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CAPITAL Segunda rodada do levantamento da A TARDE/Potencial Pesquisa da
corrida eleitoral de Salvador foi tema de mesa-redonda em canal de A TARDE

ESPECIALISTAS AVALIAM
CRESCIMENTO DE BRUNO

RAUL AGUILAR

A segunda rodada do levantamento da A TARDE / Potencial Pesquisa da corrida
eleitoral de Salvador foi tema de uma mesa-redonda
virtual transmitida no canal
oficial do grupo A TARDE no
YouTube, ontem.
Apresentado pelo jornalista e colunista do grupo,
Osvaldo Lyra, a mesa de debate contou com as presenças do jornalista e também
colunista do A TARDE, Levi
Vasconcelos, do jornalista e
editor do site BNews, Victor
Pinto, além do cientista político e professor da Unilab,
Cláudio André, e do diretor
do Instituto Potencial Pesquisa, Zeca Martins.
O crescimento do candidato à sucessão do prefeito
ACM Neto (DEM), Bruno Reis
(DEM), além do dado de candidatos indecisos, foram os
aspectos que mais chamaram atenção dos participantes. O candidato do Democratas ocupa o topo da intenção de voto dos 800 eleitores consultados, com 43%
do desejo do eleitorado no
cenário estimulado, quando
são informados os nomes
dos candidatos ao eleitor entrevistado, e 36% na pesquisa espontânea.
O levantamento mostrou
que Bruno é também o candidato com a menor taxa de
rejeição: 27%. Na avaliação
do chamado voto certo, que
é quando o eleitor é questionado pelo entrevistador
sobre em quem ele votaria

com certeza, o candidato à
sucessão de ACM Neto foi o
mais citado: 37%.
“O que difere estatisticamente da anterior é que Bruno Reis de fato cresceu. Os
demais candidatos oscilaram dentro da margem
amostral, que é de 3,5. Isso
mostra que, de fato, a coligação, formada por 15 partidos, tempo de TV, e o fato
de que desde ano passado
ACM Neto delegou muitas
atividades para ele. Essa característica que a população
tem observado tanto no governo estadual como municipal, que não são apenas po-

líticos, são gestores”, explicou Zeca Martins, citando
fatores que possam ter contribuído para turbinar o
apoio dos eleitores consultados ao candidato
O cientista político Cláudio André avalia que o cenário é de uma “consolidação dos votos Bruno Reis”, e
aponta que esse fato era “esperado”. Ele aponta que o
“tempo de TV e a força dos
partidos de base, formado
por 15 partidos”, contribuíram para ampliar a visibilidade do candidato.
Cláudio avalia que a tese do
governador Rui Costa de apos-

tar em quatro candidaturas
para tentar ao máximo retirar
votos do candidato do prefeito,quepossuiboaavaliaçãona
cidade, acabou “não surtindo
efeito”. “Uma coisa que me
chamou atenção, em relação à
[pesquisa] estimulada, é o número de 21% de indecisos. É
um número muito alto e portanto muito significativo, tem
também 12% em relação ao
nulo, e o branco somou 1%.
Isso não quer dizer que podemos esperar uma virada no
cenário”, assinala.
LEIA A MATÉRIA COMPLETA EM
WWW.ATARDE.COM.BR
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CAMPANHA

Votação das
7h às 10h não
será exclusiva
para idosos

Ausência de
debates pode
garantir decisão
no 1º turno

DA REDAÇÃO

Faltando 23 dias para a realização do primeiro turno
das eleições municipais, a
ausência de debates pode
ser vista como decisiva para
que a contenda termine já
no seu primeiro embate. A
opinião é do mestre e doutorando em ciência política
na Unicamp Rodger Richer,
que avaliou as perspectivas
para o pleito soteropolitano
em entrevista para o programa Isso é Bahia, da rádio A
TARDE FM (103.9).
Com o último levantamento A TARDE/Potencial
Pesquisa tendo indicado
43% das intenções de voto
para Bruno Reis (DEM), um
crescimento de 8 pontos em
relação à pesquisa feita em
setembro, há uma tendência de que Bruno possa continuar crescendo rumo ao
percentual que configuraria
uma vitória já no 1º turno.
“Bruno possui a maior coligação, consequentemente
com o maior tempo de TV e
Rádio, e é vice-prefeito da cidade, com a gestão de ACM
Neto (DEM) sendo uma das
mais bem avaliadas do Brasil,
o que com certeza contribuiu
para a pesquisa. Logo, não me
espanta esse crescimento do
percentual do candidato”,
afirmou Rodger.
Com um crescimento de
apenas 1 ponto, indo de 7%
para 8%, a candidata do PT,
Major Denice (PT), tem na influência do governador Rui
Costa (PT), seu padrinho eleitoral,amaiorapostaparacrescer e se descolar dos outros
candidatos, diz o especialista.

Diferentemente do que vem
circulando nas redes sociais,
todos os eleitores poderão
votar no horário das 7 às 10h
nas eleições municipais de
2020. No entanto, pessoas
na faixa etária acima de 60
anos, com deficiência ou
mobilidade reduzida e que
fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus,
terão preferência – o que é
diferente de exclusividade.
A votação acontecerá no dia
15 de novembro.
Neste ano, a votação começará uma hora mais cedo, ficando das 7h às 17h. Segundo
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o objetivo é evitar aglomerações em decorrência da
pandemia da Covid-19. “Outraspessoastambémpoderão
se dirigir ao local de votação
nesse horário, no entanto, como em todos os horários, elas
deverão aguardar na fila e serão atendidas após a prioridade”, esclareceu Rita de Cássia Ferreira Souza, chefe de
cartório da 5ª Zona Eleitoral.

Coordenação

Debate foi mediado pelo jornalista e colunista do grupo, Osvaldo Lyra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Aviso de REVOGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 2277, PP 19/2020, publicado no DOU (Seção 3 ISSN 1677-7069
Nº 171), Jornal A tarde e Diário Oficial do Município, sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Presidente Dutra/Ba, 23 de
outubro de 2020. Silvio Mario A. Almeida. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL 33/2020. Dia 06/11/2020 às 9h. Objeto: Aquisição de veículo de 07 lugares. Menor valor
por Item. Edital: na CPL, de 8 às 12h ou http://www.americadourada.ba.gov.br/licitacoes. América Dourada/Ba,
23/10/2020. Ivanilson Carvalho Rocha Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO GONCALVES

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

CNPJ N: 13.908.728/0001-68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

O Município realizará em 06/11/2020, às 9:00 horas, através do endereço eletrônico https://emunicipio.
com.br/antoniogoncalves/pregaoeletronico/index.php, o PE01/2020, com o objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios para compor os Kits de Alimentação que serão distribuídos aos alunos das escolas públicas
de educação básica durante o período de suspensão das aulas. tipo: Menor preço por item. Edital e
demais atos no endereço acima indicado ou http://antoniogoncalves.emunicipio.com.br/antoniogoncalves/
transparencia/transparencia_municipal.php.Informações:
licitacaopmag@hotmail.com/Tel:(74)35472722. Jussimeire Miranda F. Ferreira - Pregoeira - Dec. 04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos comunica
aos interessados que realizará licitações, conforme abaixo indicado. Informações no endereço: Av. dos Navegantes,
Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h às 14h, de segunda a
sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406. Editais e eventuais alterações disponíveis no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/
licitacaov2. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 - REABERTURA: Data de abertura 06/11/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para os veículos da frota do
Transporte Escolar (Programa Federal Caminho da Escola) da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município
de Porto Seguro - BA, contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados
pela natureza e assistência 24 horas, pelo período de 12 (doze) meses. Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020 - REABERTURA: Data de abertura 09/11/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de Preços visando aquisição de suplementos alimentares lácteo e fórmulas
nutricionais, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência
Social, do Município de Porto Seguro-BA. Hebert Jener Lima Santos – Pregoeiro.

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE JAGUAQUARA E REGIÃO

CÓDIGO SINDICAL: 912.005.082.97968-4
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ENTRE OUTROS, COM DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO ACERCA DA
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS.
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaguaquara e Região, convoca todos os comerciários Empregados e
Trabalhadores no Ramo do comercio em geral e dos Supermercados da base territorial dos municípios de Brejões,
Cravolândia, Itamari, Itaquara, Jaguaquara, Jiquiriçá, Laje, Milagres, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nova Ibiá, Presidente
Tancredo Neves, Santa Inês, Santa Terezinha, Santo Estevão, São Miguel da Matas, Teolândia, Ubaíra e Wenceslau
Guimarães, a participarem virtualmente da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que, em caráter excepcional diante
da atual situação decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas
pelas autoridades sanitárias, com a finalidade de preservar a saúde dos dirigentes e observar o disposto no art. 5º, caput,
da Lei 14.010/20 e no inciso II do parágrafo único do art. 7º da Lei 14.030/20, será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA
na Plataforma ZOOM Meeting, no dia 29/10/2020, em 1ª convocação às 19h, com à presença de 2/3 dos associados e
às 19h30, em 2ª e última convocação, com a presença de 1/3 dos membros ou com qualquer número de associados
(art. 53, do Estatuto Social) para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
1. Abertura da campanha salarial; 2. Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2021; 3.
Outorgar poderes para a Diretoria do SECOMJER negociar e celebrar a Convenção Coletiva do Trabalho 2021, inclusive,
suscitar os dissídios coletivo econômico, jurídico e de greve; 4. Fixar o valor da mensalidade a ser paga mensalmente
pelos associados ao sindicato, nos termos 545 da CLT; 5. Fixar o valor das contribuições assistenciais, prevista na alínea
“e” do art. 513 da CLT, para todos os integrantes da categoria, associados e não associados, assim como o número
de parcelas, com direito de oposição dos não associados; 6. Eleger a Comissão provisória de Negociação Coletiva;
7. Aprovação ou rejeição por deliberação coletiva de autorização prévia e expressa para o desconto de contribuições
sindicais para todos os integrantes da categoria profissional, associados e/ou não associados.
Jaguaquara/BA, 22 de outubro de 2020.
Célia Maria Rezende Dáttoli - Diretora/Presidente

CENTRAIS EÓLICASTANQUE S.A.

CNPJ/MF nº 12.048.059/0001-39 NIRE 29.300.031.780
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29 dias do mês de junho de 2018, às 17h00, na sede social da Centrais Eólicas Tanque S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Caetité, Estado da Bahia, Rua Barão de Caetité, nº 393, Bairro Centro, CEP 46400-970.
2. Publicações: O Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e o relatório da Ernst &
Young Auditores Independentes S.S. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 133 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), foram publicados nos seguintes jornais:
(i) A Tarde, na edição de 20 de junho de 2018, na página C10, e (ii) Diário Oficial do Estado da Bahia, na edição de 20 de junho de 2018,
páginas 44 a 46.Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, dispensa-se a publicação de Aviso aos Acionistas, conforme
faculta o artigo 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 3. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de
acionistarepresentando100%(cemporcento)docapitalsocialdaCompanhia,nostermosdaLeidasSociedadesporAções.4.Presença:
Presente acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do
livro de presença de acionistas.5.Mesa:Os trabalhos foram presididos pelo Sr.Carlos Renato Xavier Pompermaier, profissional indicado
pela Companhia, e secretariados pela Sr.Vinicius BernardesVieira da Silva.6. Ordem do Dia:Reuniram-se os acionistas da Companhia
para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias: em Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas da diretoria,
demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores independentes e o relatório anual da
administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e, em Assembleia Geral Extraordinária: examinar e votar a respeito do aumento
do capital social da Companhia.7.Deliberações:Após análise da matéria constante na ordem do dia, o acionista da Companhia aprovou,
na forma do art. 122 da Lei das Sociedades por Ações: Em Assembleia Geral Ordinária: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos dos
presentes, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório do auditor independente e o relatório anual da
administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 7.2 Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, a
proposta da administração para destinação do resultado face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, no montante total de R$9.783.182,78 que, deduzida a parcela destinada à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193
da Lei das Sociedades por Ações, no valor de R$489.159,14, perfaz um lucro líquido ajustado total de R$9.294.023,64 a ser destinado da
seguinte forma: (i) R$92.940,24, correspondente a 1% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, será distribuído como dividendo obrigatório, conforme dispõe o Estatuto Social da Companhia;e (ii) R$9.201.083,40,
correspondente a 99% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, será destinado
àdistribuiçãodedividendosadicionaisaosacionistas.7.2.1.Opagamentodosdividendospropostosnositens(i)e(ii)acimaserárealizado
até o final do exercício social de 2018, a depender da situação de caixa da Companhia.O valor do dividendo proposto está isento de IRRF,
de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada. Em Assembleia Geral Extraordinária:
7.3 Aumentar o capital social da Companhia, sendo o aumento no valor de R$24.574,88 sem a emissão de novas ações, de modo que o
capital social da Companhia passará dos atuais R$48.297.824,07 para R$48.322.398,95. Em face do aumento do capital social ora
aprovado, a acionista da Companhia, AES Tietê Eólica S.A. (atual denominação de Renova Eólica Participações S.A.), presente à
assembleia, integraliza, mediante capitalização de créditos detidos em face da Companhia, conforme contabilizados em balancete da
Companhia datado de 20 de junho de 2018, a totalidade do aumento de capital. 7.3.1 Em decorrência da alteração acima aprovada, a
redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar da seguinte forma: “Artigo 5º - O capital social da Companhia,
subscrito e totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$48.322.398,95 (quarenta e oito milhões, trezentos e vinte e dois
mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), dividido em 96.791.325 (noventa e seis milhões, setecentas e noventa e
uma mil, trezentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 7.4 Em vista do disposto acima, resolvem os
acionistas reformar integralmente o Estatuto Social da Companhia, e que passará a viger de acordo com a nova redação constante do
AnexoIàpresenteAta,jáconsolidadocomrelaçãoàsdeliberaçõesoratomadas.8.Encerramento:Nadamaishavendoatratar,apalavra
foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata. Assinaturas: Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário.
Acionista Presente: AES Tietê Eólica S.A.(atual denominação de Renova Eólica Participações S.A.).Certifico que a presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. Caetité/Bahia, 29 de junho de 2018. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius
Bernardes Vieira da Silva - Secretário. JUCEB nº 97790378 em 10/09/2018. Protocolo: 188607668 de 09/08/2018. Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.
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De acordo com o TSE, os locais de votação terão coordenadores de acessibilidade, exclusivamente para receber, encaminhar e dar o
tratamento adequado as
pessoas que são prioridade
na hora de votar.
“Qualquer
dificuldade
que os eleitores tiverem, eles
poderão procurar, em seu
local de votação, os coordenadores de acessibilidade,
que estarão identificados
com camisas azuis”, informou o tribunal.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA EM
WWW.ATARDE.COM.BR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS objetivando o eventual fornecimento, sob demanda, de gêneros alimentícios (biscoito
salgado, achocolatado, barra de cereal, etc), para atender à Unidade do SESI Sudoeste nos Projetos de Trabalhos Sociais.
Abertura: 04/11/2020 às 14:30h (horário local)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020 - SRP
A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos
interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº 084/2020 – BB nº 841862, que tem por objeto: AQUISIÇÃO
DE CONJUNTOS DE PÁS DESCARTÁVEIS ADULTOS E PEDIÁTRICOS
COMPATÍVEL COM O DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA
LIFE400 PARA A SAMU DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA, que a
sessão de abertura do referido certame será no dia 06/11/2020 às 09:00 horas
(Horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital
devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoese.com.br e/ou www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações
tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. AlagoinhasBa, 22/10/2020. Laiane Pereira Flores – Pregoeira Oﬁcial.

Objeto: Contratação de empresa especializada para Manutenção dos equipamentos de musculação para as unidades do
SESI Simões Filho e Itapagipe.
Abertura:05/11/2020 às 09h (horário local)

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 30849794.2020.CPL SFIEB.PE.0125.FIEB
Objeto: Prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais para alunos.
Abertura: 04/11/2020 às 09h (horário local)

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30851581.2020.CPL SFIEB.PE.0180.SESIVC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30852284.2020.PE.0194.SESISE

Retirada dos Editais, a partir de 23/10/2020, no site do Portal de Compras: compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 23/10/2020
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 007/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SAEB/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

Tipo: menor preço (“fator k”) Abertura: 02/12/2020 às 13h30min. Objeto: conclusão da obra do centro
de estudos de saude da UESB de Jequié - CAMPUS II (UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia). Família: 07.05. Local da sessão: 2ª Avenida, n° 200, 1º andar, sala de licitação SAEB/CCL, Centro
Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-Bahia. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do
site: www.comprasnet.ba.gov.br. A sessão presencial deste certame ocorrerá por videoconferência,
no endereço eletrônico: https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual, em conformidade com a
Instrução Normativa SAEB nº 016/2020, em razão da situação de emergência acarretada pela Pandemia do
Novo Coronavírus - COVID-19. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: clop.ccl@
saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min às 18h00min no
endereço supracitado, 22/10/2020 - Luciana Andrade Quixadá Nou - Presidente da Comissão de Licitação
para Obras e Serviços de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

SAEB
CENTRAIS EÓLICAS MARON S.A.

CNPJ/MF nº 12.041.214/0001-95 - NIRE 29.300.032.085
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2019
1.Data,HoraeLocal:Realizadaaos28diasdomêsdejunhode2019,às13h30,nasedesocialdaCentraisEólicasMaronS.A.(“Companhia”),
localizada na cidade de Caetité, Estado da Bahia, Sitio Gado Bravo, Altura do km 250 da Rodovia BR-030, parte da subestação de energia da
área13.1,S/N,CEP46400-000,ZonaRural,DistritoBrejinhodasAmetistas.2.Publicações:ORelatóriodaAdministração,asDemonstrações
ContábeiserespectivasNotasExplicativaseorelatóriodaErnst&YoungAuditoresIndependentesS.S.referentesaoexercíciosocialencerrado
em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), foram publicados nos seguintes jornais:(i) ATarde, na edição de 11 de junho de 2019, na página A8, e (ii) Diário Oﬁcial do Estado
daBahia,naediçãode11dejunhode2019,páginas03a04.Tendoemvistaapresençadatotalidadedosacionistas,dispensa-seapublicação
de Aviso aos Acionistas, conforme faculta o artigo 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 3. Convocação: Dispensada a convocação
tendo em vista a presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do §4º do Art.124
da Lei das Sociedades por Ações. 4. Presença: Presente acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da
Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. 5. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos
Renato Xavier Pompermaier e secretariados pelo Sr.Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 6. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da
Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias: em Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas da diretoria,
demonstrações contábeis e correspondentes notasexplicativas, o relatório dosauditoresindependentese o relatório anualdaadministração,
relativos aoexercíciosocialﬁndoem31 dedezembrode2018;(ii)destinaçãodosresultadosda Companhia,relativos aoexercíciosocialﬁndo
em 31 de dezembro de 2018;(iii) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia;e, em Assembleia Geral Extraordinária: prorrogação,
até o ﬁnal do exercício social de 2019, do pagamento do saldo dos dividendos declarados em exercícios anteriores e devidos aos acionistas
daCompanhia.7.Deliberações:InstaladaaAssembleia,apósdiscussãodasmatériasconstantesdaOrdemdoDia,osacionistaspresentes
deliberaram o quanto segue: Em Assembleia Geral Ordinária: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, as demonstrações
contábeisecorrespondentesnotasexplicativas,orelatóriodoauditorindependenteeorelatórioanualdaadministração,relativosaoexercício
socialﬁndoem31dedezembrode2018.7.2Aprovar,porunanimidadedosvotosdospresentes,apropostadaadministraçãoparadestinação
do resultado face à apuração do lucro líquido no exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2018, no montante total de R$10.333.713,42
que, deduzida a parcela destinada à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, no valor de
R$516.685,67, perfaz um lucro líquido ajustado total de R$9.817.027,75 a ser destinado da seguinte forma: (i) R$98.170,28, correspondente
a 1% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, será distribuído como dividendo
obrigatório, conforme dispõe o Estatuto Social da Companhia; e (ii) R$9.718.857,47, correspondente a 99% do lucro líquido ajustado da
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, será destinado à distribuição de dividendos adicionais aos acionistas.
7.2.1. O pagamento dos dividendos propostos nos itens (i) e (ii) acima será realizado até o ﬁnal do exercício social de 2018, a depender da
situação de caixa da Companhia. O valor do dividendo proposto está isento de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249 de 26 de
dezembro de 1995, conforme alterada.7.3 Reeleger os membros da Diretoria da Companhia, nos seguintes termos:(a) Diretor Presidente:
Sr.ÍtaloTadeudeCarvalhoFreitasFilho,brasileiro,casado,engenheiromecânico,portadordaCarteiradeIdentidadeRGnº5.520.721-SSP/
PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Condomínio Centro Empresarial Berrini, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP: 04575-000; (b) Diretor
Vice-Presidente:Sr.AndersondeOliveira,brasileiro,casado,administradordeempresas,portadordaCéduladeIdentidadeRGnº147.85060 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.968.918-62, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Condomínio Centro Empresarial Berrini, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP:04575-000;
e (c) DiretorVice-Presidente: Sr.Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 39.294.294-X - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.425.117-51, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Condomínio Centro Empresarial Berrini, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP:
04575-000.7.3.1 Consignar que os Diretores ora eleitos terão mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data e tomarão posse de seu
cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia, bem como que
apresentaram à Assembleia Geral declaração aﬁrmando que:(i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de
prevaricação,peitaousuborno,concussão,peculato,contraaeconomiapopular,afépúblicaouapropriedade,oucondenadosàpenacriminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das S.A.; e que
(ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em
especial, em conselhos consultivos, de administração ou ﬁscal) e não têm interesse conﬂitante com a Companhia, conforme estabelecido no
parágrafo terceiro, artigo 147 da Lei das S.A.Em Assembleia Geral Extraordinária: 7.4 Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes,
a postergação do pagamento do saldo dos dividendos declarados em exercícios anteriores e devidos aos acionistas da Companhia, no
montante total de R$5.091.838,63, o qual será realizado até o ﬁnal do exercício de 2019. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
palavrafoioferecidaatodosquedelaquisessemfazeruso,ninguémsemanifestando,areuniãofoisuspensapelotemponecessárioàlavratura
dapresenteata.Assinaturas:Mesa:CarlosRenatoXavierPompermaier-Presidente;ViniciusBernardesVieiradaSilva-Secretário.Acionista
Presente: AES Tietê Eólica S.A. Caetité, Bahia, 28 de junho de 2019. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius
BernardesVieira da Silva - Secretário.Acionistas Presente:AESTietê Eólica S.A.- ÍtaloTadeu de Carvalho Freitas Filho - Diretor;Clarissa
Della Nina Sadock Accorsi - Diretora.JUCEB nº 97911389 em 10/10/2019. Protocolo:195888103 de 05/09/2019.Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 11/10/2019.Tiana Regila M.G.de Araújo - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 – BB Nº 841844 - SEC/SUPEC/DISUP/CSE
Abertura: 10/11/2020, às 10h00min. (horário de Brasília). Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA BIBLIOTECA. Família: 71.10. Local da sessão: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail copel@educacao.ba.gov.br, telefone (71)
3115-1403 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 12:00h e das 13:30h às
18:00h, no endereço da Secretaria da Educação: 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 05,
Centro Administrativo da Bahia – CAB. CEP: 41.745-003. Salvador/BA, 22/10/2020. Marcelo Simões
da Silva - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 – BB Nº 841846 - SEC/
SUPEC/DISUP/CSE

Abertura: 12/11/2020, às 10h00min. (horário de Brasília). Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA E BATEDEIRA INDUSTRIAL. Família: 73.20 e 66.70. Local da sessão: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e
seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.
br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail copel@educacao.ba.gov.br, telefone
(71) 3115-1403 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às12:00h e das 13:30h às
18:00h, no endereço da Secretaria da Educação: 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 05,
Centro Administrativo da Bahia – CAB. CEP: 41.745-003. Salvador/BA, 22/10/2020. Marcelo Simões
da Silva - Pregoeiro Oficial.

SEC
CENTRAIS EÓLICAS TANQUE S.A.

CNPJ/MF nº 12.048.059/0001-39 - NIRE 29.300.031.780
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28 dias do mês de junho de 2019, às 17h00, na sede social da Centrais Eólicas Tanque S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Caetité, Estado da Bahia, na Fazenda Lagoinha, Altura do Km 250 da Rodovia BR-030,
parte da subestação de energia da área 13.1, S/N, CEP 46400-000, Zona Rural, Povoado de Aroeiras. 2. Publicações: O Relatório
da Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e o relatório da Ernst & Young Auditores
Independentes S.S. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), foram publicados nos seguintes jornais: (i) ATarde,
na edição de 11 de junho de 2019, na página B3, e (ii) Diário Oficial do Estado da Bahia, na edição de 11 de junho de 2019, páginas 23
e 24. Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, dispensa-se a publicação de Aviso aos Acionistas, conforme faculta
o artigo 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 3. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de
acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
4. Presença: Presente acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas
constantes do livro de presença de acionistas. 5. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier,
profissional indicado pela Companhia, e secretariados pela Sr. Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 6. Ordem do Dia: Reuniram-se
os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) as contas da diretoria, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores independentes
e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) destinação dos resultados
da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) reeleição dos membros da Diretoria da
Companhia; e, em Assembleia Geral Extraordinária: prorrogação, até o final do exercício social de 2019, do pagamento do saldo
dos dividendos declarados em exercícios anteriores e devidos à acionista da Companhia. 7. Deliberações: Após análise da matéria
constante na ordem do dia, o acionista da Companhia aprovou, na forma do art.122 da Lei das Sociedades por Ações:Em Assembleia
Geral Ordinária: 7.1. Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, as demonstrações contábeis e correspondentes notas
explicativas, o relatório do auditor independente e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018.7.2. Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, a proposta da administração para destinação do resultado
face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no montante total de R$9.279.476,08 que,
deduzida a parcela destinada à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, no valor
de R$463.973,80, perfaz um lucro líquido ajustado total de R$8.815.502,28 a ser destinado da seguinte forma: (i) R$88.155,02,
correspondente a 1% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, será
distribuído como dividendo obrigatório, conforme dispõe o Estatuto Social da Companhia; e (ii) R$8.727.347,26, correspondente a
99% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, será destinado à distribuição
de dividendos adicionais aos acionistas. 7.2.1. O pagamento dos dividendos propostos nos itens (i) e (ii) acima será realizado até o
final do exercício social de 2019, a depender da situação de caixa da Companhia. O valor do dividendo proposto está isento de IRRF,
de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada. 7.3. Reeleger os membros da Diretoria
da Companhia, nos seguintes termos: (a) Diretor Presidente: Sr. Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.520.721 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495,
Condomínio Centro Empresarial Berrini, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP: 04575-000; (b) Diretor Vice-Presidente: Sr. Anderson
de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 147.850-60 (SSP/SP) e inscrito
no CPF/MF sob o nº 051.968.918-62, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Condomínio Centro Empresarial Berrini, 12º andar, Brooklin Paulista, CEP: 04575-000; e
(c) Diretor Vice-Presidente: Sr. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 39.294.294-X - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.425.117-51, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Condomínio Centro Empresarial Berrini,
12º andar, Brooklin Paulista, CEP: 04575-000. 7.3.1. Consignar que os Diretores ora eleitos terão mandato de 2 (dois) anos a contar
da presente data e tomarão posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio e
arquivado na sede da Companhia, bem como que apresentaram à Assembleia Geral declaração afirmando que: (i) não estão
impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos como previsto no parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das S.A.; e que (ii) atendem ao requisito de reputação
ilibada, não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos,
de administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no parágrafo terceiro, artigo
147 da Lei das S.A.. Em Assembleia Geral Extraordinária: 7.4. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a postergação
do pagamento do saldo dos dividendos declarados em exercícios anteriores devidos aos acionistas da Companhia, no montante
total de R$10.096.500,53, o qual será realizado até o final do exercício de 2019. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata. Assinaturas: Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius Bernardes Vieira da Silva
- Secretário. Acionista Presente: AES Tietê Eólica S.A.Caetité/Bahia, 28 de junho de 2019. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier
- Presidente; Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário. Acionista Presente: Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho - Diretor,
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi - Diretora. JUCEB nº 97911391 em 10/10/2019. Protocolo: 195913795 de 29/08/2019. Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2019 por Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

