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ESPECIAL

SALVADOR SEXTA-FEIRA 19/6/2020

NEGÓCIOS Ação tem o objetivo de valorizar e incentivar o consumo de produtos baianos durante e após a pandemia

CAMPANHA MADE IN BAHIA JÁ TEM
A ADESÃO DE CERCA DE 90 EMPRESAS

MARJORIE MOURA E
REDAÇÃO

A campanha Made in Bahia,
que visa valorizar e incentivar o consumo de produtos
baianos, já conta com a adesão de cerca de 90 empresas,
além de obter apoio institucional e de personalidades do mundo dos negócios
e do meio político.
A novidade foi anunciada
durante mesa-redonda do
programa “A TARDE Conecta”,realizadaontempormeio
de live conduzida pelo jornalista Osvaldo Lyra. Participaram o empresário Carlos
Falcão, do Grupo Business
Bahia – formado por cerca de
250 empresas –, Eduardo Mariano, sócio das agências Zoom e Rota 99, Rodrigo Souza,
da Essence Comunicação,
responsável pelos projetos
virtual e offline da campanha, e Verônica Villas Boas,
da Revista Let’s Go.
Carlos Falcão explicou
que a campanha está focada
em três linhas de ação: despertar a consciência do consumidor sobre a importância de comprar produtos locais para fortalecimento do
mercado interno; fazer com
que a iniciativa deixe de ser
uma campanha e se torne
uma política de Estado, tornando as empresas mais
competitivas; e motivar a
criação de linhas de financiamento que facilitem o
acesso ao crédito.
O empresário Carlos Fal-

A TARDE
Conecta
vem sendo
ferramenta
de comunicação
de relevância

cão destaca que o Grupo
Bussiness Bahia reúne gestores das mais diversas
áreas, com troca de informações e de negócios, motivando a economia. A campanha Made in Bahia tem
como objetivo principal
conscientizar a população
sobre a importância de produzir e consumir produtos

baianos. “Eu faço um mea
culpa, porque antes da epidemia não tinha noção da
importância de fomentar a
economia local, com a contratação de empresas e profissionais baianos, vendo a
importância de produzir e
consumir produtos baianos”, admitiu.
Por meio da campanha fo-

ram entregues duas cartas
ao governador do Estado,
Rui Costa (PT), e ao prefeito
de Salvador, ACM Neto
(DEM), com sugestões e propostas para amparar as empresas diante da pandemia.
“O debate serve para oferecer sugestões e medidas,
porque salvar vidas é primordial, mas é fundamenRaphael Muller / Ag. A TARDE

Live do A TARDE Conecta reuniu membros do Grupo Business Bahia, sob condução do jornalista Osvaldo Lyra

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

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020.

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PP Nº 006/2020.
Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Urnas Funerárias e Transporte,
a serem concedidos a título de Benefício Eventual, às Famílias Carentes Assistidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania deste Município, Conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa no Edital.
À empresa: Itinga Serviços Funerários Ltda. - ME. Valor Global: R$ 488.240,00 (Quatrocentos e oitenta e oito mil
e duzentos e quarenta reais). Período Contatual: 12 (doze) meses. Data da Adjudicação: 12/06/2020 e Data da
Homologação: 16/06/2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. Lauro de Freitas, 18 de junho de 2020.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30846173.2020.PE.0061.SENAISD

Objeto: Aquisição de mobiliários diversos (banqueta, armários, cadeira e mesas).
Abertura: 30/06/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30845966.2020.PE.0059.FIEB

Objeto: Registro de preço para fornecimento de materiais de limpeza.
Abertura: 30/06/2020 às 14h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 19/06/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 19/06/2020
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Tendo em vista a realização da Tomada de Preço 03/2020, PA 62/2020, objeto: Pavimentação a
paralelepípedos nos povoados de Mato Verde, Lagoa do Zeca, Umburana, Baixa do Vigário, Capivara,
Geminiano e Planalto, Contrato de Repasse OGU 894540/2019, celebrado entre a CEF e PMC, fica
declarada vencedora: WRW Construtora LTDA-ME, CNPJ 06.243.622/0001-27, valor R$ 1.799.454,11.
///////////////// Homologa a Tomada de Preço 03/2020, PA 62/2020, objeto: Pavimentação a paralelepípedos
nos povoados de Mato Verde, Lagoa do Zeca, Umburana, Baixa do Vigário, Capivara, Geminiano e Planalto,
Contrato de Repasse OGU 894540/2019, celebrado entre a CEF e PMC. Vencedora: WRW Construtora
LTDA-ME, CNPJ 06.243.622/0001-27, valor R$ 1.799.454,11. Canarana/Ba, 18 de junho de 2020.
Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

CNPJ – 13.922.562/0001-34
EXTRATO DO CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 044/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê e o Fundo Municipal de Saúde- Contratada: RVA
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, CNPJ n.º 07.190.565/0001-28 VALOR: R$
308.181,39(Trezentos e oito mil e cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) – Referente aos itens
dos LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06. OBJETO: Prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva
de poços artesianos e estações de tratamento de água - Etas do município, com ou sem reposição de peças,
bem como fornecimento de diversos equipamentos para atender a demanda da municipalidade, conforme
quantitativos e qualitativos descritos no edital e neste termo de referência. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 03.01.000, 03.01.001 ATIVIDADE: 2.003, 2.031, 2.036, 2.056, 2.047, 2.062, 2.064
2.084 ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00, 3.3.9.0.39.00.00, 4.4.9.0.51.00.00 e 4.4.9.0.52.00.00 FONTE: 000000,
041400, 610200 e 094400. VIGÊNCIA: 30/11/2020 DATA DA ASSINATURA: 18/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 108-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 056-2020 – Objeto:registro de preço para futura e eventual
aquisição de medicamentos para atender ás necessidades das policlínicas (mac) média e alta complexidade
do município de Feira de Santana-ba.Tipo: Menor preço por item.Data: 08/07/2020 às 08h30.Informações no
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30
às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana,
18/06/2020. Osmario de Jesus Oliveira– Pregoeiro.
LICITAÇÃO 112-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 057-2020 – Objeto:Contratação de empresa para confecção
de material gráfico para atender as necessidades da atenção básica e farmácia básica de Feira de Santana.
Tipo: Menor preço por lote.Data: 06/07/2020 às 08h30.Informações no Departamento de Gestão de Compras
e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30.
Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 18/06/2020. Osmario de Jesus
Oliveira– Pregoeiro.
LICITAÇÃO 113-2020 TOMADA DE PREÇO 028-2020
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a construção de mirante no morro de São José
no município de Feira de Santana. Contrato de Repasse nº 873054/2018/MTUR/CAIXA. Operação 105987634. Tipo: Menor Preço. Data: 13/07/2020 às 08h30. Local: Teatro Margarida Ribeiro - Rua José Pereira
Mascarenhas, 409 Capuchinhos, Feira de Santana – Bahia. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br.
Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, mesmo endereço, nos dias úteis, das
08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8376. Feira de Santana, 18/06/2020. Sirleide de
Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE AGO SEMI PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel - COOABRIEL, inscrita no CNPJ/MF sob o nr.
27.494.152/0001-44, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso I do Estatuto Social da Cooabriel, convoca
os senhores sócios para participarem da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São
Gabriel - COOABRIEL, a realizar-se no dia vinte e nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte, quarta-feira, em formato
semipresencial, de acordo com o art. 43-A da Lei 5.764/71, bem como do Anexo VI, Seção III, da IN 81/2020 do DREI, de
acordo com as orientações contidas nas notas 2 e 3 do presente edital, sendo escolhido o Lions Club de São Gabriel da
Palha, localizado na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, 1510, Bairro Jardim das Oliveiras, São Gabriel da Palha – ES, CEP:
29.780-000, para os cooperados que optarem pelo voto presencial, por absoluta ausência de espaço adequado na sede da
cooperativa em primeira convocação às 7:00 (sete) horas com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos sócios;
em Segunda convocação às 8:00 (oito) horas com a presença de no mínimo metade mais um dos sócios e em terceira
e última convocação às 9:00 (nove) horas com a presença de no mínimo 10 (dez) sócios a fim de deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
I – Prestação de Contas do Exercício de 2019 Compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos;
d) Parecer de Auditoria Externa;
e) Parecer do Conselho Fiscal;
II - Destinação das sobras;
III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
V - Fixação total dos honorários para a Diretoria Executiva e da cédula de presença para os demais componentes do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal pelo comparecimento às respectivas reuniões;
VI - Autorização para contrair operações de créditos, com garantia de bens e imóveis de propriedade da cooperativa;
VII - Plano de atividades para o exercício de 2020.
Notas:
01: Para efeito de quorum, declara-se que o número de sócios em condições de votar nesta data é de 3.100 (três mil e cem).
02: Para que os associados participem à distância, será necessário seguir as orientações que constam no seguinte endereço
eletrônico em banner específico com orientações sobre a assembleia, www.cooabriel.coop.br
03: Em atenção aos protocolos de saúde, em razão da COVID-19 (Coronavírus), e em respeito aos diversos decretos
emitidos pelo governo do Estado do Espírito Santo e Bahia, bem como pelos diversos municípios onde atuamos, sugerimos
os sócios a participarem da assembleia na modalidade a distância (online).
São Gabriel da Palha - ES, 18 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
5º aditivo ao Contrato 84/19, em 18/05/19. Contratante: Fundo Mun de Saúde. Contratada: Jota Construções e
Empreendimentos EIRELI. Objeto: reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, na sede. Convênio SICONV
034649/2016. Prazo: 3 meses, perfazendo seu contrato original 18 meses. Terra Nova/Ba, 18 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CHAMADA PÚBLICA 03/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para atender o PNAE. Período de credenciamento: a partir de 19/06/2020 a
30/11/2020, de 8 às 12h, por período indeterminado. Informações: tel. 7734172252. Edital/Outros atos:
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Guajeru/Ba, 19 de junho de 2020.
Gilmar Rocha Cangussu. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ N: 13.195.862/0001-69

AVISO DE ANULAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº TP002/2020

A Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro-BA, através da Comissão Permanente de LicitaçãoCOPEL, torna público, que por razões administrativas, fica ANULADA a Tomada de Preço nº
TP002/2020, referente a contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação
em paralelepípedos em várias localidades do Município de Rafael Jambeiro-BA. Rafael Jambeiro-BA,
18 de junho de 2020. MARINALVO FERNANDES SERRA Prefeito Municipal ARIANA DE LIMA GOMES
Presidente da COPEL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 06/2020. Processo licitatório 71/2020. Menor preço global. Dia 25/06/2020 às
10h. Objeto: aquisiçao de equipamentos de proteção individual – EPIS, insumos hospitalares, equipamentos e
medicamentos para atender as ações de infrentamento da covid 19. Obs: os prazos foram reduzidos conforme
previsão constante do Artigo 4 – G da Lei Federal 13.979/2020. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.
org.br. Teodoro Sampaio/Ba, 17 de junho de 2020. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

TOMADA DE PREÇO 05/2020. PA 81/2020. Menor preço. Objeto: pavimentação em paralelepípedos das Ruas
Virgilio Alves, Rua Nova, Rua 11 do Loteamento Serra Azul e Travessa do Loteamento Serra Azul na sede, Convenio
889169/2019, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela CEF, e PMU. Dia 07/07/2020
às 9h. //////////////// PREGÃO PRESENCIAL 15/2020. Menor preço global. Objeto: aquisição de materiais de limpeza
e descartáveis. Dia 02/07/2020 às 9h. Edital: na sede, de 8 às 12h. Informações: 7436491201, ou licitacao@uibai.
ba.gov.br, mailto:pmgentio@yahoo.com.br. Uibaí/Ba, 19 de junho de 2020. Jarbas da Silva Soares. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS
CNPJ N: 13.648.480/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

tal salvar empresas e empregos”, destacou Falcão.
“A retomada será gradual,
o faturamento será lento. As
empresas vão operar com
capacidade reduzida e as
pessoas vão buscar menos
escritórios de arquitetura,
lojas de móveis, de automóveis, empresas de engenharia, clínicas médicas, uma
marca, bebida. O consumo
de produtos locais contribui
para melhorar o caixa, para
manutenção de empregos,
para melhorar a arrecadação”, avalia Falcão.
Para Rodrigo Souza, a
campanha é um desafio porque, embora a Essence tenha
uma atuação destacada no
meio digital, ficou clara a
importância da comunicação integrada através da intensa participação da revista Let’s Go, de A TARDE e de
outdoors. A campanha offline tem peças veiculadas em
rádio, jornal, televisão, internet, outdoor, em empreendimentos imobiliários e
com visibilidade por meio
de banner nos sites das empresas parceiras, embalagens de produtos e plotagem de caminhão.
Verônica Gonçalves defendeu o propósito de “contagiar positivamente as pessoas de que juntos somos
mais fortes” diante da adversidade. Para Eduardo Mariano, outro passo importante
será levar a ideia da campanha para que surjam núcleos em cada estado, gerando a valorização do produto
nacional, para impulsionar a
economia do país no período
de reconstrução que virá ao
final da pandemia.

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

O Município de Sátiro Dias torna público aos interessados que se realizará no dia 03 de julho de 2020, às 11:00 horas
(Horário da Bahia), a licitação, modalidade Pregão eletrônico, de nº 001-2020-BB nº 820481, através do site: www.
licitacoes-e.com.br. tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODA REDE, MATERIAIS DE
HIGIENE PESSOAL PARA CRECHE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA TODA REDE E MATERIAIS DE CAMA, MESA E
BANHO PARA CRECHE. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos
através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou https://www.satirodias.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações
E-mail: cpl.pmsd@gmail.com. Sátiro Dias-BA 19 de junho de 2020 Álvaro Mendes Santos Junior - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos de Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da Lei. Etc. FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº
9.514/1997. E a requerimento do credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que, fica intimado o Sr. ROBSON FREIRE DE
CARVALHO BASILIO ALVES. Brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.206.665-20, a comparecer a
este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Praia de Guarapari, nº 22, Lote 32. Quadra – QD-15, Vilas do
Atlântico, 2º Etapa,, Lauro Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias, contados a partir da data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao
contrato de financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, firmado com a BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
registrado sob nºR.05 e R.06, da Matrícula 13.627 RG, referente ao imóvel designado pela Casa n° 10 da porta. Inscrição
municipal nº 40813.18.CS10, integrante do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR ONDA MORENA, situada na Rua Roque
José da Silva, nº 108, Loteamento Miragem em Lauro de Freitas – BA, onde deverá efetuar a purgação do débito. Sujeito à
atualização monetária, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do efetivo
pagamento, além das despesas de cobrança. FICAtambém cientificado de que o não cumprimento das obrigações acima, no
prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º. Da Lei nº 9.514/1997, inicialmente aludida. Este EDITAL
será publicado por 03 (três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta
cidade. Dado e passado neste Município e Comarca de Lauro de Freitas – BA, no Cartório de Registro de Imóveis, em 10 de
Junho de 2020.AOficial Ivani amaria Mesquita Rodrigues:
K-17,18e19/06

ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO - ABT - CNPJ 14.799.134/0001-29
Assembleia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os filiados à Associação Baiana de Tiro, em dia com suas obrigações estatutárias, a
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 18/07/2020 (sábado) às 08:30h em
primeira convocação, e às 09:00h em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, no
complexo desportivo Álvaro Moraes de Castro, localizado na Via Periférica II, 1338, Centro Industrial de Aratu,
Simões Filho/BA, a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
1 – Deliberação acerca das alterações necessárias para adequação do Estatuto da ABT ao Código Civil 2002;
2- Deliberação e convalidação de todos os atos praticados até a presente data, na vigência do atual Estatuto.
A participação dos presentes fica condicionada ao cumprimento das orientações de precaução indicadas
pelas autoridades sanitárias, vigentes na data da realização.
A Presidência

CETREL S.A.

C.N.P.J. / MF Nº 14.414.973/0001-81
NIRE Nº 29300002721

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ
CNPJ N: 13.848.973/0001-27

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

A CPL torna público que realizará Licitação Modalidade Tomada de Preço nº. 005/2020, menor preço
global, no dia 06 de Julho de 2020 às 10:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Maraú,
localizado na Rua das Amendoeiras, 296, objetivando à Contratação de empresa do ramo de engenharia
para construção de calçamento de Vias Públicas, no Povoado de Tabuleiro, no Município de Maraú/
Bahia. Edital estará disponível no endereço acima ou através do e-mail: licmarau@hotmail.com, Maraú
19 de Junho de 2020, EDMILSON CALÓ DOS SANTOS - PRESIDENTE DA COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

Objeto: Contratação de empresas para Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes para atender as necessidades
das Secretarias Municipais. Tipo: Menor Preço Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual
encontra-se o edital completo. Demais publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Início
da sessão de disputa eletrônica: 01/07/2020, às 09:00h. Informações: 77 - 3437-2939. José Henrique Silva Tigre –
Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços na Limpeza, varrição, jardinagem, transporte de lixo e
entulho das praças, jardins e vias públicas do Município. Tipo: Menor Preço Global. O pregão será realizado no site www.
licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.
br/site/diariooficial. Início da sessão de disputa eletrônica: 01/07/2020, às 14:30h. Informações: 77 - 3437-2939. José
Henrique Silva Tigre – Prefeito Municipal.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos de Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da Lei. Etc. FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº
9.514/1997. E a requerimento do credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que, fica intimado o Sra. LILIAN FARIAS
GONÇALVES. Brasileira, solteira, advogada, inscrito no CPF/MF sob o nº 798.848.305-68, a comparecer a este Cartório
de Registro de Imóveis, situado na Avenida Praia de Guarapari, nº 22, Lote 32. Quadra – QD-15, Vilas do Atlântico, 2º
Etapa,, Lauro Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados
a partir da data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de
financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, firmado com a BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
registrado sob nºR.05 e R.06, da Matrícula 13.627 RG, referente ao imóvel designado pela Casa n° 10 da porta. Inscrição
municipal nº 40813.18.CS10, integrante do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAR ONDA MORENA, situada na Rua Roque
José da Silva, nº 108, Loteamento Miragem em Lauro de Freitas – BA, onde deverá efetuar a purgação do débito. Sujeito à
atualização monetária, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do efetivo
pagamento além das despesas de cobrança. FICA também cientificado de que o não cumprimento das obrigações acima,
no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º. Da Lei nº 9.514/1997, inicialmente aludida. Este
EDITAL será publicado por 03 (três) vezes consecutivas em jornal circulação regional de vinculação diária e com circulação
nesta cidade. Dado e passado neste Município e Comarca de Lauro de Freitas – BA, no Cartório de Registro de Imóveis, em
10 de Junho de 2020.AOficial Ivani amaria Mesquita Rodrigues:
K-17,18e19/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Acionistas da CETREL S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a
ser realizada em 29 de junho de 2020, às 10:00 horas, para apreciação da seguinte ordem do dia: (I) Em Assembleia
Geral Ordinária: i) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, contendo
as Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31.12.2019, acompanhados do Parecer dos Auditores
Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; ii) exame, discussão e aprovação da Proposta da Administração para
a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2019, incluindo a ratificação da distribuição de dividendos;
iii) eleição dos membros do Conselho Fiscal, em virtude do término dos mandatos, e fixação das respectivas
remunerações; iv) fixação da remuneração anual e global dos Administradores e Conselho Fiscal referente ao exercício
social a encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2020; e v) nomeação dos membros da Comissão de Remuneração; e
(II) Em Assembleia Geral Extraordinária: ratificação da substituição de membros do Conselho de Administração
da Companhia e eleição de membros suplentes, todos indicados pelo acionista controlador, em complementação
de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a
encerrar-se em 31 de dezembro de 2020. A assembleia geral ordinária e extraordinária será realizada de forma
exclusivamente digital, via videoconferência por meio do sistema eletrônico “Microsoft Teams”. Os Acionistas poderão
participar e votar na assembleia digital por meio do sistema eletrônico, pessoalmente ou por procurador constituído,
desde que enviem solicitação para a Companhia, pelo e-mail agoe@cetrel.com.br, acompanhada dos documentos
hábeis à sua identificação e documentos que comprovem possuir poderes para a representação do Acionista, conforme
o caso. Para melhor organização dos trabalhos, os documentos deverão ser encaminhados com a maior antecedência
possível, sendo que será permitida a participação do Acionista que apresente a solicitação e documentos até 30 (trinta)
minutos antes da hora da assembleia, oportunidade em que, após a conferência dos documentos, receberá o link para
ingressar na videoconferência. O voto poderá ser exercido, ainda, via Boletim de Voto à distância (“Boletim”), enviado
à Companhia pelo e-mail agoe@cetrel.com.br em até 5 (cinco) dias antes da data da assembleia, juntamente com os
documentos hábeis à identificação do Acionista e documentos que comprovem que o subscritor do Boletim possui poderes
para a representação do Acionista, conforme listados no website da Companhia abaixo indicado. O envio do Boletim não
impede o acionista de se fazer presente à assembleia e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave,
caso em que o Boletim enviado será desconsiderado. O modelo do Boletim, os documentos necessários à representação
dos Acionistas, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
bem como instruções completas para a participação na assembleia estão disponíveis no site da Companhia
(https://www.cetrel.com.br). Camaçari/BA.,19 de junho de 2020. João Bispo Lins Neto - Diretor Presidente.

LEILÃO DE IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 26/06/2020
a partir das 15h00

À VISTA 10% DE DESCONTO

•COMERCIAIS •RESIDENCIAIS •TERRENO

OPORTUNIDADES DE IMÓVEIS EM AL • BA • GO • MT • PE • PR • RJ • RN • SC • SP
LOTE 01 - APARTAMENTO Nº 3.305
LOTE 13 - CASA
C/ 03 VAGAS NºS 60, 61 E 90
DIAS DÁVILA/BA - GARCIA DÁVILA
SALVADOR/BA - VILA LAURA
Avenida Aurea Seixas, n° 247, terreno designado
Rua Raul Leite, nº 1470, Torre T-5, Vila dos Mares, de área B; Área terreno: 322,02m², área construída:
Cond. Villa Privilege. Área priv.: 80,97m². Área total: 154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Dias DÁvila, Bahia.
131,99m². Matrícula nº 110.933 do 3º CRI do Local.
Lance Mínimo: R$ 120.400,00
Lance Mínimo: R$ 255.900,00
LOTE 34 - APARTAMENTO DUPLEX
Nº 502, C/ 02 VAGAS DE GARAGEM
SALVADOR/BA - PITUBA
Rua Pará, 187 - Edi"cio Ilha de Marajó. Área total:
106,13420m². Área priva!va: 67,57500m².
Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA.
Comissão do leiloeiro: O arrematante pagará ao Lance Mínimo: R$ 435.700,00
leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. Edital
completo no site do leiloeiro. Fabio Zukerman - MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
www.ZUKERMAN.com.br
Jucesp 719 - Leiloeiro Oficial.
LOTE 49 - CASA
CORRENTINA/BA - DOURADO
Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 Loteamento Dourado Área construída: 317,40m².
Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI.
Lance Mínimo: R$ 236.000,00

