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escrituradora ou agente custodiante; e (b) para os acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, extrato da respectiva participação, emitido pelo órgão
competente. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples,
devidamente registrada: (a) do último contrato ou estatuto social; e (b) da documentação
societária que outorgue poderes e representação (ato de eleição do administrador e,
conforme o caso, procuração). No tocante aos fundos de investimento, a representação
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos
documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora,
deverá apresentar cópia do último regulamento do fundo, devidamente registrado. Para
participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter
sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A., devendo
o instrumento de procuração observar o disposto no art. 654 da Lei 10.406/2002. As
pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na
Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou
instituição financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A.. No caso de
acionistas pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas por procurador constituído
em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código
Civil, sem a necessidade de o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou
advogado. A Companhia disponibilizará o sistema de votação a distância, nos termos da
Instrução CVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância
por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão
da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes
no item 12.2 do Formulário de Referência e na Proposta da Administração. A Companhia
não exige o reconhecimento de firma, notarização, consularização e/ou tradução
juramentada dos documentos. Os Acionistas que não enviarem a solicitação e a
documentação necessária para participação virtual até às 09h do dia 26/04/2021 não
poderão participar da Assembleia. Após recebida a solicitação e verificados, de forma
satisfatória, os documentos apresentados, a Companhia enviará para o e-mail informado
ou, em sua ausência, para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à
Plataforma Digital, sendo remetido apenas um convite individual por solicitante. O
Acionista que tenha solicitado devidamente sua participação virtual e não tenha recebido,
da Companhia, o e-mail com o link e instruções para acesso e participação nas Assembleias
até às 09h do dia 27/04/2021, deverá entrar em contato com a Companhia
impreterivelmente até às 15h do dia 27/04/2021, pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de
que lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para acesso. O link e as instruções a
serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis e não poderão ser
compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização do acionista. Na data da
Assembleia, o acesso à plataforma digital para participação estará disponível a partir de 30
minutos de antecedência, sendo que o registro da presença do acionista via sistema
eletrônico somente se dará mediante o acesso do respectivo acionista, ou seu
representante, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após o início da
Assembleia, não será possível o ingresso do acionista, independentemente da realização do
cadastro. Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital
para participação da Assembleia com pelo menos 30 minutos de antecedência. A
Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a
compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas para participação
da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por
quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da
plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos e
informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição
dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede mundial de
computadores da Companhia (http://www.ri.energisa.com.br), da CVM
(http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br),
incluindo a Proposta da Administração e Manual de Participação, que contém informações
complementares relativas à participação na Assembleia por meio do sistema eletrônico.
Por fim, ressalta-se que, como a Assembleia será realizada exclusivamente de modo digital,
não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem presencialmente. A decisão da
Companhia acerca da realização da Assembleia de modo exclusivamente digital foi tomada
em contexto específico e excepcional, tendo em vista a crise provocada pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo. A Companhia reitera seu compromisso com
a adoção das medidas de combate à pandemia e com a segurança de seus Acionistas,
colaboradores e da comunidade em geral.

Cataguases, 29 de março de 2021
IVAN MÜLLER BOTELHO

Presidente do Conselho de Administração

(*)Republicado nesta data por ter saído indevidamente no DOU nº 61-A, de 1-4-2021,
Seção 3.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABARÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021

A Pref. Mun. de Abaré/BA, realizará a Licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico N°: 016/2021. TIPO: Menor Preço Por Item. DATA: 15/04/2021, ás 09:00h.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos permanentes para retorno dos
atendimentos eletivos em todos os USFs do município para melhor atendimento.
FUNDAMENTAÇÃO: LF Nº: 10.520/02, DF Nº: 10.024/19, LC Nº'S: 123/06 e 147/14, DF
Nº: 8.538/15 e LF Nº: 8.666/93. Inf.: Na Pref. Mun. das 08h00min ás 12h00min, de
segunda á sexta-feira. Inf.: Adicionais: (0xx75) 3287-2222/2470. A retirada de edital
será pelo o e-mail - copel.abare@gmail.com e quanto á realização da sessão pública do
Pregão Eletrônico, será realizada no site: bllcompas.com.

Abaré-BA, 1º de abril de 2021
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 - SRP

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 19/04/2021, às
09:00hs (nove horas), em sua sede, visando o REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa
com aquisição de equipamentos e materiais elétricos destinados às Escolas e Creches
Municipais, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da
administração pública municipal. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no
endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede da
Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro,
Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Divulgação dos outros atos-
Diário Oficial https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. - Tel (77) 3441-8781. O
Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 3/2021

A COPEL, realizará licitação na modalidade CHAMADA PUBLICA nº 003/2021 PA:
030/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, VOLTADOS À COMPOSIÇÃO DE KIT'S DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE
ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA. Abertura: às 09:00 horas
dia 22/04/2021, realizada na sala da COPEL na PMCA - BA, Praça da Liberdade, 376,
Centro. Informações: (75) 3522-3805 ou email: 1licitacaopmca@gmail.com das 08 ás 12h.
Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves-Ba, 31/03/2021.

NAIANE SOUZA
Presidente

R E T I F I C AÇ ÃO

DATA DA LICITAÇÃO PP N° 013/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES CNPJ Nº. 13.693.122/0001-52. Na

publicação no DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) EDIÇÃO Nº 50 SEÇÃO 3 PÁG.: 135 DATA
16/03/2021.LEIA-SE: Pregão Presencial n° 013/2021 Processo Administrativo nº 034/2021.
Abertura: ás 10h dia 07/04/2021.MOTIVO: Acolhimento do Recurso. Castro Alves - BA,
01/04/2021.NAIANE SOUZA,Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2021

A Pregoeira torna público ERRATA EDITAL PP nº 022/2021, PA nº 050/2021: Fica
suprimido do edital do certame licitatório PP nº 022/2021, PA nº 050/2021, o item 22.7,
ficando inalterado os demais itens. Com efeito, deixa de reabrir os prazos inicialmente
estabelecidos, vez que, inquestionavelmente, a alteração não afeta a formulação das
propostas.

Castro Alves - BA, 31 de março de 2021.
NAIANE SOUZA

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021
A Prefeitura Municipal de Fátima torna público para conhecimento dos interessados que
fará realizar no endereço eletrônico https://licitanet.com.br, licitação na modalidade
PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 15 de abril de
2021 às 08h00min para Fornecimento de Equipamento (Microscópio), Reagentes, Vidrarias
e Insumos e Outros materiais de Uso Laboratorial de forma parcelada, conforme
especificações e condições constantes do edital e do termo de referência a fim de atender
as necessidades do município de Fátima/BA. Edital no site
https://www.fatima.ba.gov.br/site/editais.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021
A Prefeitura Municipal de Fátima torna público para conhecimento dos

interessados que fará realizar no endereço eletrônico https://licitanet.com.br, licitação na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 15
de abril de 2021 às 09h00min para Fornecimento de Material para Saúde Bucal forma
parcelada, conforme especificações e condições constantes do edital e do termo de
referência a fim de atender as necessidades do município de Fátima/BA. Edital no site
https://www.fatima.ba.gov.br/site/editais.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021
A Prefeitura Municipal de Fátima torna público para conhecimento dos

interessados que fará realizar no endereço eletrônico https://licitanet.com.br, licitação na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 15
de abril de 2021 às 13h00min para Fornecimento de Cesta básica de alimentos, composto
de 20 produtos forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do edital
e do termo de referência a fim de atender as necessidades do município de Fátima/BA .
Edital no site https://www.fatima.ba.gov.br/site/editais.

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 06 de abril de 2021 às
12h00min (doze horas).

Fátima (BA), 31 de março de 2021.
AMANDA BORGES DE SOUZA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

Aquisição de gêneros alimentícios com entregas semanais, quinzenais e
mensais, de acordo com sua natureza, da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o exercício de
2021, 'em conformidade com a Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020;
Abertura: 29 de abril de 2021; Horário: 09:30 h; Local: Secretaria de Administração
Modernização e Informação, situada na Rua Zulmira Silvany, s/nº, (Feira Nova);
Informações adicionais no endereço acima mencionado.

Itaberaba-Bahia, 1º de abril de 2021.
ZENON SOUZA LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 3/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
aquisição de livros didáticos da Educação Infantil - Pré Escola e Caderno de At i v i d a d e s
do 1º ano do Ensino Fundamental para atender os alunos da sede e zona rural,
conforme especificações e quantidades no termo de referência, deste edital, do tipo
menor por lote. Data: 12/04/2021 - Horário: 09:00hs.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4/2021

OBJETO: Contratação de Empresa com sede na cidade de Lagedo do Tabocal
especializada em serviço de Hospedagem e alimentação no município de Lagedo do
Tabocal, para os professores, formadores e/ou coordenador do Programa de Formação
de Professores da educação Básica MEC/CAPES/UNEB; hospedagem e alimentação de
prestadores de serviço de outras localidades a serviço do município, bem como o
fornecimento de refeições para os policiais (Civil, Militar e CAESG) e detentos da
delegacia municipal de Lagedo do Tabocal, mediante Sistema de Registro de Preços ,
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