
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

AVISOS DE LICITAÇÃO
3º SEGUNDA CHAMADA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 (BB Nº 919095) 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FABRICAÇÃO 2021, ANO 2022 a serem 
disponibilizados a Rede de Proteção Social do Município de Palmeira dos Índios, 
Alagoas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. Tipo: Menor Preço. Data e hora da sessão de disputa: 08/02/2022, às 09h00min 
(horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do Banco do Brasil S.A., através do site 
www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: 
https://sai.io.org.br/al/palmeiradosindios/site/licitacoes ou www.licitacoes-e.com.br e se 
credenciarem em qualquer agência do Banco do Brasil S.A. - Informações pelo e-mail: 
licitacoespmpi@gmail.com 

Palmeira dos Índios - Alagoas, 25 de janeiro de 2022.
Adjalan Kleber de Paula Correia

Pregoeiro
Port. nº 95/2021

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

AVISOS DE LICITAÇÃO (SEGUNDA CHAMADA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 (BB Nº 919115) 

OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de veículos zero quilômetro, para 
atender as demandas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT 
do Município de Palmeira dos Índios/AL. Tipo: Menor Preço. Data e hora da sessão de 
disputa: 08/02/2022, às 13h00min (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do 
Banco do Brasil S.A., através do site www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão retirar 
o Edital através do site: https://sai.io.org.br/al/palmeiradosindios/site/licitacoes ou 
www.licitacoes-e.com.br e se credenciarem em qualquer agência do Banco do Brasil S.A. - 
Informações pelo e-mail: licitacoespmpi@gmail.com 

Palmeira dos Índios - Alagoas, 25 de janeiro de 2022.
Adjalan Kleber de Paula Correia

Pregoeiro
Port. nº 95/2021

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3015/2022- 1° Leilão 

e nº 3016/2022 - 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 04/02/2022 
até 13/02/2022, no primeiro leilão, e de 21/02/2022 até 02/03/2022, no segundo leilão, 
em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, CE, DF, GO, MG, PA, 
PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no escritório da leiloeira, Sra. CARLA SOBREIRA 
UMINO, no endereço abaixo: Avenida Mofarrej, 275, 52C - Vila Leopoldina - São Paulo/SP 
- CEP 05311-000, (11) 2359-7351 | (11) 3461-3583. Atendimento no horário de segunda a 
sexta-feira de 9h às 17h (Site: https://www.lancenoleilao.com.br/). (O Edital estará disponível 
também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 14/02/2022, 
às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 03/03/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site da leiloeira, no 
endereço https://www.lancenoleilao.com.br/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3017/2022 - 1° Leilão 

e nº 3018/2022 - 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 11/02/2022 até 
20/02/2022, no primeiro leilão, e de 25/02/2022 até 07/03/2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PA, 
PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. ODICLESIO JAISON 
STORCHIO, no endereço Rua Doutor Maruri 1360, Sala 306, Centro, Concórdia/SC, CEP 
89700-156, (49) 98856-9360 / 99803-3626 / 3970-0060. Atendimento no horário de segunda a 
sexta das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h (Site: www.oesteleiloes.com.br). (O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no 
dia 21/02/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 08/03/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do 
leiloeiro, no endereço www.oesteleiloes.com.br)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E 
REGIÃO METROPOLITANA ESTADUAL DE ALAGOAS - SINDSPREF.

COMISSÃO ELEITORAL
ELEIÇÃO 2022/2026

E D I T A L

 A COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MACEIÓ E REGIÃO METROPOLITANA ESTADUAL DE 
ALAGOAS- SINDSPREF, CNPJ 244780830001/97, constituída em conformidade com o 
Artigos 85,86,87,89,90,91,92,93 e 116 do Estatuto do sindicato, vem convocar a Assembléia 
Ordinária Eleitoral visando a ELEIÇÃO do Sistema Diretivo do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais Maceió e Região Metropolitana Estadual de Alagoas, referente ao 
quadriênio 2022/2026, conforme segue:
PERÍODO DE INSCRIÇÃO/ LOCAL/ HORÁRIO: 26 de janeiro de 2022 à 01 de fevereiro de 
2022 (dias uteis), na sede do SINDSPREF, situada na Rua Guedes Gondim, 236 - Centro, 
Maceió/AL, das 08h00min às 12h00min.
DATA DA ELEIÇÃO/LOCAL/ HORÁRIO: 10 de março de 2022, localizado Rua Guedes 
Gondim, 236, Centro das 08h00min às 14h00min.
APURAÇÃO DOS VOTOS: Depois de encerrada a votação, a apuração dos votos será realizada 
no mesmo local de votação, com resultado divulgado imediatamente.

Maceió - AL, 26 de janeiro de 2022.

FERNANDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão Eleitoral 

TARSYS HENRIQUE GAMA DOS SANTOS
Secretário da Comissão Eleitoral

OLIVANO DIAS ALBUQUERQUE
Membro da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO PELA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - INSTITUTO BEEVA 
 CNPJ nº 28.962.164/0001-19.

Convocamos os srs. associados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se 
realizará no dia 11/02/2022, às 9h00min, em primeira convocação, e às 9h30min, em segunda, na 
sede da associação, na Via Riacho Velho, S/N, Bairro: Povoado Riacho Velho, Fazenda Cumbuca, 
Marechal Deodoro/AL, CEP: 57160-000, com a seguinte Ordem do Dia:
(1)  Em Assembleia Geral Ordinária: 
      a) Examinar, discutir e votar as contas e destinação de resultados, referentes aos exercícios 

findos de 2020 e 2021; e 
       b) Eleição e Posse da Diretoria, para o biênio 2022/2024; 
(2)  Em Assembleia Geral Extraordinária: 
       a) Reforma e consolidação do Estatuto Social; 
       b)Discussão e deliberação acerca do Regulamento de Compras e Contratações da associação.

Marechal Deodoro/AL, 25 de janeiro de 2022.
Geraldo Gomes de Barros Neto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa sob registro de preços para futura e eventual aquisição de 
fogos de artifícios, incluindo o fornecimento dos materiais e serviços técnicos necessários para 
execução de queima de fogos (serviço de pirotecnia), no município de Ouro Branco/AL. DATA, 
HORA E LOCAL:  Dia 09 de fevereiro de 2022, às 09:30h, na plataforma: www.bnc.org.br. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 
de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 24/2021 de 13 de abril de 2021 e 25/2021 de 13 de abril 
de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 147 de 07 de agosto de 
2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como à legislação 
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. INFORMAÇÕES: O Edital 
encontra-se disponível no endereço acima citado das 8h00 às 13h00 e no endereço eletrônico: 
http://www.ourobranco.al.gov.br/acesso_lai/4.. E-mail: cpl.ourobranco@gmail.com.

Railma Alencar Correia da Silva
 Pregoeira

AVISO 

Sindicato dos Empregados no Comercio de Alagoas - SECEA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 12.158.176/0001-55, Registro sindical nº 915.005.12019-1, informa aos trabalhadores no 
comércio varejista de Maceió que está em andamento o prazo para manifestar a oposição ao 
desconto da contribuição negocial. O desconto de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em única 
parcela anual está previsto na CCT 2021/2022. Os comerciários e comerciárias têm o prazo de 
10 dias a partir da data de publicação para apresentar o requerimento por escrito na sede do 
sindicato. O prazo está sendo contado a partir de 26 de janeiro/2022, data da publicação da 
informação nas redes sociais do SECEA e estendido até o dia 08 de fevereiro, dez dias da data 
desta publicação.

Maceió - AL, 26 de janeiro de 2022.
Wagner Tavares da Silva

Presidente.

MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-SRP
Tipo: Menor Preço – Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
ambulâncias – Data/Horário: 08 de fevereiro de 2022, às 09:00hs (horário de Brasília) – o 
Edital encontra-se disponível no site , no portal do município, através do site http://bnc.org.br/
prefeitura@pocodastrincheiras.al.gov, e na sede do Município, situada no endereço Praça 
Leopoldo Wanderley, nº 91, Centro, Poço das Trincheiras/AL, CEP 57.510-000, em dias úteis, 
no horário das 08 às 12 horas (horário local), em dias úteis, e ainda, poderá ser obtido mediante 
solicitação enviada ao e-mail pocodastrincheirascpl@outlook.com
Informações através do e-mail .pocodastrincheirascpl@outlook.com

Hugo Rafael da Silva Feitoza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP. OBJETO: Regitro de preços para futura e eventual 
aquisição de equipamentos de proteção (epi´s) covid-19.. DATA DA ABERTURA:  08 
de fevereiro de 2022 às 10:00 (dez) horas. Pregão Eletrônico nº 02/2022 - SRP. 
OBJETO: Regitro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de 
informática. DATA DA ABERTURA:  09 de fevereiro de 2022 às 10:00 (dez) horas.  
Endereço: Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley, s/n, Centro. Disponível no endereço 
acima citado, na sala de licitações, das 08:00 às 13:00 horas. http://bcn.org.br/

Jacuípe/AL,24 de janeiro de 2022.
Tiago Feitosa da Silva

Pregoeiro

A Federação de Xadrez do Estado de Alagoas , convoca seus filiados aptos a voto 

de acordo com o estatuto para participar da assembléia geral ordinária a se realizar 

dia 12/02/2022, às 14h00 , às 15h00 segunda chamada para a ordem do dia : 

- Eleição e Posse da nova diretoria.

5ECONOMIA MACEIÓ - ALAGOAS 
QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2022

Ecoturismo ganha espaço no Brasil
CLAUDIO BULGARELLI
SUCURSAL REGIÃO NORTE

Sem dúvida reconectar-
se a natureza já não é 
um simples modismo, 

mas uma realidade para 
quem quer fugir da aglome-
ração, buscando ao mesmo 
tempo segurança, lazer e 
sustentabilidade. Além dis-
so, é uma forma de conhe-
cer lugares, respeitando a 
cultura, as pessoas e, prin-
cipalmente, o meio ambien-
te, beneficiando regiões que 
possuem forte turismo, mas 
tentando reduzir os impac-
tos negativos que a prática 
tem aos destinos.

Países ou cidades que 
investiram na ideia do eco-
turismo, que ganha espaço 
a cada dia, estão começando 
a sentir os benefícios eco-
nômicos de um setor que já 
movimenta cerca de U$ 260 
bilhões em todo o mundo. De 
fato o turismo é essencial 
para algumas regiões, pois 
garante emprego e renda 
para a população local, mas 
o impacto de receber muitas 
pessoas pode ser prejudicial 
para a natureza ao redor. 
Além da poluição da água e 
da terra, com o descarte de 
lixos e dejetos, também é 
possível observar a poluição 
sonora e o desmatamento 
para construção de hotéis e 
pousadas. Outro fator é a fal-

ta de valorização da cultura 
local e a descaracterização 
das comunidades existentes.

O ecoturismo também 
incentiva a conservação do 
meio ambiente e busca uma 
maior conscientização am-
biental. Segundo a Organi-
zação Mundial do Turismo 
(OMT), em 2015, 10% dos 
turistas em todo o mundo 
buscaram o turismo ecológi-
co. O faturamento anual do 
ecoturismo, em nível mun-
dial, é estimado em US$ 
260 bilhões. O Brasil parti-
cipa dessa conta com cerca 
de US$ 70 milhões. Além 
disso, o turismo sustentável 
atrai visitantes para lugares 
pouco frequentados, trazen-
do um conforto maior para 
quem deseja desligar da 
movimentação das grandes 
cidades e fugir das aglome-
rações, principalmente em 
poca de pandemia.

Em Alagoas, apesar da 
pouca divulgação para o se-
tor, e pouca estrutura vol-
tada para a hotelaria, nos 
últimos dois anos, com a 
avanço da pandemia, mui-
tas cidades entraram no cir-
cuito do ecoturismo, como 
Mar Vermelho, Atalaia, 
Boca da Mata, Viçosa, Iba-
teguara, São José da Laje 
e União dos Palmares, so-
mente para falar mas cida-
des que já possuem, estru-
tura, mesmo pequena, para 
receber turistas.

Com as presenças do mi-
nistro do Turismo, Gilson 
Machado Neto; do secre-
tário do Estado do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo de Alagoas (Sede-
tur), Marcius Beltrão; da 
secretária do Turismo de 
Maceió, Patrícia Mourão, 
e dos gestores e operadores 
de turismo foi lançado,on-
tem, no auditório do Hotel 
Jatiúca, em Maceió, a cam-
panha promocional Nor-
deste Arretado, que integra 
a comercialização compar-
tilhada de roteiros turísti-
cos nos estados de Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.

De acordo com o secre-
tário Marcius Beltrão, a 
iniciativa vai potencializar 
a permanência de turistas 
em Alagoas e o comparti-
lhamento de viagens pelos 
quatro estados do Nordes-
te.

“Nós da Sedetur Alagoas 
entendemos o turismo como 
uma atividade integrada 
que mobiliza diversos seto-
res e que amplia sua capa-
cidade econômica a partir 
das parcerias que envolvem 
os governos federal, esta-
duais e municipais, assim 
como a iniciativa privada, 

para ofertar as melhores 
condições para a prática 
do turismo no Nordeste. A 
ideia é incentivar que o tu-
rista entre por um estado e 
saia por outro, percorrendo 
por atrativos nos diversos 
municípios e, assim, ajude 
a gerar emprego e renda 
para população”, destaca 
Marcius Beltrão.

A iniciativa tem como 
objetivo incentivar viagens 
turísticas interestaduais 
de forma unificada, au-
mentando a visibilidade e 
competitividade dos quatro 
destinos nordestinos no ce-
nário nacional.

“A ideia é promover a 
identidade nordestina ao 
máximo, mostrando a ca-
pacidade do turismo desses 
quatro estados em atender 
a uma gama de atrações ca-
pazes de atingir a todos os 
públicos. Sol, praia, cultu-
ra, esporte, enfim, tudo se 
encontra a 600 km de dis-
tância, desde o sul de Ala-
goas ao norte do Rio Grande 
do Norte. Então, o projeto 
incrementa a permanência 
média do turista e gera um 
aumento na receita para to-
das as regiões”, expõe o re-
presentante da BBG Brasil, 
Victor Bauab.

No Estado de Alagoas, muitas cidades entraram no circuito do ecoturismo como o município de Viçosa, que conta com a achoeira do Anel

Nordeste Arretado propõe turismo integrado

DIVULGAÇÃO

Atividade movimenta economia de milhares de cidades em um momento em que o turista evita aglomeração e procura lazer


