
14 ECONOMIA MACEIÓ - ALAGOAS 
QUINTA-FEIRA, 
28 DE JULHO DE 2022

Edição impressa produzida pelo Jornal Tribuna Independente com 
circulação diária em bancas de jornais e assinantes. A autenticação 
desde documento pode ser conferida através do QR CODE ao lado 
ou direto no site https://tribunahoje.com/edicao-digital

  Publicidade Legal

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
OBJETO: registro de preços visando futuro e eventual fornecimento parcelado de alimentos 
para as secretarias municipais. DATA/HORA/LOCAL: 11 de agosto de 2022 às 10h00min, no 
Provedor do Sistema Eletrônico LICITANET, através do site . O edital https://licitanet.com.br/
encontra-se disponível no endereço eletrônico,  e/ou https://www.saobras.al.gov.br/
w w w. l i c i t a n e t . c o m . b r  e / o u  p o d e r á  s e r  s o l i c i t a d o  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
prefeitura.saobras@gmail.com e também poderá ser lido ou obtidas cópias na sala da CPL na 
Rua do Comércio, s/n - Centro, São Brás/AL, de segunda à sexta-feira das 08h00 às 12h00. 
Mais informações através do Tel.82-3555-1162.

São Brás/AL, 27 de julho de 2022.
Ivanildo do Nascimento Boia-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/VIÇOSA– Nº. 041/2022
UASG Nº. 982887. – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05020018/2022

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e acessórios, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 28/07/2022 das 08h às 12h e das 13h às 16h.
E n d e r e ç o s :   o u w w w . c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v . b r / e d i t a l
https://transparencia.vicosa.al.gov.br/licitaçoes cpl.vicosa@gmail.com ou .
E n t r e g a  d a s  P r o p o s t a s :  A  p a r t i r  d e  2 8 / 0 7 / 2 0 2 2  à s  0 8 h  n o  s i t e 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Abertura das Propostas: 10/08/2022 às 08h30min. (horário de Brasília) no site 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Viçosa/AL, 27 de julho de 2022.
Prússia Stefane Albuquerque Santos

Pregoeira - Portaria 182/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2022
2ª CHAMADA

Tipo: Menor preço por item
Processo n.º 20220523019KCLB
Disponibilidade: http://www.licitacoes-e.com.br
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos tipo ambulância de 
simples remoção para atender às necessidades do Município de Olho D'Água das Flores – AL.
Data de realização: 11 de agosto de 2022, às 10h00min.
Informações: cpl.odf@hotmail.com

Luciano da Silva Sousa
Pregoeiro

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
ALAGOAS – TCE/AL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 11297/2013
INTERESSADO: JULIANA CORDEIRO CARNEIRO DE 
ALBUQUERQUE
FINALIDADE: CITAÇÃO POR EDITAL DA Sra. JULIANA LOPES DE 
FARIAS ALMEIDA – NÃO LOCALIZADA.

CITAÇÃO Nº 012/2022

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Conselheiro Otávio 
Lessa de Geraldo Santos, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, FICA CITADO 
à Sra. JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA, na qualidade de (ex) Gestora 
do Município de Mar Vermelho, com fulcro no art. 17, xx1º, art.25, III e 33, inc.II 
da Lei Estadual nº 5.604/1994, para tomar ciência referente a decisão da 2ª Câmara 
do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas que julgou pela regularidade do 
Contrato 001/2013-IL, entre o Município de Mar Vermelho e a Empresa Claro S.A., 
exarada nos autos do Processo TC-11297/2013, em atenção ao princípio do devido 
processo legal, em suas espécies do contraditório e da ampla defesa, disposto no art. 
3º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tornando-se o 
presente meio hábil de cientificação haja vista terem sido frustradas todas as 
tentativas de sua localização pelos meios ordinários de citação, conforme de 
depreende da informação contida nos autos em epígrafe, na esteira do preconizam 
os arts. 200 e 201 do Regimento Interno desta Corte de Contas e arts. 256 e 257 da 
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Maceió, 26 de julho de 2022.

Daniel Raymundo de Mendonça Bernardes
Diretor-Geral

MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE
ESTADO DE ALAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRONICO N° 022/2022 -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de Insumos e correlatos, conforme 
Anexo 1 do Edital. DATA/HORARIO: dia 10 de Agosto de 2022 às 09:00 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 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 Barbosa de Albuquerque
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022.

Tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia civil para Construção do Estádio Municipal, situado no Povoado Imbiriçu, no 
Município de Feira Grande. Data/Hora de abertura das propostas: 23 de agosto de 2022, às 
09h00min (horário local). O edital do processo encontra-se a disposição dos interessados 
na sede administrativa do Município de Feira Grande/AL, no site da prefeitura, e também 
poderá ser solicitado através do E-mail: cplfeiragrande@gmail.com.

Maria Beatriz Leandro Oliveira
Presidente da CPL

Edital de Leilão Público nº 3071/0222- 1° Leilão 
e nº 3072/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, 
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, 
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte 
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 29/07/2022 
até 07/08/2022, no primeiro leilão, e de 12/08/2022 até 22/08/2022, no segundo leilão, em 
horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, 
MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SE e no escritório do leiloeiro, Sra. LILIAMAR 
FÁTIMA PARMEGGIANE PESTANA MARQUES GOMES, no endereço Av. João Wallig 
nº 1800, Conj. 4005, 4º andar, Escritórios Boutique, Shopping Iguatemi, Porto Alegre/RS, 
CEP 91.349-000, telefone (51) 3535-1000. Atendimento no horário de segunda a sexta das 
09:00 às 17:00hs (Site: www.leiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site: 
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 08/08/2022, às 13h (horário 
de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 23/08/2022, 
às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: 
www.leiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
GESTÃO E PATRIMÔNIO - SEPLAG

A Presidente da Primeira Câmara Isolada da Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar-CPAD, Sra. Ana Paula de Brito Camelo, constituída pela PORTARIA SEPLAG/GS Nº 
9.736 publicada no DOE de 08/07/2021, do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patrimônio-SEPLAG, na forma da Lei faz saber, aos que o presente 
EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dela conhecimento tiverem, que nesta CPAD, situada na Rua Dr. 
Cincinato Pinto, 503 - Centro, nesta cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, tramitam 
em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado por meio da 
Portaria nº 5.068, publicada no DOE de 07/06/2022, em que incorre a servidora MARIA CECÍLIA 
CORDEIRO DE SOUZA, cargo: Auxiliar de Laboratório, Matrícula nº 502.005-0, pertencente ao 
Quadro de Pessoal da Universidade Estadual de Ciências da Saúde-UNCISAL, na época dos 
fatos era lotada na Maternidade Escola Santa Mônica, no Processo Administrativo Disciplinar nº 
41010-4808/2019, conforme denúncia formulada no MEMO/SUPLAF/Nº 724/2019, datado de 
22/03/2019, que trata de abandono de cargo. Por se encontrar em lugar incerto e não sabido, 
mandou a Sra. Presidente publicar o presente EDITAL DE CITAÇÃO por 3 (três) dias 
consecutivos, para que compareça no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última publicação, 
perante a referida Comissão, para apresentar Defesa Escrita, sob pena de revelia, na forma dos 
artigos 173 e 174 da Lei acima mencionada, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Alagoas. Eu, Denise Celina Santos de Araújo, Secretária da Primeira 
Câmara Isolada/CPAD, digitei e subscrevi, em Maceió aos 21 dias do mês de Julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022

OBJETO: Registro de Preços para futuro e eventual contratação de empresa, para fornecimento 
de Água mineral e recargas em Botijões de Gás – GLP 13kg e vasilhames, destinados a atender 
as necessidades das secretarias e demais órgãos do município de Ouro Branco/AL. DATA, HORA 
E LOCAL: Dia 10 de agosto de 2022, às 10h, na plataforma: www.bnc.org.br. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de 
janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 24/2021 de 13 de abril de 2021 e 25/2021 de 13 de abril de 
2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 147 de 07 de agosto de 
2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como à legislação 
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. INFORMAÇÕES: O Edital 
encontra-se disponível no endereço acima citado das 8h00 às 13h00, nos endereços eletrônicos: 
www.bnc.org.br e: http://www.ourobranco.al.gov.br/lai/11/Licitacoes e no E-mail: 
cpl.ourobranco@gmail.com.

Railma Alencar Correia da Silva
Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA (SENAI) Nº 014/2022
CONCORRÊNCIA (SENAI) Nº 015/2022
CONCORRÊNCIA (SENAI) Nº 016/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Departamento 
Regional de Alagoas, através da Comissão de Licitação do Sistema FIEA, 
comunicam às empresas interessadas que farão realizar no 1º andar do Edifício 
Casa da Indústria Napoleão Barbosa, situado à Av. Fernandes Lima nº 385, Farol, 
Maceió - Al, em sessão pública, processos licitatórios na modalidade 
CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, sendo: às 15 horas do dia 16 de agosto 
de 2022, concorrência (SENAI) nº 015/2022 para a aquisição de 
máquina de corte e gravação a laser para unidade do SENAI-GP, 
contemplados no projeto do BNDES, às 09:00 horas do dia 17 de agosto 
de 2022, concorrência (SENAI) nº 014/2022 para o aquisição de 
mobiliário para atender as novas salas de aula no SENAI-GP e às 09 
horas do dia 18 de agosto de 2022, concorrência (SENAI) nº 016/2022 
para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de instalação elétrica. 

O edital encontra-se à disposição dos interessados, no horário de 8 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas, na Comissão de Licitação, no 1º andar do Edifício Casa da 
Indústria, no endereço supracitado, podendo ser solicitados pelo e-mail 
l i c i t a c a o @ a l . s e n a i . b r  o u  p e l o  P o r t a l  d a  T r a n s p a r ê n c i a 
http://al.sesi.org.br/licitacoes-e-editais e .https://al.senai.br/licitacoes-e-editais

Maceió, 28 de julho de 2022.
Comissão de Licitação do Sistema FIEA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

AVISO DE LICITAÇÃO
A comissão permanente de licitação de Coqueiro Seco/AL, no uso de suas atribuições, torna 
público que realizará a seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA do tipo técnica e preço, objetivando contratação de Agência de 
Publicidade para prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e 
campanhas com o fim específico de divulgar as ações da Prefeitura Municipal de Coqueiro 
Seco/AL, conforme as condições e as especificações constantes no edital e em seus anexos. - 
Recebimento dos envelopes: dia 14/09/2022 ás 10:00h. 
CHAMAMENTO PÚBLICO 
O município de Coqueiro Seco/AL torna público que se encontra autorizado e aberto o prazo 
para inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, para 
compor subcomissão técnica para julgamento das propostas técnicas apresentadas na licitação 
na modalidade de Concorrência Pública, do tipo Técnica e Preço, que será instaurada pelo 
Município no exercício corrente, objetivando a contratação de agência de propaganda para 
prestação de serviços de publicidade, nos termos da Lei Federal nº. 12.232/2010.
Prazo para inscrição: Dia 27/07/2022 ao dia 12/08/2022 das 08:00 as 09:00h. Local para 
inscrição e realização da Sessão Pública de sorteio: Para efetivar a inscrição, os interessados 
deverão comparecer, pessoalmente, no prazo estipulado, na sede administrativa do Município 
de coqueiro Seco/AL, situada na Av. João Navarro, nº 61, centro - Coqueiro Seco/AL - CEP: 
57.140-000, munidos dos documentos exigidos no presente Edital. Data Prevista para a Sessão 
Pública de sorteio: 15/08/2022
Os editais e seus anexos, encontram-se disponíveis ao público na sede da prefeira municipal de 
Coqueiro Seco/AL ou atrvés dos e-mails licitacoqueiroseco@gmail.com ou 
www.coqueiroseco.al.gov.br.

Ana Maria Soares da Silva
Presidente da CPL

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA 
COLÔNIA  PINDORAMA LTDA.

CNPJ 10.589.833/0001-93

E D I T A L   DE  C O N V O C A Ç Ã O
(PRAZO DE 10 DIAS ÙTEIS)

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agroindustrial dos 
Produtores Rurais da Colônia  Pindorama Ltda., no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 22 do Estatuto Social, CONVOCA os seus 442 (quatrocentos e 
quarenta e dois) ASSOCIADOS para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 10 de agosto de  2022 às 08:00 horas na sede da Cooperativa, situada na 
Colônia Pindorama, Município de Coruripe,  deste Estado de Alagoas, em 1ª 
CONVOCAÇÃO com a presença de 2/3(dois terços) dos associados; em 2ª 
CONVOCAÇÃO às 09:00 horas com a presença de metade mais 01(um) dos associados ou 
ainda em 3ª CONVOCAÇÃO às 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
        1ª Apresentação dos Relatórios de Atividades de 2020 e 2021;
        2ª Apresentação e aprovação dos Balanços Gerais dos Exercícios de 2020 e 2021;
        3ª Eleição do Conselho Fiscal;
        4ª Outros assuntos de interesse da Assembleia.

Colônia Pindorama, 26 de julho de 2022

Klécio José dos Santos
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
GESTÃO E PATRIMÔNIO - SEPLAG

A Presidente da Primeira Câmara Isolada da Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar-CPAD, Sra. Ana Paula de Brito Camelo, constituída pela PORTARIA SEPLAG/GS Nº 
9.736 publicada no DOE de 08/07/2021, do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patrimônio-SEPLAG, na forma da Lei faz saber, aos que o presente 
EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dela conhecimento tiverem, que nesta CPAD, situada na Rua Dr. 
Cincinato Pinto, 503 - Centro, nesta cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, tramitam 
em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado por meio da 
Portaria nº 5.066, publicada no DOE de 07/06/2022, em que incorre a servidora MARIA RITA 
GALVÃO LIMA, cargo: Auxiliar de Enfermagem, Matrícula nº 864.817-4, pertencente ao Quadro 
de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde-SESAU, na época dos fatos era lotada no HGE, 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 2000-11969/2017, conforme denúncia formulada no 
Memorando nº 710/2017, em janeiro e fevereiro de 2017, não cumpriu sua carga horária, e, 
após, suas férias em março de 2017, não compareceu, de acordo com os registros nas batidas 
de pontos (anexas), configurando abandono de cargo. Por se encontrar em lugar incerto e não 
sabido, mandou a Sra. Presidente publicar o presente EDITAL DE CITAÇÃO por 3 (três) dias 
consecutivos, para que compareça no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última publicação, 
perante a referida Comissão, para apresentar Defesa Escrita, sob pena de revelia, na forma dos 
artigos 173 e 174 da Lei acima mencionada, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Alagoas. Eu, Denise Celina Santos de Araújo, Secretária da Primeira 
Câmara Isolada/CPAD, digitei e subscrevi, em Maceió aos 21 dias do mês de Junho de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
Munícipio de Junqueiro - AL

CONCORRÊNCIA Nº 03/2022

Tipo: Menor Preço - Regime: Empreitada Por Preço Global - Objeto: contratação 
de empresa especializada para execução de obra de engenharia referente a 
construção de 01 (um) abatedouro Público no Munícipio de Junqueiro - AL - 
Data/Horário:  29 de agosto de 2022 às 10:00hs (dez horas) - Local: Praça Padre 
Aurelio Góes, S/N - Centro - CEP: 57.270-000 (Prédio anexo a Câmara de 
Vereadores) - Edital e Informações: No endereço acima, de 08 às 14 horas em dias 
úteis, no site https://www.junqueiro.al.gov.br/e/ou mediante solicitação enviada 
ao e-mail cpl@junqueiro.al.gov.br.

Junqueiro/AL, 27 de julho de 2022.

Roselânia Alves Santos
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL
Na publicação do Jornal Tribuna Independente do dia 26/07/2022 - pagina 14 - 
Caderno/Economia - Processo Administrativo nº 0006916/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO EM 
CARÁTER EMERGENCIAL DE KITS DORMITÓRIO. Considerando erros formais de 
digitação no bojo do extrato da ratificação de dispensa emergencial do processo administrativo 
nº 0006916/2022, FICA RETIFICADO o seguinte termo: ONDE SE LÊ: Face aos elementos 
constantes no presente processo administrativo e ao disposto no inciso VIII do art. 75, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, RATIFICO a Contratação Emergencial em epígrafe, a empresa A 
BARATEIRA CONFECÇÕES A VAREJO EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 
08.341.813/0001-57, sediada na Rua Teixeira de Freitas, nº111, Centro, Feira Grande/AL 
doravante designada CONTRATADA, com o valor de R$ 549.500,00 (quinhentos e quarenta e 
nove mil e quinhentos reais). LEIA-SÊ: Face aos elementos constantes no presente processo 
administrativo e ao disposto no inciso VIII do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, 
RATIFICO a Contratação Emergencial em epígrafe, a empresa SHOPPING BOM SONHO 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.341.813/0001-57, sediada na Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, n°345, Brasília, Arapiraca/AL doravante designada CONTRATADA, com o valor de 
R$ 549.500,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais). Penedo/AL, 27 de julho 
de 2022. Ronaldo Pereira Lopes - Prefeito

COTRASA COMERCIAL EXPORTADORA S/A 
C.N.P.J(MF) Nº 12.719.746/0001-39   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

  São convidados os Senhores Acionistas de COTRASA COMERCIAL 
EXPORTADORA S/A, para se reunirem em ASSEMBLEIAS GERAIS 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que se realizarão cumulativamente no dia 
8 DE AGOSTO DE 2022, a partir das 09:00 horas, na sede da empresa, Rua Barão de 
Jaraguá, nº 195, Jaraguá, Maceió- Alagoas, a fim de tomarem conhecimento da 
ordem do dia, para deliberem sobre: 1) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) 
apreciar, discutir e votar as demonstrações financeiras, as contas da diretoria e dar 
destinação aos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019, 
31/12/2020 e 31/12/2021; b) fixação dos honorários da diretoria; c) eleição da 
Diretoria e d) outros assuntos de interesse da sociedade que forem suscitados. 2) 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Adequação do Estatuto Social 
às modificações impostas pela Lei 13.818/2019 ao Art. 289, da Lei 6404/76 e b) 
outros assuntos de interesse da Sociedade. Comunicamos que ainda se encontram à 
disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o 
artigo nº 133 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercícios sociais encerrados em 
31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021, conforme comunicado recebido por todos 
acionistas pessoalmente no dia 04 de julho de 2022.  

Maceió/AL, 25 de julho de 2022. 
JOSÉ CARLOS CORREIA MARANHÃO- Diretor Superintendente e 
ERNESTO GOMES MARANHÃO NETO - Diretor Superintendente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – 2ª CHAMADA

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ouro Branco/AL, torna 
público aos interessados que a sessão de abertura dos envelopes de Proposta de Preços, do 
processo licitatório - Tomada de Preço Nº 01/2021 – 2ª Chamada, acontecerá dia 17/08/2022 às 
10h00m, no auditório na sede da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, localizado na Rua 
Coronel Lucena nº 744, Luiz Gonzaga de Carvalho, município de Ouro Branco -AL.

Ouro Branco/AL, 27 de julho de 2022.
Ana Patrícia Reis da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOTEL JATÍUCA S.A.
 CNPJ nº. 11.197.308/0001-95
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas do HOTEL JATIÚCA S.A.
convocados para a Assembleia Geral Ordinária que
será realizada no dia 04/08/2022, às 10h00, em sua
sede social situada na cidade de Maceió, capital do
Estado de Alagoas, na Avenida Álvaro Otacílio, nº
5.500, Jatiúca, a fim de discutirem e deliberaram sobre
a seguinte ordem do dia:
a) Deliberar sobre as contas dos administradores,
relatório da administração e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021;
b) Registrar os pedidos de renúncia de membros do
Conselho de Administração;
c) Eleger membros do Conselho de Administração;
d) Reeleger membros do Conselho de Administração; e
e) Fixar a remuneração do Conselho de Administração
e da Diretoria.

Maceió, 27 de julho de 2022. A Diretoria


