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IMBRÓGLIO Governador voltou a comentar anúncio
do presidente que desautorizou seu próprio ministro

Rui Costa condena
“conduta irracional”
de Bolsonaro sobre
vacina contra covid

FERNANDO VALVERDE

O governador Rui Costa criticou mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro (Sem
partido) pelo que chamou
de “conduta irracional” na
gestão do combate à pandemida do Covid-19. Em entrevista para a rádio Metrópole ontem Rui comentou
sobre a decisão de Bolsonaro
de desautorizar o ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello,
a comprar 46 milhões de doses da vacina Coronavac desenvolvida pela farmacêuti-

ca chinesa Sinovac em parceria com o governo de São
Paulo.
“Mais uma vez o presidente dá mais uma entrevista
desastrosa e irresponsável,
não só com a saúde pública,
mas com a vida das pessoas.
São mais de 150 mil brasileiros que já morreram fruto
dessa atitude irresponsável
liderada por ele”, afirmou o
petista que comentou sobre
o constante atrito do presidente com os titulares da
pasta durante a gestão da
pandemia.

Neto: presidente se apega
a discussão ideológica
FERNANDO VALVERDE

Após a polêmica envolvendo
o Ministério da Saúde e o
presidente Jair Bolsonaro,
que descartou a compra de
vacinas chinesas, o prefeito
de Salvador, ACM Neto
(DEM), teceu críticas à gestão do Governo Federal. De
acordo com o democrata, a
última palavra sobre a vacina deve ser dada pelas autoridades de saúde e não por
governantes envoltos em
uma “ideologia política”.
“Não é o presidente, os governadores ou os prefeitos
que devem dar a palavra final
sobre a vacina. Isso cabe aos
médicos e pessoas qualificadas. Jamais defenderei que se
dê a vacina sem eficácia comprovada”, afirmou.
Ainda de acordo com o gestor, que se reuniu com o governador de São Paulo, João
Dória,emanifestouinteresse
na obtenção da vacina CoronaVac, caso a eficácia do
imunizante seja comprovada, prefeitos e governantes
podem acionar o judiciário
para garantir a aquisição.
“Se necessário for, prefeitos e governadores devem
estar prontos para acionar o
judiciário. O que não pode
acontecer é um jogo político
que prejudique a certificação de qualquer vacina. Fe-

lizmente, no Brasil, nós temos uma justiça que é independente e funciona. Caso precise, vamos sim bater
na porta do judiciário para
que ele tome as providências”, assentiu.
Neto disse ainda que esse
tipo de atrito político deveria ser deixado de lado quando a principal questão é a
saúde pública e a vida das
pessoas, já que o país registra mais de 150 mil mortos
durante a pandemia.
“Umpaíscomonúmerode
casos e o número de mortos
quetemoseocidadãosepega
no meio de uma discussão
ideológica e inaceitável sobre
se a vacina deve ser do país A,
B ou C. É preciso que os governantes tenham respeito
pela vida das pessoas”, afirmou Neto, que apontou a relação com o governador Rui
Costa (PT) como um exemplo
para a condução das relações
durante o momento.
“Neste aspecto, eu e o governador temos mostrado
responsabilidade e maturidade na condução das nossas
decisões. Nem mesmo a campanha eleitoral, que nos colocaemcamposopostos,atrapalhou nossa condução. Entendemos que todos devem
estar juntos nesse momento.
É esse tipo de exemplo que
precisamos no Brasil”.

“Bolsonaro tem algum
complexo. Tinha ciúmes do
ex-ministro da Saúde, o Mandetta, agora tem ciúmes do
Pazuello, é complicado. No
exercício da presidência ele
desautoriza um general do
exército, que não vou entrar
no mérito se é prudente ou
não ter um general como ministro da Saúde, mas já que
ele botou ele não pode desmoralizaredesqualificardessa forma”, avaliou.
Segundo Rui, após o Fórum
dos Governadores, que contou com a presença de Eduar-

“Mais de 150
mil brasileiros
já morreram
fruto dessa
atitude
irresponsável”
RUI COSTA, governador

INFORME PUBLICITÁRIO

GRANDEZA NA POLÍTICA

JOSÉ MENDONÇA

Rui avalia eventual fusão de partidos de esquerda

doPazuello,oministrofoielogiado pela inclinação a deixar
de lado “as ideologias políticas” em busca de melhoras
na saúde pública.
“Tivemos uma reunião
com 24 governadores e o Pazuello foi enfático, sensato e
adotou a medida racional que
qualquer brasileiro adotaria
nesse momento. Nos disse
queoMinistériodaSaúdenão
fariaperseguiçãoideológica a
qualquer vacina. Que qualquer uma que se provasse eficiente e aprovada pela Anvisa
seria comprada pelo Minis-

DA REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) e o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello,
apareceram juntos ontem
durante uma live, para negar os rumores de crise entre
os dois, após o chefe do Executivo ter desautorizado publicamente, na quarta-feira,
a compra das doses de vacina contra a covid-19.
“É simples assim, um
manda e outro, obedece.
Mas temos um carinho”,
afirmou Pazuello, descontraído. Bolsonaro reagiu em

tom de brincadeira: “Está
pintando um clima aqui”.
Ainda na live, ambos defenderam o uso da hidroxicloroquina para tratar da
covid-19, embora não tenha
eficácia comprovada. E negaram atrito entre eles. Pazuello, recém-diagnosticado com o novo coronavírus,
e Bolsonaro, aparecem sem
máscara. Apesar do presidente ter se curado, não significa que não pode ficar
doente novamente ou “carregar” o vírus e transmiti-l a
outras pessoas, pois a imunidade ainda é uma incóg-

AVISO DE LICITAÇÃO

CENTRAIS EÓLICAS CAETITÉ S.A.

CNPJ/MF nº 11.201.767/0001-03 - NIRE 29.300.032.131
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 11h00, na sede social da Centrais Eólicas Caetité S.A.
(“Companhia”),localizadanacidadedePindaí,EstadodaBahia,Rua7deSetembro,nº77,BairroCentro,CEP46360-000.2.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) Jornal A Tarde, na
edição de 20 de junho de 2018, na página C6, e (ii) Diário Oficial do Estado da Bahia, na edição de 20 de junho de 2018, páginas 11 a 13.
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 do §4º do Art. 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“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 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)ascontasdadiretoria,demonstraçõescontábeisecorrespondentesnotasexplicativas,orelatóriodosauditoresindependentes
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
Companhiaaprovou,naformadoart.122daLeidasSociedadesporAções:EmAssembleiaGeralOrdinária:7.1Aprovar,porunanimidade
dosvotosdospresentes,asdemonstraçõescontábeisecorrespondentesnotasexplicativas,orelatóriodoauditorindependenteeorelatório
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$13.674.241,38 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$683.712,07, perfaz um lucro líquido ajustado total de R$12.990.529,31 a ser
destinado da seguinte forma:(i) R$129.905,29, 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$12.860.624,02, correspondente a 99% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, 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. Em Assembleia Geral
Extraordinária: 7.3 Aumentar o capital social da Companhia, sendo o aumento no valor de R$17.750,19, sem a emissão de novas ações,
de modo que o capital social da Companhia passará dos atuais R$47.420.884,74 para R$47.438.634,93. Em face do aumento do capital
social ora aprovado, a acionista da Companhia, AESTietê Eólica S.A.(atual denominação de Renova Eólica Participações S.A.), presente
à assembleia, integraliza, mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista contra a Companhia conforme contabilizados no
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,subscritoetotalmenteintegralizadoemmoedacorrentenacional,édeR$47.438.634,93(quarentaesetemilhões,quatrocentos
e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), dividido em 137.430.303 (cento e trinta e sete milhões,
quatrocentas e trinta mil, trezentas e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”.7.3.2 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
Anexo I à presente Ata, já consolidado com relação às deliberações ora tomadas.7.4 A acionista, neste ato, autoriza a Diretoria a praticar
todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia. 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
lavraturadapresenteata.Assinaturas:Mesa:CarlosRenatoXavierPompermaier-Presidente;ViniciusBernardesVieiradaSilva-Secretário.
Acionista Presente:AESTietê Eólica S.A.(atual denominação de Renova Eólica Participações S.A.).Certifico que a presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio.Pindaí, Bahia, 29 de junho de 2018.Mesa:Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente;Vinicius Bernardes
Vieira da Silva - Secretário. JUCEB nº 97796944 em 02/10/2018. Protocolo: 188609067 de 09/08/2018. Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 03/10/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

Informado por uma das grandes professoras de ginástica
do Brasil Andreia Calfa que
Dra. Karla Borges é candidata a vereadora. Satisfação,
tem uma atuação brilhante
na sua vida de trabalho como
auditora fiscal e professora
de direito tributário, nos artigos que escreve e como
palestrante, transmite a importância da mulher para o
mundo em que vivemos.
A história de seu pai Benedito Borges está no coração de
todos que gostam de esporte
e do Bahia.
Benedito Borges, levou o
Bahia a ser campeão brasileiro junto com meu amigo
Osório Villas Boas disputando a final com o Santos
- Pelé.
Não esqueço Benedito Borges e Osório Villas Boas,
como todos que fazem o
Bahia e sua torcida. Dinâmicos representam muito
na história do esporte Clube
Bahia.
Dra. Karla Borges eleita, significará na câmara de vereadores o crescimento da câmara e da mulher na política.
PUBLICAMOS NO FACEBOOK JOSÉ A. MENDONÇA
OS ARTIGOS: CPI’S, MOMENTO POLÍTICO GOVERNO RESPONSÁVEL PELO
DINHEIRO DO POVO, PUBLICADOS 09/2005. O ARTIGO
REFORMAS,
PUBLICADO
01/2020 IMPORTANTE A
LEITURA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO - 016/2020 SRP - LICITACOES-E Nº. 841795 - objeto: Aquisição de material de
consumo e equipamentos de fisioterapia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
edital, para prevenção e combate ao COVID-19. Abertura as 09:00hs do dia 30/10/2020 - Lei 13979/2020
e atualizações posteriores. O edital poderá ser retirado no site www.itagimirim.ba.gov.br, no e-mail
licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Itagimirim. Josenei Barbosa dos
Santos Silva - Pregoeiro e Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. A COPEL torna
público, a licitação na Modalidade PP Nº 011/2020. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Contratação
de Empresa para Aquisição de Gás GLP de 13kg e 45 Kg e Kit de Instalação para Atender as Demandas
aas Secretarias de Saúde, Ação Social e Cidadania, Educação e Administração. Conforme Termo de
Referência e Planilha Discriminativa no Edital. Valores Globais Estimados Lote I - R$ 36.952,50 e Lote
II – R$ 2.138,40. Período Contratual: 12 meses. Sessão Dia: 06/11/2020 às 09h00min. O Edital estará
disponível exclusivamente via digital, através do site da Transparência Municipal (www.transparencia.
laurodefreitas.ba.gov.br). Em obediência às recomendações emanadas do Ministério da Saúde, será
permitida a entrada de apenas um representante de cada empresa licitante, sendo estes submetidos
a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta de segurança respiratória, uso obrigatório de máscaras
faciais e distanciamento mínimo recomendado. Informações: (71) 3288-8790. Fernanda Borges Soares
- Pregoeira. 22 de outubro de 2020

CNPJ N: 18.163.789/0001-67

PP-32-2020 - O Pregoeiro de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 05/11/2020, às 08:30 horas, no Prédio da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n – Prédio – Centro – Ibirapitanga / Bahia, na
modalidade Pregão presencial, Menor Preço por Lote único, para conforme especificações e condições constantes
no Edital e seus anexos, o presente Pregão Presencial, tipo menor preço, tem por objeto e operação, a contratação
de empresa para aquisição de equipamentos de informática, para manutenção da secretaria de educação deste
Município. Conforme Edital e seus anexos, quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação,
nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido gratuitamente no Setor de Licitação, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 às 12:00h, até o dia 04 de Novembro de 2020, ou no site da Prefeitura, no domínio www.
ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do
art. 4º,IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão
publicados no Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga – Bahia, 22 de
Outubro de 2020. José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

nita para os cientistas.
Pazuello relatou estar sentido cansaço, dor de cabeça e
“um pouquinho de febre”.
“Na terça, mesmo, comecei a
tomar hidroxicloroquina”,
contou Pazuello.
“Mais uma prova aqui que
tomou e deu certo. Alguns
reclamam, falam que a hidroxicloroquina não tem
comprovação científica. Não
tem para a covid, mas tem
para outras coisas”, disse o
presidente.

Facebook: José A. Mendonça
joseandrademendonca@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI050PRP-2020

PREGÃO ELETRÔNICO. Nº: 006/2020.

CNPJ N: 13.846.753/0001-64

tériodaSaúde,oquefoiaplaudido por todos os governadores presentes”, disse Rui.
Na entrevista o governador defendeu ainda a fusão
de partidos como ponto para
uma nova frente ampla democrática que possa minimizar os efeitos do que chamou de uma "pulverização
da oposição" ao Governo Federal. "Se você funde o PT
com o PSB ou o PCdoB, você
já tem um partido de mais de
100 deputados federais e
passaria a ter peso na articulação política", ponderou.

Bolsonaro e ministro negam crise
após divergência por coronavac

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

B1

O CONVALE, através de seu Pregoeiro comunica aos interessados que realizará o seguinte processo.
Pregão Eletrônico SRP nº. PE006/2020, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 841397.
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa do ramo para fornecimento
de brita gravilhão, pó de pedra e areia cessada para atender as necessiades do Consórcio de
Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá - CONVALE, mediante a necessidade da contratante.
Dia: 05 de novembro de 2020 ás 09:30h. Edital disponível no site: https://sai.io.org.br/ba/convale/site/
diariooficial. Informações: telefone: (73) 3533 – 2739 ou consorciodovale@hotmail.com. Maracás-BA,
22 de outubro de 2020. Danilo José de Souza Vieira – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO. Nº: 007/2020.

O CONVALE, através de seu Pregoeiro comunica aos interessados que realizará o seguinte processo.
Pregão Eletrônico SRP nº. PE007/2020, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 841402.
Objeto: Registro de Preços parra contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas,
equipamentos EPI ´s e peças para roçadeira e motosserra para o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável
do Vale do Jiquiriçá - CONVALE. Dia: 05 de novembro de 2020 ás 14:30h. Edital disponível no site: https://
sai.io.org.br/ba/convale/site/diariooficial. Informações: telefone: (73) 3533 – 2739 ou consorciodovale@
hotmail.com. Maracás-BA, 22 de outubro de 2020. Danilo José de Souza Vieira – Pregoeiro.

CENTRAIS EÓLICAS PILÕES S.A.

CNPJ/MF nº 11.201.797/0001-01 - NIRE 29.300.032.107
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 15h30, na sede social da Centrais Eólicas Pilões S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Caetité, Estado da Bahia, Rua Barão de Caetité, nº 393, Bairro Centro, CEP 46400-970.
2.Publicações:ORelatóriodaAdministração,asDemonstraçõesContábeiserespectivasNotasExplicativaseorelatóriodaErnst&Young
AuditoresIndependentesS.S.referentesaoexercíciosocialencerradoem31dedezembrode2017,nostermosdoartigo133daLeinº6.404,
de15dedezembrode1976,conformealterada(“LeidasSociedadesporAções”),forampublicadosnosseguintesjornais:(i)JornalATarde,
na edição de 20 de junhode 2018, na página C4, e (ii)Diário Oficial doEstado da Bahia,na edição de 20 de junhode 2018, páginas 26 a 28.
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%(cemporcento)docapitalsocialdaCompanhia,nostermosdo§4ºdoArt.124daLeidasSociedadesporAções.4.Presença:Presente
acionistarepresentando100%(cemporcento)docapitalsocialvotantedaCompanhia,conformeassinaturasconstantesdolivrodepresença
deacionistas.5.Mesa:OstrabalhosforampresididospeloSr.CarlosRenatoXavierPompermaieresecretariadospeloSr.ViniciusBernardes
VieiradaSilva.6.OrdemdoDia:Reuniram-seosacionistasdaCompanhiaparaexaminar,discutirevotararespeitodasseguintesmatérias:
em Assembleia Geral Ordinária:(i) as contas da diretoria, demonstrações contábeis e correspondentesnotasexplicativas, o relatório dos
auditoresindependenteseorelatórioanualdaadministração,relativosaoexercíciosocialfindoem31dedezembrode2017;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,oacionistadaCompanhiaaprovou,naformadoart.122daLeidasSociedadesporAções:EmAssembleiaGeralOrdinária:7.1Aprovar,
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
unanimidadedosvotosdospresentes,apropostadaadministraçãoparadestinaçãodoresultadofaceàapuraçãodolucrolíquidonoexercício
socialfindoem31dedezembrode2017,nomontantetotaldeR$1.480.917,08que,deduzidaaparceladestinadaàconstituiçãodareserva
legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, no valor de R$74.045,85, perfaz um lucro líquido ajustado total de
R$1.406.871,23 a ser destinado da seguinte forma: (i) R$14.068,71, 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$1.392.802,51, correspondente a 99% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de
dezembrode2017,serádestinadoàdistribuiçãodedividendosadicionaisaosacionistas.7.2.1.Opagamentodosdividendospropostosnos
itens(i)e(ii)acimaserárealizadoatéofinaldoexercíciosocialde2018,adependerdasituaçãodecaixadaCompanhia.Ovalordodividendo
proposto está isento de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 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$123.056,36 sem a emissão de novas
ações, de modo que o capital social da Companhia passará dos atuais R$51.406.040,19 para R$51.529.096,55.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 R$51.529.096,55 (cinquenta e um milhões, quinhentos e
vinteenovemil,noventaeseisreaisecinquentaecincocentavos),divididoem103.935.006(centoetrêsmilhões,novecentasetrintaecinco
mil e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”7.3.2 Em vista do disposto acima, resolve a acionista reformar integralmente
oEstatutoSocialda Companhia,e quepassaráa vigerdeacordocoma nova redaçãoconstantedoAnexoI àpresenteAta,já consolidado
comrelaçãoàsdeliberaçõesoratomadas.7.4Aacionista,nesteato,autorizaaDiretoriaapraticartodososatosnecessáriosàimplementação
das deliberações tomadas nesta Assembleia. 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;Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária.Acionista Presente:AESTietê
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,29dejunhode2018.Mesa: CarlosRenatoXavierPompermaier-Presidente;ViniciusBernardesVieiradaSilva-Secretário.
JUCEB nº 97793468 em 19/09/2018. Protocolo: 188607897 de 09/08/2018. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em
20/09/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial para registro
de preço no dia 06/11/2020, as 09:30 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização e Informação, situada
na Av. Rio Branco, nº 318, centro, sala de licitações. OBJETO: Seleção das melhores propostas para
formação de Ata de Registro de Preços, futura e eventual aquisição de água mineral e gás liquefeito de
petróleo destinado a suprir as demandas das diversas secretarias do Município de Itaberaba/Ba, pelo
período de 12 (doze) meses. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário de expediente das 8:00 as
12:00hs, PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 23 de outubro de 2020.

CENTRAIS EÓLICAS PELOURINHO S.A.

CNPJ/MF nº 12.048.031/0001-00 - NIRE 29.300.032.221
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 15h00, na sede social da Centrais Eólicas Pelourinho S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Pindaí, Estado da Bahia, Rua 7 de Setembro, nº 77, Bairro Centro, CEP 46360-000.
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) ATarde, na edição
de20dejunhode2018,napáginaC11;e(ii)DiárioOficialdoEstadodaBahia,naediçãode20dejunhode2018,páginas23a25.Tendoemvista
a presença da totalidade dos acionistas, dispensa-se a publicação de Aviso aos Acionistas, conforme faculta o artigo 133, §4º da Lei das
SociedadesporAções.3.Convocação:Dispensadaaconvocaçãotendoemvistaapresençadeacionistarepresentando100%(cemporcento)
docapitalsocialdaCompanhia,nostermosdo§4ºdoArt.124daLei6.404de15dedezembrode1976,conformealterada(“LeidasSociedades
porAções”).4.Presença:Presenteacionistarepresentando100%(cemporcento)docapitalsocialvotantedaCompanhia,conformeassinaturas
constantesdolivrodepresençadeacionistas.5.Mesa:OstrabalhosforampresididospeloSr.CarlosRenatoXavierPompermaieresecretariados
pelo 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
de2017;e(ii)destinaçãodosresultadosdaCompanhia,relativosaoexercíciosocialfindoem31dedezembrode2017;e,emAssembleiaGeral
Extraordinária:examinarevotararespeitodoaumentodocapitalsocialdaCompanhia.7.Deliberações:Apósanálisedamatériaconstantena
ordem do dia, o acionista da Companhia aprovou, na forma do art. 122 da Lei das Sociedades por Ações: Em Assembleia Geral Ordinária:
7.1Aprovar,porunanimidadedosvotosdospresentes,asdemonstraçõescontábeisecorrespondentesnotasexplicativas,orelatóriodoauditor
independente e o relatório anual da administração,relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.7.2 Aprovar, por unanimidade
dosvotosdospresentes,apropostadaadministraçãoparadestinaçãodoresultadofaceàapuraçãodolucrolíquidonoexercíciosocialfindoem
31 de dezembro de 2017, no montante total de R$5.363.152,64 que, deduzido (i) o prejuízo acumulado da Companhia no montante de
R$1.185.281,04 apurado ao final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;e (ii) a parcela destinada à constituição da reserva
legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, no valor de R$208.893,58, perfaz um lucro líquido ajustado total de
R$3.968.978,02 a ser destinado da seguinte forma:(i) R$39.689,78, 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$3.929.288,24, correspondente a 99% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
serádestinadoàdistribuiçãodedividendosadicionaisaosacionistas.7.2.1.Opagamentodosdividendospropostosnositens(i)e(ii)acimaserá
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. Em Assembleia Geral Extraordinária:
7.3 Aumentar o capital social da Companhia, sendo o aumento no valor de R$33.852,19 sem a emissão de novas ações, de modo que o capital
socialdaCompanhiapassarádosatuaisR$33.953.426,92paraR$33.987.279,11.Emfacedoaumentodocapitalsocialoraaprovado,aacionista
da Companhia, AESTietê Eólica S.A.(atual denominação de Renova Eólica Participações S.A.), presente à assembleia, integraliza, mediante
capitalização de créditos detidos contra a 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
passaráavigorardaseguinteforma:“Artigo5º-OcapitalsocialdaCompanhia,subscritoetotalmenteintegralizado,emmoedacorrentenacional,
é de R$33.987.279,11 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e onze centavos), dividido em
101.185.938 (cento e um milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”.
7.3.2 Emvistadodispostoacima,resolvemosacionistasreformarintegralmenteoEstatutoSocialdaCompanhia,equepassaráavigerdeacordo
com a nova redação constante do Anexo I à presente Ata, já consolidado com relação às deliberações ora tomadas.7.4 A acionista, neste ato,
autorizaaDiretoriaapraticartodososatosnecessáriosàimplementaçãodasdeliberaçõestomadasnestaAssembleia.8.Encerramento:Nada
maishavendoatratar,apalavrafoioferecidaatodosquedelaquisessemfazeruso,ninguémsemanifestando,areuniãofoisuspensapelotempo
necessário à lavratura da presente ata.Assinaturas:Mesa:Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente;Vinicius BernardesVieira da Silva Secretário.AcionistaPresente:AESTietêEólicaS.A.(atualdenominaçãodeRenovaEólicaParticipaçõesS.A.).Certificoqueapresenteécópia
fieldaatalavradaemlivropróprio.Pindaí,Bahia,29dejunhode2018.Mesa:CarlosRenatoXavierPompermaier-Presidente;ViniciusBernardes
Vieira da Silva - Secretário.JUCEB nº 97790375 em 10/09/2018.Protocolo 188607994 de 09/08/2018.Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 11/09/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

CENTRAIS EÓLICAS ESPIGÃO S.A.

CNPJ/MF nº 11.197.321/0001-44 - NIRE 29.300.032.115
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 13h00, na sede social da Centrais Eólicas Espigão S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Pindaí, Estado da Bahia, Rua 7 de Setembro, nº 77, Bairro Centro, CEP 46360-000. 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) Jornal ATarde,
na edição de 20 de junho de 2018, na página C2, e (ii) Diário Oficial do Estado da Bahia, na edição de 20 de junho de 2018, páginas 14 a 16.
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 do §4º do Art. 124 da Lei das Sociedades por Ações. 4. Presença: Presente
acionistarepresentando100%(cemporcento)docapitalsocialvotantedaCompanhia,conformeassinaturasconstantesdolivrodepresença
de acionistas. 5. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, profissional indicado pela Companhia, e
secretariados pelo 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:
Apósanálisedamatériaconstantenaordemdodia,oacionistadaCompanhiaaprovou,naformadoart.122daLeidasSociedadesporAções:
EmAssembleiaGeralOrdinária:7.1Aprovar,porunanimidadedosvotosdospresentes,asdemonstraçõescontábeisecorrespondentesnotas
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$5.043.762,72 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$252.188,14, perfaz um lucro líquido
ajustado total de R$4.791.574,58 a ser destinado da seguinte forma: (i) R$47.915,75, correspondente a 1% do lucro líquido ajustado da
Companhianoexercíciosocialencerradoem31dedezembrode2017,serádistribuídocomodividendoobrigatório,conformedispõeoEstatuto
Social da Companhia;e (ii) R$4.743.658,84, correspondente a 99% do lucro líquido ajustado da Companhia no exercício social encerrado em
31dedezembrode2017,serádestinadoàdistribuiçãodedividendosadicionaisaosacionistas.7.2.1. Opagamentodosdividendospropostos
nositens(i)e(ii)acimaserárealizadoatéofinaldoexercíciosocialde2018,adependerdasituaçãodecaixadaCompanhia.Ovalordodividendo
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
GeralExtraordinária:7.3AumentarocapitalsocialdaCompanhia,sendooaumentonovalordeR$71.634,15semaemissãodenovasações,
demodoqueocapitalsocialdaCompanhiapassarádosatuaisR$17.687.192,58paraR$17.758.826,73.Emfacedoaumentodocapitalsocial
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 totalidadedoaumento decapital.7.3.1 Emdecorrênciadaalteraçãoacimaaprovada, 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
totalmenteintegralizadoemmoedacorrentenacional,édeR$17.758.826,73(dezessetemilhões,setecentosecinquentaeoitomil,oitocentos
e vinte e seis reais e setenta e três centavos), dividido em 53.441.802 (cinquentae três milhões, quatrocentase quarentae uma mil, oitocentas
e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”.7.3.2 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 Anexo I à presente Ata, já consolidado
comrelaçãoàsdeliberaçõesoratomadas.7.4Aacionista,nesteato,autorizaaDiretoriaapraticartodososatosnecessáriosàimplementação
dasdeliberaçõestomadasnestaAssembleia.8.Encerramento:Nadamaishavendoatratar,apalavrafoioferecidaatodosquedelaquisessem
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.Pindaí, Bahia,
29 de junho de 2018 Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário.
JUCEBnº97789744em05/09/2018.Protocolo:188608320de09/08/2018.Estacópiafoiautenticadadigitalmenteeassinadaem06/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

