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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS LTDA 

– CNPJ 02.068.607/0001-39

A COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS LTDA – COOPEAL, em 
atendimento à deliberação do seu Conselho de Administração, por meio de sua Presidente, de 
acordo com os art. 22 e 36 de seu Estatuto Social e disposições legais pertinentes, convoca seus 
93 (noventa e três) cooperados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, que se realizará em sua sede, localizada na Rua Elaine Lima, nº 39, Gruta de Lourdes, 
CEP. 57.052-700, Maceió/AL, no dia 28 de fevereiro de 2023, às 17h (dezessete horas), em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados em 
condições de votar; 18h (dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade 
mais um dos cooperados em condições de votar; e 19h (dezenove horas) em terceira e última 
convocação, com no mínimo dez cooperados em condições de votar, com o fito de discutir e 
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
1) prestação de contas do Conselho de Administração relativa ao exercício de 2022, 

compreendendo relatório da gestão, balanço e demonstrativo das sobras ou perdas apuradas, 
acompanhado do parecer do Conselho Fiscal;

2) aprovação do balanço anual e do relatório de gestão do Conselho de Administração;
3) destinação das sobras ou perdas apuradas, deduzidas, no primeiro caso, as parcelas 

destinadas aos fundos obrigatórios;
4) fixação do valor dos honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração 

e da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5) eleição, por chapa completa, dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa, (votação, 

escrutinação, apuração e proclamação dos eleitos), para o período 2023/2024.

Maceió, 06 de fevereiro de 2023.

Município de Senador Rui Palmeira - AL
Aviso de Edital - Usucapião Extrajudicial

Usucapião Extrajudicial - Prazo: 15 (Quinze) Dias - Oficial do Registro de Imóveis Bel. José 
Thavio Rocha Aquino, da Comarca de Senador Rui Palmeira/AL. Serventia sob nº 000362 de 
19 de Outubro de 2022, o requerimento por meio do qual o Município de Senador Rui 
Palmeira/AL, neste ato representado pela Prefeita Jeane Oliveira Moura Silva, Usucapião 
Extrajudicial nos termos do Art. 216-A, da Lei n. 6.01/1973 do seguinte Imóvel Urbano: Um 
terreno, denominado de Campo de Futebol, localizado na Rua Santa Terezinha, S/N, em 
Senador Rui Palmeira, Estado de Alagoas. Partindo do ponto "P01" de coordenada em UTM X 
- 669.854.58; Y- 8.953.220,54 e o alinhamento com a Rua Santa Terezinha, até o ponto "P2" de 
coordenadas em UTM X - 669.885,17; Y = 8.953.298,16, com extensão de 104,10 m, extensão 
essa definida como primeiro trecho da lateral direita do bem imóvel. Deste ponto "P2" deflete 
suavemente a direita e segue por uma distância de 133,32 m confrontando do lado direito com 
terreno de propriedade do Sr. Antonio Arnóbio Vieira, até chegar ao ponto "P3" de coordenadas 
em UTM X - 669.988,56; Y - 8.953.244,51. Daí, deflete a esquerda de uma distância de 93,57 
m confrontando-se com o terreno de propriedade do Sr. Hélio Rodrigues de Melo, até o ponto 
"P4" de coordenadas X - 669.946,44; Y = 8.953.184,45. Daí, deflete a esquerda e segue par uma 
distância de 99,53 m, até chegar ao ponto "P1" confrontando com o terreno de propriedade da 
Sra. Vanessa Almeida do Nascimento, fechando assim a perímetro deste memorial descritivo. 
A área compreendida é de 11.365,46 m2, que equivale a 3,76 tarefas. Assim sendo, ficam 
intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos 
em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de 
Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação 
deste, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 
Requerente, o que implicará anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, sendo, 
portanto, reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme 
determina a Lei. Senador Rui Palmeira - AL, 23 de novembro de 2022. Tabelião. BEL. JOSÉ 
THAVIO ROCHA AQUINO.

MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE
ESTADO DE ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRONICO N° 005/2023 -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de Bombas e equipamentos, no Município de 
Feira Grande/AL, conforme Anexo 1 do Edital. DATA/HORARIO: dia 01 de Março de 2023 
às 09h:00min horas. Local: Bolsa Nacional de Compras - BNC ( ).www.bnc.org.br

PREGÃO ELETRONICO N° 006/2023 -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Registro de preços para Contratação de empresa para serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, instalação, remanejamento e recarga de gás de condicionadores de ar, 
no Município de Feira Grande/AL, conforme Anexo 1 do Edital. DATA/HORARIO: dia 01 
de Março de 2023 às 13h:30min horas. Local: Bolsa Nacional de Compras - BNC 
( ).www.bnc.org.br

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, 
Dec. Federal n° 7.892/13, Dec. Federal 10.024/19 e subsidiariamente, das disposições da Lei 
n° 8.666/93 e demais alterações. INFORMAÇÕES: Os Editais encontram-se à disposição dos 
interessados das 08:00 às 12:00 horas na Sede Administrativa do município de Feira Grande, 
no site da prefeitura municipal, no site do Bolsa Nacional de Compras - BNC 
(www.bnc.org.br), e pode ser solicitado através do e-mail: .cplfeiragrande@gmail.com

Bruno Albuquerque
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
AVISOS DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2023
Objeto: Registro de preços para a aquisição de gramas, mudas de plantas ornamentais, da mata 
atlântica, frutíferas, medicinais, seixos, argila e humus de minhoca, para manutenção de 
praças, jardins, agricultura familiar, e criação de farmácias naturais pertencentes a Secretaria 
de Meio Ambiente e Agricultura. Tipo: Menor preço por item. Data de realização: 01/03/2023, 
às 10:00h (horário local). O edital encontra-se a disposição dos interessados através do site 
http://www.bnc.org.br cplsaomigueldoscampos@gmail.com. Dúvidas através do e-mail: .

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de expediente (papel, quadros, caixas, 
pastas, pintura, pilhas, tecidos). Tipo: Menor preço por item. Data de realização: 01/03/2023, 
às 13:00h (horário local). O edital encontra-se a disposição dos interessados através do site 
http://www.bnc.org.br. Dúvidas através do e-mail: cplsaomigueldoscampos@gmail.com.

São Miguel dos Campos - Alagoas, 10 de fevereiro de 2023.
George Clemente Vieira

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS perecíveis e não perecíveis destinados à alimentação escolar, em 
atendimento aos alunos matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal de ensino.
Tipo: Menor preço (por item).
Data e hora da sessão de disputa: 01/03/2023, às 09:00h (horário de Brasília).
LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site 
www.bnc.org.br. 
Os interessados poderão retirar o Edital através do site do município no endereço 
http://www.quebrangulo.al.gov.br/transparencia/index.php/licitacoes, ou no site: 
www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no 
endereço http://bnc.org.br/sistema.
Informações pelo e-mail: cpl@quebrangulo.al.gov.br. 

Quebrangulo/AL, 10 de fevereiro de 2023.
Emerson de Souza Jatobá

Pregoeiro

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 04/202/ADM
Tipo: Menor preço por ITEM - Processo:  Nº 0005.0009.2010-2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE PORTO REAL DO COLEGIO- ESTADO DE ALAGOAS.
Data de Abertura: 02 de Março de 2023, às 09h00min.
I n f o r m a ç õ e s :  O  E d i t a l  e  s e u s  a n e x o s  e s t a r ã o  d i s p o n í v e i s  n o s  s i t e s  
www.portorealdocolegio.se.gov.br www.licitanet.com.br e e demais informações na sala da  
Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua do São José, s/n Bairro Centro, CEP 57.290-
000, Cidade de Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas, de Segunda-feira à Sexta-feira, em 
dias de expediente, no horário das 08:00h às 12:00h, ou através do e-mail: 
licitacao.portoreal@gmail.com.

Porto Real do Colégio, 10 de fevereiro de 2023.
Priscila Souza Moura

Pregoeira

MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 015/2022

OBJETO: Obras e serviços de urbanização da Marginal do Riacho Piauí – LOTE 02, no 
Município de Arapiraca/AL.
DATA/HORÁRIO: dia 16 de março de 2023, às 09h00min.
LOCAL: Rua Samaritana, nº 1185, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: no site 
https://transparencia.arapiraca.al.gov.br/licitacoes

Arapiraca /AL, 10 de fevereiro de 2023.
MELANIA FONTES DE DEUS LEÃO

Presidente da CPL – Portaria nº 547/2022

MUNICÍPIO DE IGACI
AVISO DE COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Igaci informa que está disponibilizando o formulário de cotação 
referente à um registro de preços para Aquisição de Material de Limpeza. As empresas 
interessadas terão um prazo de 03 (três) dias, a partir desta publicação, para enviarem suas 
cotações de preços. Maiores informações, entrar em contato através do e-mail  
igaci.compras@gmail.com. 

José Teotônio Filho
Gerente do setor de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2023 - SC

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS (NOVO, PRIMEIRA 
VIDA), CÂMARAS E PROTETORES, SEGUNDA CHAMADA PARA ITENS 
REMANESCENTES (FRACASSADOS) DO PREGÃO 01/2023, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
ABERTURA: 28 de FEVEREIRO de 2023, às 09h00min (horário local).
INFORMAÇÕES: informações disponíveis no gabinete municipal, localizada na Rua Moreira 
Lima, 13, Centro, Anadia – AL, de segunda a sexta das 9h ás 14h. E-mail: 
cpl.anadia@gmail.com http://www.anadia.al.gov.br/lai/32/Edital-, edital disponível no site: 
de-Licitacao http://bnccompras.cloudapp.net/#/Home ou 

Anadia/AL, 10 de FEVEREIRO de 2023
Reginaldo da Cruz Vasconcelos

PREGOEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/AL

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de IGREJA NOVA/AL, no uso de suas 
atribuições, torna público que realizará a seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, no dia 16/03/2023, às 10:00hrs, empreitada por valor global. 
Tendo por objeto:  terraplanagem, drenagem e pavimentação de ruas no município de Igreja 
Nova - AL. (II etapa), - Igreja Nova - AL, Outras informações e o edital, nos sites 
https://igrejanova.al.gov.br/transparencia/, ou nos e-mails: cpligrejanova@gmail.com / 
transparencia@igrejanova.al.gov.br ou na sede da prefeitura Municipal de Igreja Nova/AL, no 
horário das 09:00hrs às 12:00 horas.

 Igreja Nova - AL, 10 de fevereiro de 2023
 Liliane dos Santos

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
limpeza de galerias. Tipo: Menor preço. Data da realização: 27 de fevereiro de 2023, às 10:00h. 
Local: Banco Nacional de Compras - BNC. Os editais encontram-se a disposição dos 
interessados através do site da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e na plataforma 
eletrônica do BNC. Dúvidas através do e-mail ( ). licitacoesmarechaldeodoro@gmail.com
Marechal Deodoro/AL, 10 de fevereiro de 2023. Leandro B. Miranda  Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA, no uso das suas atribuições 
e prerrogativas legais resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório, modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 001/2022, tipo EMPREITADA INDIRETA 
POR PREÇO UNITÁRIO, tendo por objeto a contratação de empresa especializada no apoio 
técnico, elaboração de projetos e gerenciamento de obras e serviços de engenharia no Município 
de Maceió/AL, e ADJUDICAR em favor da empresa: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
COM CNPJ Nº 18.150.794/0001-35, com a proposta no valor de R$ 25.116.169,85 (vinte e cinco 
milhões, cento e dezesseis mil, cento e sessenta e nove), conforme documentação apresentada 
no processo administrativo nº 3200.33244/2022, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Maceió/AL, 10 de fevereiro de 2023.
Lívio Lima Fontenelle Filho

Secretário Municipal de Infraestrutura/ SEMINFRA

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SRP
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 04/2023-SRP – Tipo: Menor Preço – Objeto: registro de 
preços para a contratação dos serviços continuados de locação de máquinas laboratoriais – 
Data/Horário: 06 de MARÇO de 2023, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) – O Edital 
em inteiro teor encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br/, no portal do município, 
através do site http://santanadoipanema.al.gov.br/licitacoes/editais-em-aberto, no endereço 
sede da Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade 
Santana do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas, ou por 
m e i o  e l e t r ô n i c o ,  m e d i a n t e  s o l i c i t a ç ã o  e n v i a d a  a o  e - m a i l : 
santanadoipanemacplal@outlook.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023-SRP
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 08/2023-SRP – Tipo: Menor Preço – Objeto: registro de 
preços de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Complexo Nutricional Dr. Isnaldo 
Bulhões de Barros – Data/Horário: 07 de MARÇO de 2023, às 09:00 (nove horas) - (horário de 
Brasília) – O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br/, no portal 
do município, através do site http://santanadoipanema.al.gov.br/licitacoes/editais-em-aberto, 
no endereço sede da Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro 
Centro, Cidade Santana do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08 às 
13 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: 
santanadoipanemacplal@outlook.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023-SRP
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 09/2023-SRP – Tipo: Menor Preço – Objeto: Registro de 
preços para aquisição de equipamentos de som destinado as secretarias – Data/Horário: 07 de 
MARÇO de 2023, às 09:30 (nove horas e trinta minutos) - (horário de Brasília) – O Edital em 
inteiro teor encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br/, no portal do município, através 
do site http://santanadoipanema.al.gov.br/licitacoes/editais-em-aberto, no endereço sede da 
Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade Santana 
do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas, ou por meio 
eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: .santanadoipanemacplal@outlook.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 10/2023 – Tipo: Menor Preço – Objeto: Aquisição de 
veículo tipo pick-up através da Emenda Parlamentar 19433.048000/1210-17. – Data/Horário: 
07 de MARÇO de 2023, às 10:00 (dez horas) - (horário de Brasília) – O Edital em inteiro teor 
encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br/, no portal do município, através do site 
http://santanadoipanema.al.gov.br/licitacoes/editais-em-aberto, no endereço sede da 
Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade Santana 
do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas, ou por meio 
eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: .santanadoipanemacplal@outlook.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SRP
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 11/2023-SRP – Tipo: Menor Preço – Objeto: Registro de 
preços para aquisição de material médico destinados à Secretaria Municipal de Saúde – 
Data/Horário: 08 de MARÇO de 2023, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) – O Edital 
em inteiro teor encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br/, no portal do município, 
através do site http://santanadoipanema.al.gov.br/licitacoes/editais-em-aberto, no endereço 
sede da Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade 
Santana do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas, ou por 
m e i o  e l e t r ô n i c o ,  m e d i a n t e  s o l i c i t a ç ã o  e n v i a d a  a o  e - m a i l : 
santanadoipanemacplal@outlook.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023-SRP
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 12/2023-SRP – Tipo: Menor Preço – Objeto: Registro de 
preços para aquisição de frutas e verduras – Data/Horário: 08 de MARÇO de 2023, às 10:00 
(dez horas) - (horário de Brasília) – O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: 
h t t p : / / b n c . o r g . b r / ,  n o  p o r t a l  d o  m u n i c í p i o ,  a t r a v é s  d o  s i t e 
http://santanadoipanema.al.gov.br/licitacoes/editais-em-aberto, no endereço sede da 
Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade Santana 
do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas, ou por meio 
eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: .santanadoipanemacplal@outlook.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023-SRP
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 13/2023-SRP – Tipo: Menor Preço – Objeto: registro de 
preços de aquisição de Peixes e componentes para Semana Santa, destinados às famílias em 
situação de vulnerabilidade social do Município de Santana do Ipanema/AL– Data/Horário: 09 
de MARÇO de 2023, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) – O Edital em inteiro teor 
encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br/, no portal do município, através do site 
http://santanadoipanema.al.gov.br/licitacoes/editais-em-aberto, no endereço sede da 
Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade Santana 
do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas, ou por meio 
eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: .santanadoipanemacplal@outlook.com

ISADORA ALMEIDA MELO
Pregoeira


