolvidos, bem
como os serviços de suporte técnico, customização, parametrização e aperfeiçoamento periódico dos
sistemas. Conforme termo de referência e planilha no edital. Impetrado pela empresa: Telefônica Brasil S/A.
P.A. Nº 11893/2020. Com fundamento no Parecer Jurídico, no mérito, julgo IMPROCEDENTE, a impugnação
apresentada. O inteiro teor das Decisões se encontra à disposição dos interessados, exclusivamente via email:
copel2017@yahoo.com. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. 05 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o sindicato
congênere baiano (Sinjorba)
dispararam memes pelas redes alertando os colegas para
aimportânciadoOutubroRosa, que trata da prevenção e
tratamento do câncer de mama. Ou seja, a Covid não pode
engolir também essa pauta.

Pauta Rosa 2

E por falar nisso, a Fundação
José Silveira, instituição madrinha do Outubro Rosa na
Bahia, na campanha desde
2010, vai realizar mamografias gratuitas no estacionamento do Shopping Bela Vista de 13 a 16. O agendamento
é prévio: (71) 3504-5939/
3504-5935.

Novos tempos

Dizogovernodoestadoquede
março,noiníciodapandemia,
a setembro, realizou 75.980
reuniões de trabalho virtuais.
Não surpreende em matéria
de comunicação o governo
baiano estar na ponta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CREDENCIAMENTO 03/2020. FUN. MUN. DE SAÚDE. Objetivo: prestação de serviços médicos,
conforme portaria nº 1.445/2020, do Ministério da Saúde. Início do recebimento dos documentos
de habilitação e propostas: a partir de 08/10/2020. Local de entrega e informações: na CPL, Rua
Eronides S. Santos, 47. Mulungu do Morro/Ba, 06 de outubro de 2020. Fredson Cosme A. de
Souza. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE 2ª PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a PRORROGAÇÃO do
Procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico SRP de nº 021/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
Início do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia 16/10/2020, abertura das propostas: às 11:00 horas
do dia 20/10/2020, data e a hora da disputa: às 13:00 horas do dia 21/10/2020. Local Sítio: www.licitacoes-e.
com.br. PA nº Nº 425/2020, N° da Licitação: 834336, tendo como objeto a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. Motivo: Reposição de prazo legal. Informações (75) 3642-2112.
David Casais de Carvalho. Pregoeiro. Jaguaripe - BA, 05 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
PREGÃO ELETRONICO N º 004/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO, torna público
que irá realizar a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 004/2020, menor preço por lote,
visando AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, que será realizado
no dia 19/10/2020 às 09:30 horas (Horário do Estado da Bahia) no portal www.bll.org.br, conforme
especificado no Edital. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites www.bll.org.br e https://
doem.org.br/ba/capimgrosso , informações através do e-mail: licitacg@gmail.com. Capim Grosso – BA,
05/10/2020. CAROLINE LIMA DA FONSECA - Pregoeira Municipal

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº PA 016/2020
SMIDU. Modalidade Tomada de Preços nº 008/2020 – Licitação nº 161/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para execução da Obra: Recuperação e Urbanização
de Assentamentos Precários na Comunidade de Prainha II e III no Município de Ituberá – Ba - PAC 2, saldo
remanescente oriundo do Termo de Compromisso nº 0352303-91/2011 do Ministério da Cidades e Caixa Econômica
Federal. Sessão de Abertura: 22/10/2020, às 09:00 horas. Local: Escola Luiza Maria, no Salão de Reunião, situada
na Av. Duque de Caixas, s/n, Bairro Centro, (em frente ao Estádio de Futebol e próximo ao Fórum do Município), CEP
45.435-000, na cidade de Ituberá-BA. Tel: (73) 3256-2786. Retirada do edital: Diário Oficial-site: www.itubera.ba.gov.br
ou no endereço acima, horário das 08:00 ás 13:00 horas de Segunda á Sexta Feira. Contatos: Carlos Benedito. Ituberá,
05 de outubro de 2020.CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Presidente da Comissão de Licitação-Portaria nº
01 de 02 de janeiro de 2019.

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XXVII S.A.
CNPJ nº. 32.124.546/0001-40 - NIRE nº. 29.3.00036862
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23/09/2020: 1. Data, hora e local: Às 11h
do dia 23/09/2020, na sede social da sociedade Parque Eólico Ventos da Bahia XXVII S.A. localizada na Fazenda
Várzea do Cerco, Estrada Vicinal a 8,5 km a Sudoeste de Várzea do Cerco na BA 427, s/n, Zona Rural do município
de Souto Soares, Estado da Bahia, CEP 46990-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionista única representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura ao final desta ata. 3. Convocação: Dispensadas
as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Instalação da assembleia:
Verificada a presença da acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia, foi instalada
a assembleia. Os trabalhos foram presididos por Paulo Alexandre Coelho Abranches e secretariados por Fernanda
Raibolt Barbosa. 5. Ordem do dia: a) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia nos termos do
artigo 173 c/c o artigo 174 da Lei nº 6.404/76; e b) caso a redução do capital social nos termos do item (a) seja
aprovada, alterar o artigo 5º do Estatuto Social para refletir tal deliberação. 6. Deliberações: A acionista única da
Companhia aprovou sem ressalvas: 6.1. a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 26.973.064,00,
nos termos do artigo 173 c/c o artigo 174 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter se tornado excessivo em relação
ao desenvolvimento das atividades da Companhia, mediante o cancelamento de 26.973.064 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. Com isso, o capital social passará dos atuais R$ 89.600.000,00, dividido em
89.600.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 62.626.936,00, dividido em 62.626.936
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A referida redução de capital não proporcionará a restituição
de quaisquer valores à acionista única da Companhia, uma vez que as ações a serem canceladas em virtude
desta redução não se encontram integralizadas. 6.2. Na forma do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, esta deliberação
somente se tornará eficaz após decorrido 60 dias da publicação desta ata, conforme dispõe a Lei nº 6.404/76, sem
que haja impugnação de credores quirografários da Companhia, quando então a referida ata será apresentada
para arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia juntamente com os comprovantes das publicações
supra referidas. 6.3. Em virtude do exposto no item 6.1 acima, a acionista única da Companhia aprovou alterar
a redação do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “5. O capital social da
Companhia é de R$ 62.626.936,00, dividido em 62.626.936 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata,
na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. Souto Soares/BA, 23/09/2020. Mesa: Paulo Alexandre Coelho Abranches - Presidente;
Fernanda Raibolt Barbosa - Secretária. Acionista Única: VDB F3 Geração de Energia S.A. - Paulo Alexandre
Coelho Abranches – Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 037/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 20/10/2020 às 9h no site www.licitacoes-e.
com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 037/2020, tipo menor preço por item, cujo objeto é
Registro de Preço para futuro e eventual fornecimento de material de penso (luvas de procedimento descartável),
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de enfrentamento da
emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), em
cumprimento do Decreto Municipal n.º 1.630/2020. Os interessados poderão obter informações e/ou edital
gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e ou na sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro
Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila, 05 de outubro de 2020 – Mateus Oliveira
Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 038/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 20/10/2020 às 13h no site www.licitacoes-e.
com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 038/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é Registro
de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Lixeiras em
cumprimento ao Termo de Compromisso PAR Nº 201403147/ FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da
Educação atendendo as necessidades das Escolas de Educação infantil da Rede Pública Municipal de Ensino.
Os interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br,
www.licitacoes-e.com.br e ou na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 05 de outubro de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – nº 039/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 21/10/2020 às 9h no site www.licitacoes-e.
com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico - nº 039/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é Contratação
de empresa especializada na aquisição de autoclave horizontal 200 litros, para esterilização de materiais e
utensílios diversos pertencentes ao Hospital Municipal Dilton Bispo de Santana. Os interessados poderão obter
informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e ou
na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos
Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila, 05 de outubro de 2020 –
Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020 PROC. ADM.: 123/2020.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, comunica aos
interessados que fará realizar no dia 21 de outubro de 2020, às 09h30min, no Prédio da Prefeitura, no Setor de
Licitações, situada na Pça Manoel Novaes, nº. 08, Centro, Iguaí - Bahia, na forma disposta nas Leis Federais nº.
8.666/93, 10.520/02 e alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão Presencial N. 023/2020, do tipo
maior oferta, para contratação de instituição financeira publica ou privada para prestação de serviços bancários para
pagamento de vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares dos servidores da Administração
Publica do Município de Iguaí, Bahia, conforme especificações contidas no Edital, quando serão recebidas as propostas
e documentos de habilitação, nos termos do Edital e seus anexos. O Edital completo estará disponível através de
solicitação no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí,
sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00, ate o dia 19 de outubro de 2020, gratuitamente. Iguaí/
BA, 05 de outubro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.
PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XXIII S.A.
CNPJ nº. 31.782.653/0001-01 - NIRE nº. 29.3.00036714
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23/09/2020: 1. Data, hora e local: Às 10h
do dia 23/09/2020, na sede social da Parque Eólico Ventos da Bahia XXIII S.A., localizada na Fazenda Várzea
do Cerco, Estrada Vicinal a 8,5 km a Sudoeste de Várzea do Cerco na BA 427, s/n, Zona Rural do município de
Souto Soares, Estado da Bahia, CEP 46990-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionista única representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura ao final desta ata. 3. Convocação: Dispensadas
as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Instalação da assembleia:
Verificada a presença da acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia, foi instalada
a assembleia. Os trabalhos foram presididos por Paulo Alexandre Coelho Abranches e secretariados por Fernanda
Raibolt Barbosa. 5. Ordem do dia: a) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia nos termos do
artigo 173 c/c o artigo 174 da Lei nº 6.404/76; e b) caso a redução do capital social nos termos do item (a) seja
aprovada, alterar o artigo 5º do Estatuto Social para refletir tal deliberação. 6. Deliberações: A acionista única da
Companhia aprovou sem ressalvas: 6.1. a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 26.973.064,00,
nos termos do artigo 173 c/c o artigo 174 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter se tornado excessivo em relação
ao desenvolvimento das atividades da Companhia, mediante o cancelamento de 26.973.064 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. Com isso, o capital social passará dos atuais R$ 89.600.000,00, dividido em
89.600.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 62.626.936,00, dividido em 62.626.936
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A referida redução de capital não proporcionará a restituição
de quaisquer valores à acionista única da Companhia, uma vez que as ações a serem canceladas em virtude
desta redução não se encontram integralizadas. 6.2. Na forma do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, esta deliberação
somente se tornará eficaz após decorrido 60 dias da publicação desta ata, conforme dispõe a Lei nº 6.404/76, sem
que haja impugnação de credores quirografários da Companhia, quando então a referida ata será apresentada
para arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia juntamente com os comprovantes das publicações
supra referidas. 6.3. Em virtude do exposto no item 6.1 acima, a acionista única da Companhia aprovou alterar
a redação do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “5. O capital social da
Companhia é de R$ 62.626.936,00, dividido em 62.626.936 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata,
na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. Souto Soares/BA, 23/09/2020. Mesa: Paulo Alexandre Coelho Abranches - Presidente;
Fernanda Raibolt Barbosa - Secretária. Acionista Única: VDB F3 Geração de Energia S.A. Paulo Alexandre
Coelho Abranches – Diretor Presidente
PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XIII S.A.
CNPJ nº. 31.810.463/0001-42 - NIRE nº. 29.3.00036773
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23/09/2020: 1. Data, hora e local: Às 8h do
dia 23/09/2020, na sede social da Parque Eólico Ventos da Bahia XIII S.A., localizada na Fazenda Segredo, Estrada
Vicinal a 8,5 km a Sudoeste de Várzea do Cerco na BA 427, s/n, Zona Rural do município de Iraquara, Estado da
Bahia, CEP 46980-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionista única representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinatura ao final desta ata. 3. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Instalação da assembleia: Verificada a presença da acionista
única representando a totalidade do capital social da Companhia, foi instalada a assembleia. Os trabalhos foram
presididos por Paulo Alexandre Coelho Abranches e secretariados por Fernanda Raibolt Barbosa. 5. Ordem do
dia: a) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia nos termos do artigo 173 c/c artigo 174 da Lei nº
6.404/76; e b) caso a redução do capital social nos termos do item (a) seja aprovada, alterar o artigo 5º do Estatuto
Social para refletir tal deliberação. 6. Deliberações: A acionista única da Companhia aprovou sem ressalvas: 6.1. a
redução do capital social da Companhia no valor de R$ 25.994.997,00, nos termos do artigo 173 c/c o artigo 174 da
Lei nº 6.404/76, em razão de ter se tornado excessivo em relação ao desenvolvimento das atividades da Companhia,
mediante o cancelamento de 25.994.997 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Com isso, o capital social
passará dos atuais R$ 86.000.000,00, dividido em 86.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
para R$ 60.005.003,00, dividido em 60.005.003 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A referida redução
de capital não proporcionará a restituição de quaisquer valores à acionista única da Companhia, uma vez que as
ações a serem canceladas em virtude desta redução não se encontram integralizadas. 6.2. Na forma do artigo 174
da Lei nº 6.404/76, esta deliberação somente se tornará eficaz após decorridos 60 dias da publicação desta ata,
conforme dispõe a Lei nº 6.404/76, sem que haja impugnação de credores quirografários da Companhia, quando
então a referida ata será apresentada para arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia juntamente com
os comprovantes das publicações supra referidas. 6.3. Em virtude do exposto no item 6.1 acima, a acionista única da
Companhia aprovou alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“5. O capital social da Companhia é de R$ 60.005.003,00, dividido em 60.005.003 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a
presente ata, na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes. Iraquara/BA, 23/09/2020. Mesa: Paulo Alexandre Coelho Abranches - Presidente;
Fernanda Raibolt Barbosa - Secretária. Acionista Única: VDB F3 Geração de Energia S.A. Paulo Alexandre Coelho
Abranches – Diretor Presidente.

