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  Publicidade Legal

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão 
e nº 3056/0222 - 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 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão, 
e de 22/07/2022 até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da 
CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, 
RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia 
VIA BA 526 KM01, Nº 15, CIA SUL / Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 98735-
5325 / (71) 98735-5309 / (71) 3102-0220. Atendimento no horário de segunda a sexta das 
09:00 às 17:00hs (Site: www.hastaleiloes.com.br).

(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes 
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  www.hastaleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

O Presidente da COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUALIFICADOS, 
com sede em rodovia AL 105 norte, S/N, Centro, Matriz de Camaragibe – AL, 
inscrita no CNPJ 14.793.555/0001-42, NIRE 274.00026522 no uso das atribuições 
que lhe confere o ESTATUTO SOCIAL, convoca os seus cooperados para 9ª 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 03 de 
Julho de 2022, de forma semipresencial em Centro Juvenil Dom Bosco, rua Fernão 
Carrilho, S/N, Matriz de Camaragibe – AL, através da plataforma digital Google 
Meet utilizando o link: https://meet.google.com/yun-kjvw-riy. O contato da 
assessoria de comunicação - (82) 9 9344-4331 – será disponibilizado para 
resolução de eventuais problemas de conexão com a internet. Iniciará às 08h00 em 
primeira convocação, com 2/3 (dois terços) do número de associados; às 09h00 em 
segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; às 10h00 
em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) 
cooperados para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Adesão de novos cooperados;
2) Demissão, eliminação e exclusão de cooperados;
3) Apresentação das ações realizadas no 1º semestre;
4) Outros assuntos de interesse da cooperativa.

Matriz de Camaragibe - AL, 22 de junho de 2022.

ROMULLO RENAN SILVA DANTAS
Diretor Presidente

RESULTADO DA LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 006/2022

Nº PROCESSO Nº E: 55020.00000822/2012

A Comissão Especial de RDC do Estado de Alagoas, torna público o 
Resultado do RDC Eletrônico nº 006/2022, cujo objeto consiste na 
Contratação integrada para elaboração de projetos de arquitetura e 
engenharia civil visando a execução da nova sede do Instituto de 
Criminalística e da Perícia Oficial (IC/POAL). Critério de julgamento: 
menor preço. Empresa vencedora:  DBN - DEBONI SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.335.154/0001-19 com 
valor global de R$ 24.993.767,27 (vinte e quatro milhões e novecentos e 
noventa e três mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete 
centavos). Ata de Realização do RDC e demais documentos encontram-se 
à  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  s í t i o 
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://seinfra.al.gov.br/aviso-de-
licitacao-rdc-006-2022

Maceió/AL, 22 de junho de 2022.

Cristiano Robério Araújo Medeiros
Presidente da Comissão Especial de RDC

CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTONIO S/A
C.N.P.J(MF) Nº 12.718.011/0001-90  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

 “CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTONIO S/A. CNPJ 12.718.011/0001-90 - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA - São convidados, os Senhores Acionistas da CENTRAL 
AÇUCAREIRA SANTO ANTONIO S/A, para se reunirem em ASSEMBLEIAS 
GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, as quais serão realizadas 
cumulativamente, no dia 21 de julho de 2022, a partir das 09:00 horas, no escritório 
administrativo da empresa, localizado na Rua Barão de Jaraguá, nº 195, Jaraguá, 
Maceió, Alagoas, com a finalidade de deliberaram sobre as seguintes questões: 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 e aprovação 
dos honorários da diretoria, c) eleição da Diretoria e d) outros assuntos de interesse 
da sociedade. 2) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) necessidade de 
localização e identificação de alguns acionistas preferenciais; b) alteração de 
Estatuto; c) outros assuntos de interesse da Sociedade. Comunicamos que já 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 ao exercício sociais encerrados 
em 31/12/2019,31/12/2020 e 31/12/2021. Maceió/AL, 20 de junho de 2022. JOSÉ  
CARLOS CORREIA MARANHÃO, Diretor Superintendente, ERNESTO GOMES 
MARANHÃO NETO, Diretor Superintendente.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 023/2022 – SESI/SENAI
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 024/2022 – SESI/SENAI
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 025/2022 – SESI/SENAI
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 026/2022 – SESI/SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e o Serviço 
Social da Indústria - SESI, Departamentos Regionais 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, 
processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, 
sendo: às 14 horas do dia 12 de julho de 2022, concorrência nº 
023/2022 (SESI/SENAI) para contratação de empresa especializada 
em manutenção e limpeza de caixas d'água e cisternas, contrato para 
12 meses, às 09 horas do dia 13 de julho de 2022, concorrência nº 
024/2022 (SESI/SENAI) para Registro de Preços para aquisição de 
materiais de copa e cozinha, às 09 horas do dia 14 de julho de 2022, 
concorrência nº 025/2022 (SESI/SENAI) para Registro de preços 
para aquisição de materiais descartáveis e às 09 horas do dia 15 de 
julho de 2022, concorrência nº 026/2022 (SESI/SENAI) para 
Registro de preços para aquisição de materiais para refrigeração. 

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  Tr 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, 23 de junho de 2022.
Comissão de Licitação do Sistema FIEA.

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 037/2022 – T2 - CPL/SETRAND-DER/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35032.0000000227/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO 
URBANO - SETRAND/AL, através da Comissão Permanente de Licitações de 
Obras e Serviços de Engenharia - CPL/SETRAND-DER/AL, comunica às 
empresas interessadas que fará realizar às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2022, 
na sala de reuniões da CPL/SETRAND-DER/AL, situada na Secretaria de Estado 
de Transporte e Desenvolvimento Urbano, com sede na Av. Fernandes Lima, 555, 
Farol, Maceió / AL, em sessão pública, a Concorrência nº 037/2022 – T2 - 
CPL/SETRAND-DER/AL, tendo como objeto a contratação de empresa para a 
execução de obras para Implantação de Pavimentação do Trecho: Entr. BR-101 / 
Povoado Camboim / Povoado Barro Velho / Povoado Palmeirinha / Entr. AL-220, 
localizado no Município de Junqueiro/AL, em conformidade com as 
Especificações Técnicas que integram o Edital. A presente licitação e a 
contratação dela decorrente têm fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Estadual 5.237 de 17 de julho de 
1991 e Decreto nº 72.329 de 16 de dezembro de 2020. A apresentação das 
Documentações e Propostas deverá obedecer ao horário e data supramencionados 
e o Edital encontra-se à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 13:00 
horas na sala da CPL/SETRAND-DER/AL, podendo ser solicitado por meio do 
endereço eletrônico: cpl@setrand.al.gov.br. Informações adicionais pelo telefone 
(82) 98802-3586.
Maceió (AL), 22 de junho de 2022.

ANDRÉ PAES CERQUEIRA DE FRANÇA

Presidente

CPL/SETRAND-DER/AL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 036/2022 - T1 - CPL/SETRAND-DER/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05501.0000004365/2021

A  S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  D E  T R A N S P O R T E  E 
DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND/AL, através da Comissão 
Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia - CPL/SETRAND-
DER/AL, comunica às empresas interessadas que fará realizar às 10:00 horas do 
dia 25 de julho de 2022, na sala de reuniões da CPL/SETRAND-DER/AL, situada 
na Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, com sede na 
Av. Fernandes Lima, 555, Farol, Maceió / AL, em sessão pública, a Concorrência 
nº 036/2022 - T1 - CPL/SETRAND-DER/AL, tendo como objeto a contratação de 
empresa para a execução de obras e serviços para Restauração do Pavimento da 
Rodovia AL-101-Sul, referente ao trecho que inicia na Ponte Divaldo Suruagy, 
seguindo em frente até o entroncamento AL-220 (Trevo do Gunga), com extensão 
de 22,46 km, em conformidade com as Especificações Técnicas que integram o 
Edital. A presente licitação e a contratação dela decorrente têm fundamento legal 
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei 
Estadual 5.237 de 17 de julho de 1991 e Decreto nº 72.329 de 16 de dezembro de 
2020. A apresentação das Documentações e Propostas deverá obedecer ao horário 
e data supramencionados e o Edital encontra-se à disposição dos interessados no 
horário das 08:00 às 13:00 horas na sala da CPL/SETRAND-DER/AL, podendo 
ser solicitado por meio do endereço eletrônico: cpl@setrand.al.gov.br. 
Informações adicionais pelo telefone (82) 98802-3586.

Maceió (AL), 21 de junho de 2022.

ANDRÉ PAES CERQUEIRA DE FRANÇA
Presidente

CPL/SETRAND-DER/AL

RESULTADO DA LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2022

Nº PROCESSO Nº E:03300.0000001587/2021

A Comissão Especial de RDC do Estado de Alagoas, torna público o 
Resultado do RDC Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto consiste na 
Contratação integrada de obras para construção de 20 Arenas de Esporte 
de Praia nos municípios do Estado de Alagoas. Critério de julgamento: 
menor preço. Empresa vencedora:  Lote 01 - Região Metropolitana, 
Norte e Serra dos Quilombos -  UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 09.276.767/0001-12 com valor global de R$ 
23.102.533,50 (vinte e três milhões e cento e dois mil e quinhentos e 
trinta e três reais e cinquenta centavos); Lote 02 - - Região Tabuleiro do 
Sul, Planalto da Borborema, Baixo São Francisco, Agreste, Médio 
Sertão e Alto Sertão - UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 09.276.767/0001-12 com valor global de R$ 23.102.533,50 
(vinte e três milhões e cento e dois mil e quinhentos e trinta e três reais e 
cinquenta centavos). Ata de Realização do RDC e demais documentos 
e n c o n t r a m - s e  à  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  s í t i o 
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://seinfra.al.gov.br/aviso-
de-licitacao-rdc-001-2022

Maceió/AL, 22 de junho de 2022.

Cristiano Robério Araújo Medeiros
Presidente da Comissão Especial de RDC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por intermédio do seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, designados pela portaria nº 44/2022, publicada no diário oficial 
eletrônico deste Tribunal, edição de 17 de março de 2022, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para futura e eventual contratação de prestação de serviços 
de buffet para realização de eventos neste Tribunal de Contas do Estado de 
Alagoas, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos, relativo ao processo administrativo TC-668/2022.
ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir das 08h00 (horário de Brasília) do dia 
23/06/2022.
SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA: Às 10h00 (horário de Brasília) do dia 
06/07/2022.
LOCAL: Através do site .www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925473 – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis, no dia 23.06.2022, nos sites: 
www.tce.al.gov.br  www.comprasgovernamentais.gov.br e e as demais 
informações e dúvidas deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitação 
- CPL através do e-mail: .cpl@tceal.tc.br

Maceió-AL, 21 de junho de 2022.

CLÁUDIO CORREIA
Pregoeiro

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=FEE33220
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