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ONU Documento estima que limiar do aquecimento global vai ser atingido em 2030, dez anos antes do que era previsto

Relatório sobre climaé “alerta vermelho”
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

Orelatóriosobreoclima,pu-
blicado ontem pelo Painel
Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC,
na sigla em inglês), é um
“alerta vermelho” que deve
fazer soar os alarmes sobre
as energias fósseis que “des-
troem o planeta”. A afirma-
ção foi feita pelo secretá-
rio-geraldaOrganizaçãodas
Nações Unidas (ONU), An-
tónio Guterres. O relatório
mostra uma avaliação cien-
tífica dos últimos sete anos
e “deve significar o fim do
uso do carvão e dos com-
bustíveis fósseis, antes que
destruamoplaneta”, segun-
doavaliaçãodeGuterres,em
comunicado.

O secretário pede que ne-
nhumacentraldecarvãose-
ja construída depois de
2021. “Os países também
devem acabar com novas
explorações e produção de
combustíveis fósseis, trans-
ferindo os recursos desses

combustíveisparaaenergia
renovável”, acrescentouGu-
terres. O relatório estima
que o limiar do aquecimen-
to global (de + 1,5° C), em
comparação com o da era
pré-industrial, vai ser atin-
gido em 2030, dez anos an-
tes do que tinha sido pro-
jetado anteriormente,
“ameaçandoahumanidade
com novos desastres sem
precedentes”.
“Trata-sedeumalertaver-

melho para a humanidade”,
disse António Guterres. “Os
alarmes são ensurdecedo-
res: as emissões de gases de
efeito estufaprovocadaspor
combustíveis fósseis eodes-
matamento estão sufocan-
do o nosso planeta”, disse o
secretário. Nomesmo docu-
mento, ele pede igualmente
aos dirigentes mundiais,
que vão se reunir na Con-
ferência do Clima (COP26)
em Glasgow, na Escócia, no
próximo mês de novembro,
que alcancem “sucessos” na
redução das emissões de ga-
ses de efeito estufa.
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Guterres afirma que os alertas são “ensurdecedores”

“Se unirmos forças agora,
podemos evitar a catástrofe
climática. Mas, como o re-
latório de hoje [ontem] in-
dica claramente, não há
tempo e não há lugar para
desculpas”, apela Guterres.

Relatório
Deacordocomodocumento
do IPCC, a temperatura glo-
bal subirá 2,7 graus em2100,
se semantiver o atual ritmo
deemissõesdegasesdeefei-
to estufa. No novo relatório,
que saiu com atraso de me-
ses devido à pandemia de
Covid-19, o painel considera
vários cenários, dependen-
do do nível de emissões
que se alcance. Manter a
atualsituação,emqueatem-
peraturaglobalé, emmédia,
1,1 grau mais alta que no
período pré-industrial
(1850-1900), não seria sufi-
ciente: os cientistas preve-
em que, dessa forma, se al-
cançaria um aumento de 1,5
grauem2040,de2grausem
2060 e de 2,7 em 2100.
Esse aumento, que acar-

retaria mais acontecimen-
tos climáticos extremos, co-
mo secas, inundações e on-
das de calor, está longe do
objetivode reduzir parame-
nos de 2 graus, fixado no
Acordo de Paris, tratado no
âmbito das nações, que fixa
a redução de emissão de ga-
ses de efeito estufa a partir
de 2020, impondo como li-
mite de subida 1,5 grau cen-
tígrado.

Duas décadas
O estudo da principal orga-
nização que estuda as alte-
raçõesclimáticas, elaborado
por234autoresde66países,
foi o primeiro a ser revisto e
aprovado por videoconfe-
rência. Os peritos reconhe-
cem que a redução de emis-
sões não terá efeitos visíveis
na temperatura global até
quesepassemduasdécadas,
aindaqueosbenefíciospara
a contaminação atmosféri-
ca possam ser notados em
poucos anos.

*COM INFORMAÇÕES DA RTP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 - Fundo Municipal De Saúde - A Prefeitura Municipal de Wagner,
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública
de Licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 026/2021, no dia 20 de agosto de 2021, às 09h30,
do tipo menor preço por ítem. Objeto: Aquisição de computadores para atender às necessidades da
secretaria municipal de educação, conforme especificações constantes do Edital Pregão Presencial
nº. 016/2021. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, à Praça 02 de
Julho, nº. 04 – Centro, das 08h00 às 17h00, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. CPL, 09 de
agosto de 2021. – Marcio Queiroz Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER - BA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2021 - REPUBLICAÇÃO - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público
que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar
pregão para registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e acessórios e prestação de serviços
para motocicletas destinados ao Município de Jaborandi - Bahia, abertura no dia 23/08/2021 às 08hs30min. O edital
completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77)
3683.2138/2212, demais atos www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 044/2021 - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos
da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar pregão eletrônico
para registro de preços para futuras e eventuais aquisições de EPIs, materiais de limpeza, construção e consumo
para atender as necessidades do Setor de Educação do Município de Jaborandi - Bahia, abertura no dia 20/08/2021
às 09hs00min. Edital em até 24 na Sede e no comprasgovernamentais.gov.br - UASG 986585. Informações: (77)
3683.2138/2212,www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 09 de agosto de
2021. Marcos Antônio Matos da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 039/2021
CNPJ: 13.701.966/0001-06

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 20/08/2021 às 10h00min
PE 039/2021, PA 168/2021. OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais
contratações de empresas na aquisição de Uniformes, fardamentos e outros materiais,
para diversas Secretarias do Município de Itagibá. Através da plataforma: www.bnc.
org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA,
10/08/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Macajuba torna público aos interessados que se realizará a
licitação: Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: PAVIMENTAÇÃO
EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MARIANO VIEIRA NO POVOADO DE NOVA CRUZ
NO MUNICIPIO DE MACAJUBA. Sessão de abertura: 27/08/2021, ás 10:00. Local: Prefeitura Municipal.
Informações: telefone: (74) 3259-2126. Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
REPUBLICAÇÃO TP 005/2021 A CPL torna público que será realizado Tomada de Preço, tipo “Menor
preço Global” Lei Federal nº. 8.666/93 Abertura: 26/08/2021 Republicação TP 005/2021 às 09:00
h Obj: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total
de mão de obra e materiais para execução de obra de construção de uma escola de um pavimento
de seis salas de aula para servir de nova sede para a Escola Municipal Jorge de Lima, conforme
especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
O Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do município desta Prefeitura http://pmnazare.
transparenciaoficialba.com.br/diariooficial Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com -
Nazaré - Ba, 09/08/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas – Presidente/Pregoeira.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 26 de Agosto de 2021, às 09h15min *. 2º LEILÃO: 02 de Setembro de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar,
Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos,
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento
particular com eficácia de escritura pública, alienação fiduciária de imóvel em garantia, nº 0010027989, datado em 22/05/2019, firmado
com o Fiduciante Rubens Ferreira Jirico, RG nº 1349047295-SSP/BA e CPF n° 038.487.895-40, residente e domiciliado em Juazeiro/
BA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 324.550,57 (Trezentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por
uma Edificação Unifamiliar, situado na Rua Sebastião Vital, nº 516, Bairro Alto do Cruzeiro, Juazeiro/BA, com uma área total construída
igual a 140,00m² e área de terreno de 246,00m², melhor descrito na matrícula nº 29.896 do 1º Cartório de Oficio do Registro
de Imóveis de Juazeiro/BA. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 16415. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 256.273,86 (Duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta
e três reais e oitenta e seis centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no
escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES
(www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis
do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Forma de pagamento e demais condições
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) E NO SUPERBID MARKETPLACE
(www.superbid.net). Informações:11-4950-9400 / / imoveis.sac@superbid.net - (17074 - Dossiê).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO – TJ-ADM-2021/21674
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
Consultoria, Assessoria, Cadastramento e Elaboração de Projetos das Instalações
Prediais Complementares. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura
da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 041/2021 – Acolhimento das propostas
a partir de: 27/07/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 24/08/2021 às
09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 24/08/2021 às 09:30 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços
eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 09 de agosto de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO

AVISOS DE LICITAÇÕES
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de serviços
de Pavimentação em Paralelepípedos de Vias Públicas do Município, Data de aber tura: 25/08/2021,
às 08:30h;
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de serviços
de Pavimentação em Paralelepípedos de Vias Públicas do Município, Data de aber tura: 25/08/2021,
às 14:30h;
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de serviços
de Recuperação de Estradas Vicinais do Município, Data de aber tura: 26/08/2021, às 14:30h;
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 - Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Construção de Escola (Espaço Educativo) de 12 (doze) salas com Quadra Cober ta na
sede do Município, Data de aber tura: 15/09/2021, às 08:30h;
Local das sessões de licitação: Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia. Tipo de Julgamento: menor preço Global. Informações no Fone: 77 - 3437-2939 e e-mail:
licitacoes.belocampoba@gmail.com. Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial: https://
www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

CHAMADA PÚBLICA 002/2021
CNPJ N: 16.418.766/0001-20

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício de suas
atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o período de credenciamento entre os
dias 16 de Agosto de 2021 e 16 de Outubro de 2021, objetivando a contratação de Cooperativas de
Agricultores individuais e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento
dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação, aos alunos da Rede Pública de
Ensino de Caraíbas em 2021. O Credenciamento será regido pelos moldes da Lei 8.666/93, com
suas alterações, e demais condições estabelecidas no edital. Informações e edital através do e-mail:
licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta
Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs.Outros atos referentes a este processo e edital
serão publicados no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial -
Jones Coelho Dias Prefeito, Zildi Santos da Silva, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PE020/2021
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº. 020/2021,
cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
SEMIESTRUTURADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AO CORPO DOCENTE E DISCENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Aber tura das propostas: 24 de agosto
de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.
ba.gov.br/site/licitacoes. Divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do
Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações
através do e-mail: licitacao@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na
Rua Arquimedes Mar tins, Nº 525, Centauro, CEP: 45821-900, Eunápolis-Bahia. Em 06 de agosto
de 2021. José Gonçalves de Oliveira – Gestor de Núcleo de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
CNPJ N:

Pregão Eletrônico nº 024/2021, do tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação empresa para
prestação de serviços de Locação de Veículos (com e sem condutor) para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações do Edital. Data de abertura:
20/08/2021, às 09:00h. Local: Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia.
Informações e Edital no Fone: (77)3417-2252 e e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Divulgação de
Edital e outros atos - Diário Oficial: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial.
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 019-2021-PP
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

OBJETO: Aquisição de peças originais ou genuínas e novas para veículos da frota do município
de Ibipitanga. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. DATA SESSÃO: 24.08.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.:
(77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga
09.08.2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 020-2021-PP
Objeto: Aquisição de materiais metálicos e ferragens para construção, reforma e manutenção
de vias e prédios públicos do município de Ibipitanga.Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. DATA DA
SESSÃO: 20.08.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com.
Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga-BA 09.08.2021. Laís Venância Oliveira Paixão
Vieira- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 15/21. Objeto: aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, embalagens e
utensílios. Menor preço por lote. Dia 20/08/21 às 9h. ///////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 16/21. Objeto: serviços
de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares. Menor preço por lote. Dia 20/08/21 às 14h. Informações: na CPL, de 8 às 12h,
Av. Nascer do Sol, Centro. Nova Redenção/Ba, 10 de agosto de 2021. Acássio Kenedy R. dos Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
CNPJ N: 14.147.938/0001-43

A Prefeitura Municipal de Itapé torna público aos interessados que se realizará a licitação: Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 015/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OU MONTAGEM DE KITS,
PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS
AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. Sessão de Abertura: 20/08/2021, às 09:00h. Local: www.licitacoes-e.com.br. [nº 888538]; Itapé
- Bahia, 10 de Agosto de 2021. Naeliton Rosa Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
PREGÃO ELETRÔNICO 27/21. Dia 20/08/21 às 9h. Objeto: prestação de serviços de engenharia
para manutenção e recuperação das escolas municipais do Município. Edital: www.comprasbr.com.
br e www.ibirataia.ba.gov.br. Informações: na Prefeitura, Pç. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia,
tel. 7335372125 ou e-mail: licitacao@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 10 de agosto de 2021.
Marcelo de Oliveira Lima. Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONVITE N. º 30868078.2021.GSSA.PP.0039.FIEB
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fotojornalismo.
Abertura: 13/08/2021 às 14:30h (horário local)

Retirada do Edital, a partir de 10/08/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 10/08/2021
Comissão de Licitação

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30868067.2021.PE.0137.SENAICI
Objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção, sob regime de preço global,
do telhado na área de Metrologia Química e Biológica do SENAI CIMATEC, de acordo com
edital e anexos.
Data de Abertura: 19/08/2021 às 10h00min, horário local.

Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

Salvador, 10/08/2021
Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DOS CONTRATOS – PREGÃO Nº 014/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê e Fundo
Municipal de Saúde de Mucugê, – CONTRATO Nº 160/2021 – Contratada – LACSAÚDE SERVIÇOS EM SAÚDE
LTDA, CNPJ N.º 13.900.055/0001-08, VALOR: R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais). LOTE: 01.-
OBJETO: Contratação de prestação de serviços consistentes em na realização de serviços de coleta e análises
laboratoriais, comoescopode suprir as demandas daSecretariaMunicipal deSaúde ematendimento àPopulação
doMunicípio deMucugê-BA. - DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: UNIDADEGESTORA: 03.05.001. ATIVIDADE: 2.035,
2.041, 2.047, 2.083 - ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00- FONTE: 091400 610200 e 091400 -VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses; DATA DA ASSINATURA: 09/08/2021.

COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA
CNPJ/MF Nº 15.125.008/0001-51 - NIRE Nº 29300002411

ATA DAASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021,
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

1 - DATA, LOCAL E HORA: 05/02/2021, na sede social da empresa, às 11h, na Av. Francisco Ribeiro Júnior, 198, Centro, Itabuna/
Ba. 2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada, presente a totalidade do capital social. 3 - MESA: Ivan Carlos de Almeida
Maia, presidente e Alexandra Sousa Chaves Vélez, Secretária. 4 - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA: Balanços
Patrimoniais, juntamente com as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos aos exercícios sociais encerrados
em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, dispensados de publicação conforme de art. 294 da Lei 6.404/76; 5) ATA SUMÁRIA - Pelos
presentes, por unanimidade, foi deliberada a lavratura da ata em forma sumária. 6 - DELIBERAÇÕES EM AGO: Inicialmente, os
diretores esclareceram que a apresentação das contas relativas as gestões anteriores, de 2015 a 22/08/2019, limita-se aos registros
contábeis existentes, inexistindo responsabilidade dos atuais administradores em relação às mesmas. 6.1. Pela unanimidade dos
presentes, após leitura dos documentos referentes às contas da diretoria, e após discussão e exame dos balanços patrimoniais e
de resultados econômicos, que passam integrar a presente Ata, foram aprovadas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos,
as contas relativas aos exercícios sociais de 2015 a 2019; 6.2. Em razão do Patrimônio Líquido Negativo da empresa, evidenciado
pelos resultados apurados nos exercícios sociais indicados acima, não houve deliberação sobre proposta de apuração de Lucro
Líquido, Distribuição de Dividendos e constituição de Reservas, tudo em decorrência de prejuízos acumulados, cujos balanços,
encontram-se devidamente demonstrados nos livros contábeis da empresa à disposição dos senhores acionistas, inclusive, fazendo
parte integrante da presente ata. 7) Todos os documentos submetidos à assembleia foram autenticados pela Mesa e arquivados
na sociedade. 8) ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais, formalidades legais.
Salvador, 05 de fevereiro de 2021. Íntegra registrada na JUCEB nº 98055463 em 24/03/2021. Protocolo 219663866 de 02/03/2021.
Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária-Geral.

COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA
CNPJ/MF Nº 15.125.008/0001-51 - NIRE Nº 29300002411

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS,
CUMULATIVAMENTE EM 31 DE AGOSTO DE 2015, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIO

1 - DATA, LOCAL E HORA: 31/08/2015, na sede social da empresa, às 11h, na Av. Francisco Ribeiro Júnior, 198, Centro,
Itabuna/Ba. 2 - PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social. 3 - MESA: Helenilson Jorge de Almeida
Chaves - Presidente e Maria Angélica Souza Chaves, Secretária. 4 - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA: a)
Determinadas pelo Art. 133 da Lei 6.404/76, no Diário Oficial da União e jornal “Correio da Bahia”, nas suas edições dos dias
31/07, 01 e 02/08/2015. b) Edital de Convocação devidamente publicado no Diário Oficial da União e jornal “Correio da Bahia”,
nas suas edições dos dias 31/07, 01 e 02/08/2015, deixando de ser realizada a AGE, em razão da inexistência de matéria
pertinente, prevista no art. 135 e seguintes da Lei 6.404/76. 5 - DELIBERAÇÕES EM AGO: Aprovadas: 5.1. Prestação de
conta dos administradores, exame, discussão do Relatório da Diretoria, Balanços Patrimoniais, Notas Explicativas e demais
Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios sociais, todos encerrados em, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012,
31.12.2013, e, 31.12.2014, ficando, também, dispensadas as suas publicações na forma prevista no art. 294, da Lei 6.404/76,
com a nova redação dada pelo Art. 1º da Lei 9.457/97; 5.2. Em razão do Patrimônio Líquido Negativo da empresa, evidenciado
pelos resultados apurados nos exercícios sociais indicados acima, não houve deliberação sobre proposta de apuração de
Lucro Líquido, Distribuição de Dividendos e, constituição de Reservas, tudo em decorrência de prejuízos acumulados, cujos
balanços, encontram-se devidamente demonstrados nos livros contábeis da empresa à disposição dos senhores acionistas,
inclusive, fazendo parte integrante da presente ata. 5.3. Reeleger na forma do estatuto social, os membros do Conselho de
Administração, por um mandato de 3 anos, os Senhores. HELENILSON JORGE DE ALMEIDA CHAVES, brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado na Rua Rio Colônia, 743, Góes Calmon, Itabuna/Ba, CEP 45 605-350, portador da Carteira
de Identidade nº 711.166 - SSP-BAe inscrito no CPF sob o nº 017 2497.805-04, como Presidente do Conselho deAdministração;
MARIA ANGÉLICA SOUZA CHAVES, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Rio Colônia, 743, Góes
Calmon, Itabuna/Ba, CEP 45.605-350, portadora da carteira de identidade nº 00914798-51 SSP-BA e inscrita no CPF sob o nº
934.601.715-53 como Vice Presidente, e, eleger, como representante da acionista CHAVES AGRÍCOLA E PASTORIL LTDA.,
o Sr. HELENILSON JORGE DE ALMEIDA CHAVES, já qualificado anteriormente, os quais declaram, sob as penas da lei,
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 6 - HONORÁRIOS DOS ADMINISTRADORES: Fixar, para os Conselheiros,
honorários de quantia equivalente a um (01) salário mínimo, por ano, a serem partilhados de acordo com o que vier a ser
designado pela Diretoria, em votação por maioria. 7 - Todos os documentos submetidos à assembleia foram autenticados pela
Mesa e arquivados na sociedade. 8) ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais,
formalidades legais. Íntegra registrada na JUCEB nº 97565267 em 23/05/2016. Protocolo 16/027160-6 de 16/05/2016. Hélio
Portela Ramos - Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
AVISOS DE LICITAÇÕES - O Município de MACAUBAS/BA, por meio do Pregoeiro, comunica aos interessados a
realização dos Pregões abaixo relacionados, conforme datas abaixo indicadas :
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 058/2021 – Abertura de propostas dia 23/08/2021,
às 8h, Objeto: a aquisição equipamentos de proteção individual-EPI`S, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e de todas as Escolas que compõe o sistema de ensino do Município de
Macaúbas -BA, para o enfretamento do surto de COVID-19..
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 059/2021 – Abertura de propostas dia 09/09/2021, às
8h, Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e correlatos, impressora, ar condicionado, destinados
a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme proposta nº 10931.270000/1200-01 firmada comoMinistério
da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 060/2021 – Abertura de propostas dia 08/09/2021, às
8h, Objeto: aquisição parcelada de materiais de esportivo e correlatos, destinado a suprir demanda da Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
Informações no site: http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/, www.licitacoes-e.com.br ou no endereço : Rua Dr
Vital Soares 268 1º andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº
77- 8105-8098. . Marco Antonio Lima de Medeiros - Pregoeiro

MIRAGEM S.A. FAZENDAS REUNIDAS
CNPJ Nº 13.132.675/0001-36 - NIRE Nº 29 3 0006884-5

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS
CUMULATIVAMENTE EM 27 DE AGOSTO DE 2015 - LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

1) DATA, LOCAL E HORA: 27/08/2015, na sede social da empresa, na Av. Francisco Ribeiro Jr, nº 198, Centro - Itabuna/
Ba ás 9h; 2) PRESENÇAS: Totalidade do capital social; 3) Mesa: Helenilson Jorge de Almeida Chaves - Presidente e
Maria Angélica Souza Chaves - Secretária; 4) DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA: a) Edital de Convocação,
juntamente com o aviso aos acionistas relativo ao art. 133, da Lei 6.404/76, publicados no Diário Oficial da União nas edições
do dia 29, 30 e 31/07/2015 e no jornal “Correio da Bahia”, nas edições dos dias 30, 31/07/2015 e 01/08/2015, deixando de
ser realizada a AGE, em razão da inexistência de matéria pertinente, prevista no art. 135 e seguintes da Lei 6.404/76; 5)
DELIBERAÇÕES: Aprovadas: 5.1. Prestação de contas dos administradores, exame discussão dos Relatórios da Diretoria,
Balanços Patrimoniais, Notas Explicativas e demais Demonstrações “Financeiras, referentes aos exercícios sociais, todos
encerrados em 31.12.2010; 31.12.2011; 31.12.2012; 31.12.2013 e 31.12.2014, ficando dispensadas as suas publicações na
forma prevista no art. 294 da Lei 6.404/76, com a nova redação dada pelo Art. 1º da Lei 9.457/97. 5.2. Em razão do Patrimônio
Líquido Negativo da empresa, evidenciado pelos resultados apurados nos exercícios sociais indicados acima, não houve
deliberação sobre proposta de apuração de Lucro Líquido, Distribuição de Dividendos e constituição de Reservas, tudo em
decorrência de prejuízos acumulados, cujos balanços, encontram-se devidamente demonstrados nos livros contábeis da
empresa à disposição dos senhores acionistas, inclusive, fazendo parte integrante da presente ata. 5.3. Reeleger na forma
do estatuto social, os membros do Conselho de Administração, por um mandato de 3 anos, os Senhores: HELENILSON
JORGE DE ALMEIDA CHAVES, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Rio Colônia, 743, Góes
Calmon, Itabuna/Ba, CEP 45.605-350, portador da Carteira de Identidade nº 711.166 - SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº
017.297.805-04, como Presidente do Conselho de Administração; MARIA ANGÉLICA SOUZA CHAVES, brasileira, casada,
empresária, residente e domiciliada na Rua Rio Colônia, 743 Góes Calmon, Itabuna/Ba, CEP 45.605-350, portadora da
carteira de identidade nº 00914798-51 SSP-BA e inscrita no CPF sob o nº 934.601.715-53 como Vice Presidente do Conselho
de Administração e eleger como conselheira ALEXANDRA SOUSA CHAVES, brasileira, casada, advogada, OAB/BA nº
868-B, com endereço na Rua Visconde do Rosário, nº 03, Sala 1101, Salvador/Ba, CEP 40.015-050, portadora da Carteira
de Identidade nº 04038676-73 - SSP-BA e inscrita no CPF sob o nº 658.614.935-53, os quais declaram sob as penas da lei,
que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob efeitos da condenação, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, e a fé pública ou a propriedade. 6) HONORÁRIOS DOSADMINISTRADORES:
Fixar, para os Conselheiros, honorários de quantia equivalente a um (01) salário mínimo, por ano, a serem partilhados de
acordo com o que vier a ser designado pela Diretoria, em votação por maioria, e 7) ENCERRAMENTO, LAVRATURA,
APROVAÇÃO E ASSINATURA DAATA: Nada mais, formalidades legais. Itabuna, 27 de agosto de 2015. Íntegra registrada
na JUCEB nº 97575376 em 29/06/2016. Protocolo 16/027158-4 de 16/05/2016. Hélio Portela Ramos - Secretário-Geral.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30868008.2021.CPL.SFIEB.PE.0136.SENAISD.
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais gráficos (arames, papeis, chapas,
revelador, dentre outros).
Abertura: 19/08/2021 às 09h (horário local)

Retirada dos Editais, a partir do dia 10/08/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.
fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 10/08/2021
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
PREGÃOELETRÔNICO08/21.PA26/21.Menor preço item.Dia20/08/21às10h.Objeto: aquisiçãodeEletrodomésticos
linha branca e linha industrial. Local: www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº 888218. Edital: www.soutosoares.ba.gov.br.
Informações: no referido site ou tel. 7533392150. Souto Soares/Ba, 10/08/21. Amaury Alves Batista Junior. Pregoeiro.


