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Fabiano Neri / Divulgação

Chico Rodrigues, cai a máscara
de mais um arauto da hipocrisia
Se a PF, tão criativa como é ao
arranjar nomes para batizar
suas operações, chamasse a
que deu na casa do senador
Chico Rodrigues (DEM-Roraima) ontem de Lava-Bunda
ou Lava-Cueca, caía bem.
Veja que exemplo mais patético; um senador da República que posa ao lado do presidente como arauto da moralidade pública é flagrado pelaPFcomR$30milenfiadosna
cueca, lugarqueelejulgou inacessível. Pior: dinheiro da saúde, em plena pandemia, o que,
segundo o ministro Luís Bar-

roso, do STF, ‘é mais que corrupção, beira a assassinato’.
Sóaatitudeemsi,deguardar
na cueca, já é suspeita suspeitíssima. Com certeza absoluta,
no local só se guarda dinheiro
sujo e em situações de emergência, e tem precedente. Em
2005, um assessor do deputado José Guimarães, do PT do
Ceará, foi preso em São Paulo
com US$ 200 mil na cueca.

REGISTROS
Aglomeração e ressalva

Mário Campeiro Silva, leitor, nos pergunta: nestes
tempos de pandemia é verdade mesmo que todos os
candidatos inevitavelmente aglomeram, como você
disse? Há uma ressalva. Alguns não aglomeram porque não têm o que aglomerar, nem que queiram. Mas
candidatos competitivos,
inevitavelmente, sim.

bradando que no governo
dele não tem corrupção. O
senador aí era vice-líder do
governo no Senado e, se não
fosse apanhado, estava lá de
boa. Ninguém sabia, claro.
Nessa época de campanha
eleitoral o exemplo cai como
luvaparailustrarasfaláciasque
se veem por aí. O que se quer é
a construção de uma sociedade
melhor,maisjusta,etodosprometem tudo, inclusive a lisura
moral.OsenadorChicoeraum.
Com a ressalva de que política
não é o jogo mais descarado,
apenas o mais escancarado.

As torres eólicas esculpidas em minérios: sucesso total

TCE vai ver o Adele Fátima
ferry de perto está vindo aí

ABI e OAB vão
fazer debate

Em Morro do Chapéu, os
artesãos minerais gritam

Gildásio Penedo Filho, presidente do TCE, acatou pedido
do vice, Marcus Presídio, para
mandar auditar a Internacional Marítima, a concessionária do ferryboat. A ponderar:
1 - Quando o governo
anunciou a disposição de fazer a ponte, o ferryboat virou
espécie ameaçada de extinção. O nível de estímulo do
pessoal lá é baixo.
2 - É previsível que na construção da ponte, já no próximo ano, a situação piore. O
governo sabe, mas nada fez.

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e a secção baiana
da OAB vão realizar dia 4
(19h), pelos canais no YouTube das duas entidades, debate
com todos os prefeituráveis
de Salvador. Segundo o jornalista Ernesto Marques, presidente da ABI, as regras, com
os protocolos da Covid, serão
rigorosamente seguidas.
O jornalista Samuel Celestino será homenageado com
a Medalha do Mérito Jornalístico, honraria até hoje só
concedida a sete pessoas.

Presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas
Minerais (CBPM), Antônio Carlos Tramm levantou
a voz: a ameaça de fechamento da Associação dos
Artesãos Minerais de Morro do Chapéu.
O prédio em apreço é da Coelba, em cessão ao
município. Esta semana, Fabiano Neri, artesão
que faz torres eólicas, recebeu um bilhete dando
15 dias para ele tirar tudo e cair fora.
Segundo Tramm, a empresa de energia
eólica EDC se tornou a principal parceira do
artesanato, que usa as peças como brindes.
– Os artesãos lá receberam cursos dados
pela CBPM. As esculturas em formato de
turbina eólica são muito procuradas.
Morro do Chapéu está numa efervescente
disputa política. O caso entra no tempero.

INOCENTE — Isso acontece
justo no momento em que
Bolsonaro é acusado de desmontaroaparatodaLavaJato

Adele Fátima, atriz e modelo,
hoje com 66 anos, que ficou
famosa no Brasil como uma
dasMulatasdoSargentelli,já
morou um tempo na Bahia,
hoje está em Portugal, e de lá
postou no Face.
‘O Rio está impossível.
Portugal está complicado.
Salvador, minha linda, me
aguarde que tô indo’.
Adele já foi casada com
um baiano e até hoje cultiva muitos amigos em Salvador. Agora, vem fugindo
da Covid e da violência.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO – SAAE
Informa que, por razões técnico-administrativas, não será possível realizar o PREGÃO PRESENCIAL 20/2020
no dia e hora agendados (20/10/2020 às 8:30h), de modo que será prorrogado o prazo de recebimento das
propostas e habilitações para o dia 28/10/2020 às 8:30h. O processo será prorrogado por alteração no edital.
Edital: na CPL. Informações: tel. 7436149800/36149803. Objeto: aquisição de diversos pré-moldados em
concreto. Juazeiro/Ba, 15/10/2020. Acácio Santos Siqueira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
TOMADA DE PREÇO Nº 018/2020

A CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, torna público aos interessados que
realizará no dia 03 de novembro de 2020 as 09:00h, na sede da Secretaria da Administração
e Planejamento, Sala da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo,
Santo Antônio de Jesus, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, através do Menor
Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obras/
serviços de pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo em diversas ruas do Bairro Renato
Machado (Alto Santo Antonio), neste município. O Edital e anexos estão disponíveis aos
interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação:
Licitações e Contratos – Íntegra. Santo Antônio de Jesus, 15 de outubro de 2020. Comissão
Permanente de Licitação.

Teimosia oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Comunica nova data de abertura do PE 02/2020, menor preço por Item, objeto: Aquisição de veículos, tipo
hatchback, 0 Km, propostas 11449.996000/1200-05/ 11449.996000/1200-04, firmada com o Ministério da
Saúde, em virtude de retificação no edital. Novo dia: 29/10/2020 às 9:30h. No endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/ pmterranova/licitacoes.
Informações: na CPL, tel. 7532382061/2062 ou e-mail: copelpmtn02@outlook.com. Terra Nova/Ba, 14 de
outubro de 2020. Marineide Pereira Soares. Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ / SEC. MUN. DE CULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020. Objeto: credenciamento e seleção de propostas de espaços culturais e artísticos,
organizações, pequenas e microempresas culturais com vistas à possível concessão de subsídio mensal. Dia
09/11/2020 às 9:30h. //////////// CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2020. Objeto: credenciamento e seleção de propostas de
produção de conteúdo artístico-culturais locais, em formato digital, que comporão a programação especial virtual de
difusão da cultura jequieense, no contexto do enfrentamento ao covid - 19, através do “festival conexão cultural”. Dia
09/11/2020 às 9:30h. //////////// CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2020. Objeto: credenciamento e seleção de propostas
culturais locais, nos variados segmentos que integram à cadeia produtiva da cultura local” – resistência cultural. Dia
09/11/2020 às 9:30h. Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br ou na CPL. Informações: na CPL, Praça Duque de
Caxias, s/n, de 8 às 12h, tel. 7335268000. Jequié/Ba, 16 de outubro de 2020. Hassan Iossef. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE ABERTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04

REPUBLICAÇÃO PE 025/2020-SRP

A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO FICA REAGENDADA
a licitação para o dia 28/10/2020 às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 838063
REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2020-SRP Objeto: Seleção de propostas destinadas a
contratação de empresa para aquisição de veículo tipo com capacidade para 07 passageiros para atender
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e veículos com capacidade para 05 passageiros, destinados
a atender as demandas das Secretarias de Saúde e Assistência Social, na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital encontrase disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 15 de outubro de
2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2020 – BB Nº
830910 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

A Pregoeira Oficial da SAEB comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada, cujo
objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, com Limite
Máximo de Garantia – LMG contratado na forma de risco absoluto, referentes aos imóveis e seus bens
móveis de propriedade da Administração Direta do Estado da Bahia, e com a sessão de abertura então
designada para o dia 03/09/2020, fica remarcada para o dia 29/10/2020 às 10h00min (horário de Brasília),
em razão de alteração no termo de referência. Outras informações e/ou o Edital e seus anexos podem
ser obtidos através dos endereços eletrônicos www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os
interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115-3130, e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br ou
presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min as 12h00min e das 13h30min as 18h00min no
endereço: Secretaria da Administração, sito à 2ª Avenida, nº 200, Centro Administrativo da Bahia-CAB Salvador - BA, 15/10/2020 - Ana Cláudia Dôto Mônaco - Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A
CNPJ: 20.413.924/0001-27 - NIRE: 29300033120

B2

Chamada Publica Nº 02/2020. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE. ABERTURA: 17 de novembro de 2020: HORARIO: 09:00 H; LOCAL: Secretaria de Administração
Modernização e Informação, situada na Avenida Rio Branco, nº 318, centro, sala de licitações e
contratos. os interessados poderão obter informações no endereço acima mencionado, das 08:00 as
13:00 horas. Itaberaba/Bahia, 24 de julho de 2020. Zenon Leite Souza-Presidente da CPL.

Eduardo Vasconcelos (PSB),
prefeito de Brumado e candidato à reeleição, decretou a
volta às aulas, ninguém obedeceu,ocasojudicializou,foi
parar no STF e ele perdeu lá
também. Perdeu, mas não
mudou o discurso. Está todo
mundo errado e ele certo.

Aula magna

Com o tema Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa, o professor Manoel
JorgeeSilvaNetovaidarhoje
(19h) a aula magna do curso
de direito da Unifacs. Quem
participar vai ganhar certificado, mas é tudo virtual.

Veterinária volta

Fechada desde o início da
pandemia de Covid, a clínica veterinária que a Unime tem em Lauro de Freitas
vai ser reaberta segunda.
Mas os atendimentos serão
previamente agendados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
TOMADA DE PREÇOS 07/2020. Objeto: pavimentação em paralelepípedo de ruas no Povoado de Belo Alto.
Dia 04/11/2020 às 10h. Edital: na sede, Rua Dr. André Negreiro, 103. Informações: e-mail pmc.licitacoes1@
gmail.com. Candeal/Ba, 14 de outubro de 2020. Lucilene Alves Gonçalves. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CC14-2020-2. CONCORRÊNCIA Nº CC14-2020-2 - Prefeitura Municipal de Mucuri –
BA, torna público aos interessados em participar da Concorrência Pública do tipo menor preço global, cujo objeto é
a contratação de sociedade empresarial especializada em engenharia civil, para execução de serviços de reforma na
escola municipal Gustavo Antunes Saúde, localizada no Distrito de Cruzelândia, Município de Mucuri/BA - Abertura:
17/11/2020 - 08:00h, retirada edital: junto a CPL do município, 08h às 12h ou site https://doem.org.br/ba/mucuri,
“editais” ou e-mail: licitacao@mucuri.ba.gov.br - José Carlos Simões – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

CNPJ N: 13.195.862/0001-69
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP038/2020
O Município de Rafael Jambeiro/BA faz saber que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº PP038/2020.
Objeto: Aquisição de veículos para atender as necessidades do Município de Rafael Jambeiro-BA. Tipo: Menor Preço
Por Item. Sessão dia: 29/10/2020, às 08h30min horas. Edital, Informações e Sessão no Setor de licitações, sito no
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA. Ariana de Lima Gomes - Pregoeira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia – SINDAE convoca os
interessados, empregados da CETREL S.A. – Empresa de Proteção Ambiental e da DAC – Distribuidora de Águas
de Camaçari, para a Assembleia Geral Extraordinária Virtual a ser realizada no dia 22 de outubro de 2020, às
19:30h em 1.ª convocação, com a presença de 10%, ou em 2.ª, meia hora após, com qualquer número, por meio
do aplicativo Google Meet, para deliberar sobre o seguinte: 1. Avaliação das negociações conjuntas dos Acordos
Coletivos 2020/2022; 2. Aprovação de contribuição assistencial de 1,5% do salário base após a assinatura dos acordos
coletivos; 3 - Aprovação de contribuição assistencial de 1,5% sobre o valor do PLR 2020 após assinatura dos acordos
específicos; 4 - Aprovação de Greve.
Salvador, 15 de outubro de 2020
Grigorio Maurício dos Santos Rocha - Coordenador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020 PROC. ADM.: 123/2020.

AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO HIERÁRQUICO CP Nº 004/2020

CNPJ N: 13.858.303/0001-91

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, comunica aos
interessados que fará realizar no dia 28 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, gratuitamente. Iguaí/BA, em 15 de
outubro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

O Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DO
RECURSO HIERÁRQUICO da CP 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,
neste Município. Conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no
Edital. Impetrado pela empresa: EMBRAED Empreendimentos Ltda. Processo Administrativo Nº 12389/2020.
No mérito, julgo pelo IMPROVIMENTO do Recurso. O inteiro teor da Decisão se encontra à disposição dos
interessados, via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com. Cesar
Augusto Sampaio. Secretário Municipal de Infraestrutura. 15 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados
em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 083/2020
– BB nº 840600, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAÚDE – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA SANTA
TEREZINHA PROPOSTA Nº 11325 NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA,
que a sessão de abertura do referido certame será no dia 28/10/2020 às 09:00
horas (Horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o
Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoese.com.br e/ou www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações
tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. AlagoinhasBa, 15/10/2020. Laiane Pereira Flores – Pregoeira Oﬁcial.

CNPJ N: 13.647.854/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 016/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020- SRP – ID 839832 – Menor Preço Por Lote. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar inclusive creche, ano letivo de 2020,
objetivando atender a Secretaria Municipal de Educação, no município de Olindina/BA. Recebimento das propostas
de 16.10.2020 às 08;00 do dia 27.10.2020, e a sessão de disputa do referido certame será no dia 28/10/2020 às
09:00 horas (horário local), através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou
o Edital devidamente atualizado e seus anexos através dos sítios eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.olindina.
ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Antônio Borges de Santana, s/n, tel.(0XX75)
3436-1181, das 8:00 às 14:00. Olindina/BA, 13 de outubro de 2020. José Adomiran de Jesus Gois – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 017/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - SRP Abertura: Dia 29/10/2020, às 09:00 horas. Menor Preço por lote, Objeto:
Registro de preços para eventual aquisição de Material de Construção em Geral, para atender as necessidades do
município de Olindina. O Edital e seus anexos estão disponíveis das 8:00 às 14:00 de 2ª a 6ª, na sala de licitações
na Prefeitura de Olindina – Ba, e no site www.olindina.ba.gov.br. Informações (75) 3436-1181, José Adomiran de
Jesus Gois - Pregoeiro.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Em 17/09/2020, às 10 (dez) horas, na sede da empresa INTERNACIONAL TRAVESSIAS S/A, localizada na Avenida
Engenheiro Oscar Pontes, n° 1051, 1° andar, Bairro Água dos Meninos, Município de Salvador, Ba, CEP: 40.460-130. Convocação:
Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o parágrafo 4° do art. 124 da Lei 6.404/76. Presença:
Presentes o representante das sócias da empresa Internacional Marítima Ltda.: • CANTANHEDE PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, estabelecida, na Av. João Pessoa, nº 258, Sitio Leal, Outeiro da Cruz, São Luís, Maranhão, CEP 65040003, com contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21200869601,
em 15/07/2014, inscrita no CNPJ-MF sob nº 20.653.170/0001-82, neste ato pelo sócio administrador LUIZ CARLOS CANTANHEDE
FERNANDES, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 036603962009-3, expedida pela SSP/MA, inscrito
no CPF/MF n° 055.179.743-68, residente e domiciliado no Avenida os Sambaquis, nº 16, quadra 10, bairro Calhau, São Luís/MA, CEP:
65071-390; • LC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida, na Avenida Getúlio Vargas, nº 42,
Altos, Apeadouro, Monte Castelo, São Luís, Maranhão, CEP 65030-005, com contrato social devidamente registrado e arquivado na
Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21200868915 em 09/07/2014, inscrita no CNPJ-MF sob nº 20.611.601/0001-48,
neste ato pelo sócio dministrador LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de
Identidade n° 036603962009-3, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF/MF n° 055.179.743-68, residente e domiciliado no Avenida os
Sambaquis, nº 16, quadra 10, bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-390; e • Melina Maria da Graça Sereno, brasileira, solteira,
empresária, portadora da Carteira de Identidade n° 029990842005-0, expedida pela SSP/MA, inscrita no CPF/MF n° 331.999.303-87,
residente e domiciliada no Avenida os Sambaquis, nº 16, quadra 10, bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-390. Única acionista da
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A. constituída na forma de subsidiária integral conforme artigo 251 da Lei 6.404/76. Mesa:
Presidente: Sr. Luiz Carlos Cantanhede Fernandes, acima qualificado, acompanhado da Secretária: Sra. Melina Maria da Graça Sereno,
acima qualificada. Ordem do Dia: (I) Apreciar e examinar as Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Externa, Parecer do
Conselho Fiscal, e os principiais fatos administrativos relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2019, (II) a formação da
reserva estatutária, e (III) a formação da reserva legal. Deliberações tomadas por unanimidade: (I) Após a leitura dos documentos
mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição dos acionistas, logo depois foram aprovadas por unanimidade as
contas da diretoria, acompanhadas de demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2019, publicados no Diário Oficial
do Estado da Bahia, no dia 11.09.2020, ano CV, nº 22.985, e no jornal “A TARDE” em 11.09.2020, folha A7, dispensada a publicação
do aviso de convocação que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/1976, em face do disposto no § 4º do mesmo artigo da referida lei.
(II) Consignou-se em unanimidade a reversão do dividendo mínimo a pagar estabelecido pelo art. 202 da Lei 6.404/76, no valor de
1.478.121,53 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) como também o
valor de R$ 4.434.364,57 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e cinquenta e sete
centavos) provenientes dos lucros acumulados, para formação de reserva estatutária, conforme art. 18, parágrafo 3º do estatuto
desta sociedade. (III) Destacou-se que conforme estabelecido pelo art. 193 da Lei 6.404/76, foi destinado o valor de R$ 311.183,48
(trezentos e onze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) para reserva legal. Encerramento: Sem mais o que
deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, determinou o PRESIDENTE o encerramento desta AGO, sendo suspensa
a sessão e lavrada a presente ata, devidamente lida e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. Salvador (BA), 17/09/2020. Luiz Carlos Cantanhede Fernandes- Presidente e Administrador da Internacional Marítima
LTDA e LC Apoio Administrativo - LTDA., Melina Maria da Graça Sereno- Secretária e Sócia da Internacional Marítima LTDA. JUCEB.
Certifico o Registro sob o no 98002130 em 28/09/2020. Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

EDITAL DE PUBLICIDADE - LEILÃO JUDICIAL
DE BENS PARA ÁREA DE FILTRAÇÃO INDUSTRIAL E OUTROS

Comunica, pelo presente anúncio publicitário, que serão levadas à hasta pública as UPIs
(Unidades Produtivas Isoladas) e demais bens que compõem o acervo do plano de recuperação da Recuperanda MCFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FELTROS LTDA, situadas em
Vinhedo/SP, Cachoeirinha/RS e Simões Filho/BA.
Processo nº. 5002183-32.2020.8.21.0086.
LEILÃO ÚNICO: 11/11/2020 - HORÁRIO: 14h00min
LOCAL: O leilão será realizado somente na FORMA ELETRÔNICA, através do site www.rauppleiloes.com.br. FORMA DO LEILÃO: Eletrônico. Os interessados em participar da hasta
pública na forma eletrônica, após a devida habilitação nos autos do processo que deverá
ocorrer por petição na recuperação judicial até o dia 27/10/2020, conforme condição
prevista no plano de recuperação judicial e seu aditivo, deverão se cadastrar no site do
leiloeiro: www.rauppleiloes.com.br, no prazo de até 01 (um) dia útil antes da data do leilão
aprazado, deste modo, possibilitando que o sistema libere, em tempo hábil, a senha de
acesso do usuário, sob pena do cadastro ficar prejudicado, assim, inviabilizando a sua
participação na hasta pública. O EDITAL COMPLETO COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA
DOS BENS QUE COMPÕEM AS REFERIDAS UPIs E DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS, NA ÍNTEGRA, PARA DOWNLOAD NO SITE DO LEILOEIRO.
Naio de Freitas Raupp | Leiloeiro Oficial | JUCISRS Nº 147/98
Rua Otávio Schemes, nº 3745, Bairro Passo do Hilário,
CEP 94155-000 – Gravataí – RS,
Fone: (51) 3431-0404 / 3423-3333 /
(51) 993.467.118.
Home Page: www.rauppleiloes.com.br. E-mail: naioraupp@terra.com.br

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pela Portaria
SMS nº 911/2019, com base na Lei Municipal nº 8.631/2014, Decreto Municipal
nº 28.232/2016 (alterado pelo Decreto nº 32.202/2020), sendo aplicada
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/1990,
Decreto Federal nº 7.508/2011, Lei Municipal nº 8.421/2013 e demais normas
e regulamentações aplicáveis, torna público para conhecimento dos
interessados, a realização do seguinte certame: Chamamento Público – SMS
nº 022/2020. Processo nº 7312/2020 - SMS. Objeto: Seleção de entidade de
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na
área de Saúde, para celebrar Contrato de Gestão visando a transferência de
atividades de Planejamento, Gestão, Operacionalização e Execução das
ações e serviços de saúde da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTO ANTÔNIO. Recebimento dos envelopes e abertura da Sessão:
04/11/2020 às 9h. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no endereço
eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br. Salvador, 14 de outubro de
2020. José Egídio de Santana – Presidente da Comissão Especial de
Chamamento Público/SMS.

