
CLASSIVENDAS2 SÁBADO, 20 DE AGOSTO DE 2022

Extraviado o diploma de João Gonçalves do 
Nascimento Curso de Matemática Licenciatu-
ra, concluído no segundo semestre de 2017 na 
Universidade Estadual de Feira de Santana.

Extravio
A empresa Alves Goes Dias Bomfim de Santa Luz CNPJ nº 

05.568.099/0001-46 situada na Rua Nova Divineia em Santa 

Luz-Ba, comunica o extravio dos Livros Fiscais e Contábeis dos 

anos: 2017, 2018, 2018, 2020, 2021 e outros documentos.

EDitaL DE CoNvoCaÇÃo DE aSSEMBLEia 
DE FUNDaÇÃo Da atENaS CooPErativa 

MULtiDiSCiPLiNar DE traBaLHo EM SaÚDE 

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação 
da atENaS CooPErativa MULtiDiSCiPLiNar DE traBaLHo 
EM SaÚDE, a comparecerem no dia 30 de agosto de 2022, às 
14:00 horas, no Art Mall, localizado na Avenida Artêmia Pires, nº 
8610, sala 02, Bairro SIM, na Cidade de Feira de Santana, Bahia, 
CEP nº 44085-370, para participarem da mesma, na qualidade de 
cooperados fundadores, ocasião em que ocorrerá a: 

1) discussão e votação o projeto de estatuto social;
2) eleição para os membros da Diretoria: Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal.

Feira de Santana, 20 de agosto de 2022.

Pela Comissão Organizadora, Vanusa Souza Gomes 

vaNUSa SoUZa GoMES
Comissão organizadora

CooPErativa CENtraL DE CrÉDito Da aGriCULtUra  
FaMiLiar E ECoNoMia SoLiDÁria

EDitaL DE CoNvoCaÇÃo DE aSSEMBLEia GEraL ExtraorDiNÁria  
A Presidente da CooPErativa CENtraL DE CrÉDito Da aGriCULtUra  FaMiLiar E 
ECoNoMia SoLiDÁria, inscrita no CNPJ sob nº 10.013.534/0001-06 no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todas as Cooperativas Associadas, 
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de 
agosto de 2022, na modalidade Presencial, na Sede Administrativa da Cooperativa, lo-
calizada na Avenida Antônio Pinheiro da Mota, Edifício Empresarial Vieira Souto, nº 46, 3º 
andar, Centro, no município de Serrinha, Estado da Bahia, CEP: 48700-000. A instalação da 
Assembleia Geral Extraordinária será às 13h00, em Primeira Convocação, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) das cooperativas filiadas, em Segunda Convocação às 14h00, 
com a presença de metade mais uma das cooperativas filiadas, e em Terceira e Última 
Convocação às 15h00, com a presença mínima de qualquer número das cooperativas fi-
liadas, para tratar da seguinte ordem do dia: 
1º - Reforma ampla do Estatuto Social, inclusive com:  
a) Art. 1º, referente à alteração da denominação social e alteração de endereço da Sede 
da Cooperativa;  Para efeito de quorum legal a Ascoob Central, nesta data, possui em seu 
quadro social 3 (três) Cooperativas associadas em condições de votar.  

Serrinha/BA, 19 de agosto de 2022.  

taMirES Da SiLva FErrEira PrESiDENtE - aSCooB CENtraL 

PrEFEitUra MUNiCiPaL DE SaNtaNÓPoLiS-Ba

aviSo DE aDJUDiCaÇÃo PrEGÃo PrESENCiaL 012PP/2022. LiCitaÇÃo Nº 012PP/2022, MODALI-
DADE PREGÃO PRESENCIAL, DATA 05/08/2022, HORA 10:00h. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Santanópolis, após examinar propostas apresentadas pelas empresas participantes 
do Pregão Presencial 012PP/2022, e tendo em vista os preços e demais condições oferecidas por estas, 
conforme Edital, obedecidas as exigência legais e regulamentares, decide ADJUDICAR o objeto da presente 
licitação Contratação de empresa especializada em serviços de Locação de Software para disponibilização 
do Portal Institucional do Município para atender as Leis 131/2009 e Lei 12.527/2011 de acesso à infor-
mação, SIC, E-SIC, OUVIDORIA, HOME-PAGE INSTITUCIONAL, serviços de publicações de matérias dos 
atos oficiais deste Governo, nos Diários Oficiais do Município, União e Jornal de Grande Circulação, Con-
tratação de software de protocolo on-line, para controlar a movimentação e tramitação de documentos, 
Trazendo mais agilidade e eficiência na abertura de processos. E ainda: Facilita o trâmite de documentos; 
Armazena, eletronicamente, garantindo a segurança dos mesmos; Permite, aos responsáveis, acompa-
nhar o andamento e fase de cada setor.  Possibilita o acompanhamento de seus prazos e vencimentos. 
dentro das secretarias do município, 100% online. Contratação de software de Controle e Gestão para 
Gerenciamento de contrato, cadastro de fornecedores, gerenciamento de notas e saldos, autorização de 
compras com ferramentas de O.S “ Ordem de serviços e plataforma de lançamento e gerenciamento de 
processos licitatórios 100% online, para atender diversas secretarias do município. Conforme especifica-
ções constantes do anexo I deste edital, para atender a Secretaria Municipal de Administração do Município 
de Santanópolis-Bahia, tendo como vencedor: J J GESTÃO E SERVIÇOS LTDA – VALOR: R$ 242.900,00 
(duzentos e quarenta e dois mil e novecentos reais). Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para homologação. Santanópolis (BA), 08 de agosto de 2022. Ana Angélica Santos da Silva, Presidente.
aviSo DE HoMoLoGaÇÃo PrEGÃo PrESENCiaL Nº 012PP/2022. LiCitaÇÃo Nº 012PP/2022, MO-
DALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DATA 05/08/2022, HORA 10:00h. Atendendo a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação desta Prefeitura, fica homologado o Processo Licitatório na modalidade do Pre-
gão Presencial Nº 012PP/2022 para Contratação de empresa especializada em serviços de Locação de 
Software para disponibilização do Portal Institucional do Município para atender as Leis 131/2009 e Lei 
12.527/2011 de acesso à informação, SIC, E-SIC, OUVIDORIA, HOME-PAGE INSTITUCIONAL, serviços de 
publicações de matérias dos atos oficiais deste Governo, nos Diários Oficiais do Município, União e Jornal 
de Grande Circulação, Contratação de software de protocolo on-line, para controlar a movimentação e 
tramitação de documentos, Trazendo mais agilidade e eficiência na abertura de processos. E ainda: Facilita 
o trâmite de documentos; Armazena, eletronicamente, garantindo a segurança dos mesmos; Permite, aos 
responsáveis, acompanhar o andamento e fase de cada setor.  Possibilita o acompanhamento de seus pra-
zos e vencimentos. dentro das secretarias do município, 100% online. Contratação de software de Controle 
e Gestão para Gerenciamento de contrato, cadastro de fornecedores, gerenciamento de notas e saldos, au-
torização de compras com ferramentas de O.S “ Ordem de serviços e plataforma de lançamento e geren-
ciamento de processos licitatórios 100% online, para atender diversas secretarias do município. Conforme 
especificações constantes do anexo I deste edital, para atender a Secretaria Municipal de Administração 
do Município de Santanópolis-Bahia, tendo como vencedor: J J J GESTÃO E SERVIÇOS LTDA – VALOR: R$ 
242.900,00 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos reais). Autorizo, portanto, os serviços de que trata 
a presente licitação. Santanópolis (BA), 08 de agosto de 2022. Gilson Cerqueira Almeida, Prefeito.
Extrato DE CoNtrato Nº 180/2022 - PrEGÃo PrESENCiaL N° 012PP/2022. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em serviços de Locação de Software para disponibilização do Portal Institucio-
nal do Município para atender as Leis 131/2009 e Lei 12.527/2011 de acesso à informação, SIC, E-SIC, 
OUVIDORIA, HOME-PAGE INSTITUCIONAL, serviços de publicações de matérias dos atos oficiais deste Go-
verno, nos Diários Oficiais do Município, União e Jornal de Grande Circulação, Contratação de software de 
protocolo on-line, para controlar a movimentação e tramitação de documentos, Trazendo mais agilidade 
e eficiência na abertura de processos. E ainda: Facilita o trâmite de documentos; armazena, eletronica-
mente, garantindo a segurança dos mesmos; Permite, aos responsáveis, acompanhar o andamento e fase 
de cada setor.  Possibilita o acompanhamento de seus prazos e vencimentos. dentro das secretarias do 
município, 100% online. Contratação de software de Controle e Gestão para Gerenciamento de contrato, 
cadastro de fornecedores, gerenciamento de notas e saldos, autorização de compras com ferramentas de 
O.S “Ordem de serviços e plataforma de lançamento e gerenciamento de processos licitatórios 100% on-
line, para atender diversas secretarias do município. CONTRATADO: J J GESTÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 
42.217.951/0001-67. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 14 – Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, Projeto / Atividade 2007 – Manutenção Administrativa e Financeira do Município, Elemento 33.90.39 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 00 – VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. VA-
LOR: R$ 242.900,00 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos reais) – DATA DA ASSINATURA: 08/08/2022.

PrEFEitUra MUNiCiPaL DE CrUZ DaS aLMaS

aviSo EDitaL Na MoDaLiDaDE DE PrEGÃo ELEtroNiCo – SrP Nº 058/2022 ProCESSo aDMi-
NiStrativo Nº 1353/2022 - o MUNiCÍPio DE CrUZ DaS aLMaS - EStaDo Da BaHia - através 
do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas 
no processo administrativo n. 1353/2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico – SRP 
n. 058/2022, cujo objeto Seleção da proposta mais vantajosa visando a elaboração de registro de 
preços para futura contratação de empresa(s) especializada(s) em fornecimento de materiais/aces-
sórios em madeira, para o desenvolvimento das atividades das diversas Secretarias que compõem 
essa Administração Municipal na data de 09/09/2022 às 09:00 horas; o Edital poderá ser consultado 
e adquirido através do Portal do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br e do Municipio endereço 
eletrônico http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao , clicando na aba LICITAÇÃO no 
Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO. – Pregoeiro Oficial. 

aviSo EDitaL Na MoDaLiDaDE DE PrEGÃo ELEtroNiCo – SrP Nº 057/2022 ProCESSo aDMi-
NiStrativo Nº 1356/2022 - o MUNiCÍPio DE CrUZ DaS aLMaS - EStaDo Da BaHia - através 
do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas 
no processo administrativo n. 1356/2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico – SRP 
n. 057/2022, cujo objeto Seleção da proposta mais vantajosa visando a elaboração de registro de 
preços para Aquisição, sob demanda, de materiais hidrossanitários e acessórios, compactadores de 
solo, EPIS E EPC; ferramentas manuais e de corte, equipamentos, pintura, materiais diversos e insu-
mos aglomerantes, para o desenvolvimento das atividades das diversas Secretarias deste Município 
de Cruz das Almas. na data de 06/09/2022 às 09:00 horas; o Edital poderá ser consultado e adquirido 
através do Portal do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br e do Municipio endereço eletrôni-
co http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao , clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de 
ACESSO A INFORMAÇÃO. – Pregoeiro Oficial. 

aviSo EDitaL Na MoDaLiDaDE DE PrEGÃo ELEtroNiCo – SrP Nº. 054/2022 – ProCESSo 
aDMiNiStrativo Nº. 1352/2022. - o MUNiCÍPio DE CrUZ DaS aLMaS - EStaDo Da BaHia 
- através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autori-
zações contidas no processo administrativo n. 1352/2022, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico – SRP n. 054/2022, cujo objeto (REDUZIDO) Seleção da proposta mais vantajosa visando 
a elaboração de registro de preços para Aquisição, sob demanda, de Alumínio e Aço, para o de-
senvolvimento das atividades das diversas Secretarias que compõem essa Administração Municipal, 
conforme especificações e quantitativos descritos no Edital, na data de 08/09/2022 às 14:00 horas; 
o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal do Banco do Brasil www.licitacoes-e.
com.br e do Municipio endereço eletrônico http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao, 
clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO. – Pregoeiro Oficial. 

aviSo EDitaL Na MoDaLiDaDE DE PrEGÃo ELEtroNiCo – SrP Nº. 055/2022 – ProCESSo 
aDMiNiStrativo Nº. 1354/2022. - o MUNiCÍPio DE CrUZ DaS aLMaS - EStaDo Da BaHia 
- através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autori-
zações contidas no processo administrativo n. 1354/2022, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico – SRP n. 055/2022, cujo objeto Seleção da proposta mais vantajosa visando a elaboração 
de registro de preços para Aquisição, sob demanda, de materiais de Cerâmica e Cobertura e Piso 
Intertravado, para o desenvolvimento das atividades das diversas Secretarias desse Município de Cruz 
das Almas, na data de 08/09/2022 às 09:00 horas; o Edital poderá ser consultado e adquirido através 
do Portal do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br e do Municipio endereço eletrônico http://
www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao, clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO 
A INFORMAÇÃO. – Pregoeiro Oficial. 

aviSo EDitaL Na MoDaLiDaDE DE PrEGÃo ELEtroNiCo – SrP Nº 056/2022 ProCESSo aDMi-
NiStrativo Nº 1355/2022 - o MUNiCÍPio DE CrUZ DaS aLMaS - EStaDo Da BaHia - através 
do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas 
no processo administrativo n. 1355/2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico – SRP 
n. 056/2022, cujo objeto Seleção da proposta mais vantajosa visando a elaboração de registro de 
preços para Aquisição, sob demanda, de materiais elétricos, para o desenvolvimento das atividades 
das diversas Secretarias que compõem essa Administração Municipal de Cruz das Almas na data de 
06/09/2022 às 14:00 horas; o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal do Banco 
do Brasil www.licitacoes-e.com.br e do Municipio endereço eletrônico http://www.cruzdasalmas.
ba.gov.br/acessoainformacao , clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO. – 
Pregoeiro Oficial. 

aviSo EDitaL Na MoDaLiDaDE DE PrEGÃo ELEtroNiCo – SrP Nº 060/2022 ProCESSo aDMi-
NiStrativo Nº 1457/2022 - o MUNiCÍPio DE CrUZ DaS aLMaS - EStaDo Da BaHia - através 
do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas 
no processo administrativo n. 1457/2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico – SRP 
n. 060/2022, cujo objeto Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fu-
tura e eventual prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos, som, iluminação, 
geradores, toldos, móveis (mesas e cadeiras plásticas) e sanitários químicos, todos destinados a 
realização de eventos culturais e institucionais, promovidos pelo Município de Cruz das Almas na data 
de 05/09/2022 às 09:00 horas; o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal do Banco 
do Brasil www.licitacoes-e.com.br e do Municipio endereço eletrônico http://www.cruzdasalmas.
ba.gov.br/acessoainformacao , clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO. – 
Pregoeiro Oficial. 

aviSo EDitaL Na MoDaLiDaDE DE PrEGÃo ELEtroNiCo – SrP Nº. 059/2022 – ProCESSo 
aDMiNiStrativo Nº. 1351/2022. - o MUNiCÍPio DE CrUZ DaS aLMaS - EStaDo Da BaHia 
- através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autori-
zações contidas no processo administrativo n. 1351/2022, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico – SRP n. 059/2022, cujo objeto (REDUZIDO) Seleção da proposta mais vantajosa visando 
a elaboração de registro de preços para Aquisição, sob demanda, de pré-moldados, para o de-
senvolvimento das atividades das diversas Secretarias que compõem essa Administração Municipal, 
conforme especificações e quantitativos descritos no Edital, na data de 09/09/2022 às 14:00 horas; 
o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal do Banco do Brasil www.licitacoes-e.
com.br e do Municipio endereço eletrônico http://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao, 
clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO. – Pregoeiro Oficial. 

Aluga-se sala mo 

Edifício Ana Muller, 

2º andar, reformada. 

Tel.: 75 99131-2056

TERRENOS

Renato Nunes vende 

terreno na Rua Ame-

tista  bairro Brasília, 

8X30  R$ 240.000,00 

Tel.:75 3614-5040 / 

99977-2058  Creci 

2236

Terreno 250mts 

(10x25), Em exce-

lente localização pró-

ximo ao espaço Fa-

briqueta na Brasília. 

Venda: R$ 200Mil-

Tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_fla-

viofreitas  CRECI-F 

11457

Terreno (10x17) em 

excelente localização 

próximo às torres 

gêmeas na Sta Mô-

nica - Feira . Venda 

R$ 179Mil. (Aceita 

proposta) lTel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

CRECI-F 11457

Vende-se 02 lotes 

o Haras Residen-

ce cada um com 

600m2. Localização 

privilegiada. Tel.: 

75 98106-2957 zap 

/ 99163-2504  Au-

gusto Azevedo, Creci 

15548 

Vende-se lotes de 

10X35 com preço 

popular em São Gon-

çalo. Tel.: 75 98106-

2957 zap / 99163-

2504  Augusto 

Azevedo, Creci 15548 

Vende-se 37 tarefas 

em São Gonçalo, que 

serve, para diversos 

fins por exemplo: 

granjas. mine-sítio 

etc. Tel.: 75 98106-

2957 zap / 99163-

2504  Augusto Aze-

vedo, Creci 15548

Vende-se uma fa-

zendinha 120  tare-

fas em São Gonçalo 

completa. Tel.: 75 

98106-2957 zap / 

99163-2504  Augus-

to Azevedo, Creci 

15548

VENdE-SE TERRENo 

4,5X29 EM CABuçu, 

LoCALIzAdo EM 

PEdRAS ALTAS RuA 

do LEME (PRóXI-

Mo A BARRACA dE 

JoAquIM).TEL.: 75 

98182-2930

NEGÓCIOS

 E SERVIÇOS

DETETIVES

dETETIVE PARTI-

CuLAR - INVESTI-

GAçõES, LEVANTA-

MENToS EM GERAL. 

SIGILo ToTAL. TEL.: 

75 99112-6213 zAP / 

98372-1895

OUTROS

PRECISo dE PRo-

FESSoR (A) Vo-

LuNTáRIo PARA 

REVISAR PEquE-

NoS TRABALHoS 

LITERáRIoS, uM 

ou doIS PoR MêS. 

TEL.: 75 98198-7247 

MARCHy 


