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DOENÇA Homem de 70 anos era o 55º caso na região administrativa especial

Hong Kong registra a 2ª
morte pelo coronavírus

Anthony Wallace / AFP

DE AGÊNCIAS
Hong Kong

Um homem de 70 anos infectado com o novo coronavírus (Covid-19) morreu ontem em Hong Kong, anunciou a emissora pública
RTHK. De acordo com fonte
do hospital Princesa Margarida, o homem era o 55º caso
confirmado da doença na região administrativa especial
do país.
Responsáveis pelos serviços de saúde tinham indicado anteriormente que o
homem tinha problemas de
saúde e vivia sozinho em
Kwai Chung, na zona dos Novos Territórios, no norte da
região.
O homem foi hospitalizado há uma semana, após
uma queda sofrida em casa.
Ao chegar ao hospital, disse
aos médicos ter sentido falta
de ar e que tinha tosse desde
2 de fevereiro. No dia 22 de
janeiro, o paciente fez uma
visita à China. Quando foi
admitido no hospital, as
análises deram positivo para o Covid-19.
A primeira morte pela
doença em Hong Kong ocorreu em 4 de fevereiro. A paciente era diabética e tinha
estado no mês anterior em
Wuhan, cidade chinesa centro do surto do coronavírus.
O novo coronavírus, que
apareceu no final de 2019
em Wuhan, capital da pro-

A primeira morte pela doença na cidade ocorreu em 4/2 e paciente era diabética
víncia chinesa de Hubei
(centro), causou até agora
2.004 mortes na China continental e mais de 74 mil infectados em todo o mundo.
Fora da China, foram registrados dois mortos em Hong
Kong, um nas Filipinas, um
no Japão, um na França e um
em Taiwan.

Primeira morte

Pesquisadores nos Estados
Unidos fizeram uma descoberta sobre a estrutura do
novo coronavírus que pode
ajudar no desenvolvimento

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

AVISO DE JULGAMENTO DA AMOSTRA PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS - Nº 001/2020.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público para conhecimento dos interessados o JULGAMENTO
DA AMOSTRA do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 001/2020. Tipo: Menor Preço Global
Por Lote. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Confecção de Fardamento de Uso dos Servidores das
Secretarias de Educação (Fardamento Escolar, Equipamentos e Merendeira), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA
E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E
CADASTRO ÚNICO para serem Usados nos Programas Sociais e nas Campanhas do Departamento de Proteção
Social e Básica e Serviços Correlatos. Conforme Termo de Referência e Planilha no Edital. Requisitado pela Secretaria
de Administração. Após o prosseguimento do feito e análise da Amostra apresentada conforme preconiza o subitem
6.9 do Edital, foi emitido Relatório Técnico pela Secretaria Requisitante o qual julga APROVADA a amostra apresentada
pela empresa Visual Bordados Serviços e Comércio de Camisetas EIRELI. - Visual Comunicação e Bordados referente
ao Lote I. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. Lauro de Freitas, 19 de fevereiro de 2020.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE - Nº 002/2020.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PE Nº 002/2020.
Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Aparelho Etilômetro Portátil, Conforme
Termo de Referência e Planilha no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem
Pública. À empresa: Formis Instrumentos de Medição Ltda. Valor Global - R$ 28.400,00. Período Contratual: (doze)
meses. Data da Adjudicação e Homologação: 19/02/2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. Lauro de
Freitas, 19 de fevereiro de 2020.

AVISO DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS- Nº
003/2020.

A COPEL, torna público do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 003/2020. Tipo: Menor Preço
Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Veículos, Conforme Termo de Referência e
Planilha Discriminativa no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. Impetrado pela empresa: CS
Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. Processo Administrativo - Nº 02831/2020. O inteiro teor
do mesmo encontra-se à disposição dos interessados na Comissão de Licitação. Fernanda Borges Soares - Pregoeira.
Lauro de Freitas, 19 de fevereiro de 2020.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019/SMS

O Secretário de Saúde do Município de Lauro de Freitas, HOMOLOGA o PE nº 021/2019/SMS, cujo Objeto é a
Contratação de empresa CENTRAL DE VÁCUO para atender as necessidades do HOSPITAL JORGE NOVIS, PRONTO
ATENDIMENTO DO CENTRO (PA-CENTRO), UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVO (PA DO CENTRO) e
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H TIPO II (UPA II ITINGA) do Município de Lauro de Freitas. Lote Único Valor
Global R$ 87.032,36; 17/02/2020. Vidigal Galvão Cafezeiro Neto

MAM TRUST & EQUITY BRAZIL PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA
CNPJ/MF Nº 23.190.395/0001-38/ NIRE 29 2 0422952-3

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
DATA, HORA E LOCAL: 08 de Novembro de 2019, Sexta-feira, às 16:00 horas, na sede da empresa
localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Alceu Amoroso Lima, n° 314, Edifício Antares
Empresarial, Sala 513, Caminho das Árvores, CEP 41.820-770.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social da
Sociedade, ficando dispensadas, portanto, as formalidades de convocação, conforme previsto no
art. 1.072, § 2º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), encontra-se regularmente
instalada a presente reunião. A sócia VLZ GROUP SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS
DE CONTROLE EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.276.836/0001-19, neste ato
representada por seu sócio administrador Manoel Francisco Bastos Neto; e a sócia BRS PAR S/A,
sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 23.552.907/0001-69, neste ato representada por
seus diretores Pablo Arruela Nascimento Ramos e Rafael Barreto Bastos; para todos os efeitos legais.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação do protocolo Intenções e Justificação da Incorporação,
datado de 31 de outubro de 2019, firmado entre a MAM TRUST & EQUITY BRAZIL PLANEJAMENTO
FINANCEIRO LTDA (“Incorporada”) e a VLZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 23.552.899/0001-50 (“incorporadora”); (ii) aprovação da incorporação da MAM
TRUST & EQUITY BRAZIL PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA pela VLZ CONSULTORIA DE VALORES
MOBILIARIOS LTDA; (iii) Aprovação do laudo de avaliação do Patrimônio Líquido da Incorporada, datado
de 31 de outubro de 2019, elaborado por CPA SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
31.283.919/0001-63; (iv) a reforma de seu Ato Constitutivo mediante aprovação da Minuta de Alteração
contratual da Incorporadora que deliberou acerca da incorporação da MAM TRUST & EQUITY BRAZIL
PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA pela VLZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com
extinção da sociedade incorporada e mediante aumento do capital social da Incorporadora no valor do
Patrimônio Líquido da Incorporada e alteração do seu quadro societário, que admitirá como sócia a BRS
PAR S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.552.907/0001-69; e, por fim, (v) autorização para que os
administradores pratiquem todos os atos necessários a realização desta incorporação.
COMPOSIÇÃO DA MESA E INSTALAÇÃO: Abertos os trabalhos, foram aclamados como Presidente da
Mesa, o Sr. Rafael Barreto Bastos e como Secretário da Mesa, o Sr. Manoel Francisco Bastos Neto.
DELIBERAÇÕES: colocada em votação as matérias prevista na ordem do dia, deliberou-se por
unanimidade de votos, sem qualquer oposição, restrição ou ressalva de qualquer natureza, pela
aprovação:
a) Do “Protocolo de Intenções e Justificação da Incorporação da MAM TRUST & EQUITY BRAZIL
PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA pela VLZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.”,
datado de 31 de outubro de 2019, que estabelece as condições desta incorporação, sendo o mesmo
integralmente aprovado, passando a fazer parte integrante e indissociável da presente Ata, como
Anexo I;
b) Do “Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da MAM TRUST & EQUITY BRAZIL PLANEJAMENTO
FINANCEIRO LTDA”, datado de 31 de outubro de 2019, elaborado por CPA SERVIÇOS CONTÁBEIS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.283.919/0001-63, passando a fazer parte integrante e
indissociável da presente Ata, como Anexo II;
c) Da incorporação da MAM TRUST & EQUITY BRAZIL PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA pela
sociedade VLZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTD, com extinção da sociedade
incorporada;
d) Da Minuta de Alteração contratual da sociedade Incorporadora que deliberou acerca da incorporação
societária da Sociedade MAM TRUST & EQUITY BRAZIL PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA
pela sociedade VLZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTD, com extinção da sociedade
incorporada e mediante aumento do capital social da Incorporadora no valor do Patrimônio Líquido da
Incorporada e alteração do seu quadro societário, que passa a admitir como sócia a BRS PAR S/A, já
qualificada acima, passando a fazer parte integrante e indissociável da presente Ata, como Anexo III;
e) Que os administradores pratiquem todos os atos necessários a Incorporação, ora aprovada.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata no livro próprio. A ata, após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada pelos presentes.

de vacinas contra o Covid-19. As novidades foram
publicadas ontem na revista científica Science, uma
das mais importantes do
mundo.
Os cientistas, da Universidade do Texas em Austin e
dos Institutos Nacionais de
Saúde (NIH), em Maryland,
decifraram a estrutura de
uma proteína que o novo coronavírus usa para entrar
nas células do corpo e publicaram uma ilustração dela.
A proteína mostrada pe-

los cientistas, do tipo S (e que
também aparece em outros
vírus, como o da Sars), é usada pelo vírus para reconhecer um hospedeiro (a célula)
e se fundir a ele ao entrar.
Por isso, explicam, ela representa um alvo importante
para tratamentos.
Com a imagem, que foi feita em alta resolução usando
uma técnica chamada de
microscopia crioeletrônica,
pode ficar mais fácil desenvolver medidas para combater o vírus, segundo o estudo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

CNPJ N: 14.147.466/0001-29
AVISO DE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020
O Município de Almadina – Bahia comunica aos interessados que fará realizar CHAMAMENTO PUBLICO, no
Prédio da Prefeitura, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina – Bahia, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESCRITO NO ANEXO V, que estará aberto a partir dia 21 de Fevereiro de 2020. Entrega dos
envelopes: 21/02/2019 sem prazo de fechamento, permanecendo em aberto para o credenciamento.Horário:
08:00 às 12:00hs.Ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município.Almadina (BA), 18 de Fevereiro de 2020.Danilo Santos Pereira.Presidente da COPEL.

Unimed Extremo Sul Cooperativa de Trabalho Médico
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
O Presidente do Conselho de Administração da Unimed Extremo Sul Cooperativa de
Trabalho Médico, conforme disposição estatutária convoca os 187 (cento e oitenta e
sete) cooperados para a Assembleia Geral Ordinária – AGO, a realizar-se no próximo dia
31/03/2020 (terça-feira).
Horário: 1ª Convocação: 17:00h com 2/3 do número de cooperados; 2ª Convocação:
18:00h com metade mais 1 dos cooperados; 3ª Convocação: 19:00h com pelo menos
10 cooperados.
Local: Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 1245- Monte Castelo,
CEP: 45.990-900. Teixeira de Freitas/BA.
ORDEM DO DIA
1.Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: Relatório de Gestão,
Balanço e Demonstrativo de Resultados – Exercício 2019.
2.Parecer do Conselho Fiscal.
3.Dar destino às sobras apuradas.
4.Eleição Conselho Fiscal – gestão Abril/2020 a Março/2021.
5.Eleição componentes Conselhos Técnico e Administrativo (Diretoria Executiva e Vogais)
– gestão Abril/2020 a Março/2022.
6.Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva, cédula de presença dos membros
dos Conselhos, diárias e deslocamentos, e remuneração dos cooperados – forma e
periodicidade.
Teixeira de Freitas/BA, 20 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO

PP- 09-2020 - O Pregoeiro de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 06/03/2020, às 8:00 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, 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 de serviços mecânicos para manutenção do maquinário pesado
(Motoniveladora case 845, motoniveladora New Holland RG 140 B, Retro Escavadeira JCB 3C, Trator de
Esteira Fiatallis 7D), neste município, 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 06 de março 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. Ibirapitanga – Bahia, 18 de Março de 2020. José Wildes
Azevedo Santos – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

PP-10-2020 - O Pregoeiro de Ibirapitanga - Bahia fará realizar no dia 06 do mês de março de 2020 às 10:00,
horas, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede
deste Município, na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-10-2020, Menor Preço por lote, a presente
licitação tem como objeto e operação, a contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (uma), PA
CARREGADEIRA E 01 (uma), RETROESCAVADEIRA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Viação e Obras deste Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras deste
Município, conforme o Edital e seus anexos. que poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sextafeira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 05 de março de 2020, gratuitamente ou adquirido 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. Ibirapitanga – Bahia, 18/02/2020 - José Wildes
Azevedo Santos – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

PP-12-2020 - O Pregoeiro do município de Ibirapitanga – Bahia, fará realizar no dia 10/03/2020, às 10:20h, no
Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n Centro na sede deste Município,
Pregão Presencial de nº. PP-12-2020, menor Preço por lote, que tem por objeto e operação, Aquisição de
material de limpeza para uso das diversas secretarias 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 no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 09 de marco de 2020,
gratuitamente ou adquirido 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, 18 de Fevereiro de 2020. José Wildes Azevedo
Santos – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

PP-14-2020 - O Pregoeiro de Ibirapitanga – Bahia, fará realizar no dia 24/10/2019 às 08:30 horas, no
Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste
Município, na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-52-2019, Menor Preço por lotes, a presente
licitação tem como objeto e operação, a contratação de pessoa jurídica para fornecimento materiais de
construção para manutenção da secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme o
Edital e seus anexos. Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, que poderá
ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 23 de
outubro de 2019, gratuitamente ou adquirido 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 ar t. 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, 10/10/2019-José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

NOVA YORK

BOLÍVIA

Prestigiada
escola de moda
se desculpa por
desfile racista

Procuradoria
abre ação penal
contra Morales
por fraude

FRANCE PRESSE
Nova York, Estados Unidos

FRANCE PRESSE
La Paz, Bolívia

Uma prestigiada escola de
moda em Nova York, o
Fashion Institute of Technology (FIT), emitiu um pedido
de desculpas ontem por causa de um desfile considerado racista.
Nele, as modelos usaram
próteses vermelhas nos lábios para parecerem carnudos, grandes orelhas e sobrancelhas marcadas. A diretora da FIT, Joyce Brown,
disse que estava investigando o uso dos acessórios no
desfile do dia 7 de fevereiro,
que fez parte da Semana de
Moda de Nova York.
Brown disse que não foi a
intenção do estilista falar sobre raça em seu desfile, “mas
agora está totalmente claro
que esse foi o resultado”.
“Por isso pedimos desculpa.
Nos desculpamos aos que
participaram do desfile, os
estudantes e qualquer um
que tenha se sentido ofendido pelo que viu”, disse em
comunicado.
O desfile chegou às manchetes depois que a modelo
afro-americana Amy Lefevre, de 25 anos, disse ao New
York Post que se recusou a
usar “próteses racistas”.
No início deste mês, a grife italiana Prada se comprometeu a adotar medidas de
combate ao racismo e promover a diversidade depois
da colocação de objetos que
lembravam macacos.

A procuradoria boliviana
abriu um processo criminal
contra o ex-presidente Evo
Morales e seus colaboradores mais próximos por
“fraude” nas eleições anuladas em outubro passado,
declarou ontem o procurador-geral boliviano Juan
Lanchipa.
“Um novo caso foi aberto
contra as ex-autoridades em
relação à fraude eleitoral",
disse Lanchipa.
O ex-governante e candidato à presidência Carlos
Mesa pediu na semana passada que a procuradoria amplie as investigações por crimes eleitorais a Morales, seu
ex-vice-presidente Álvaro
García e seus ex-ministros
Juan Ramón Quintana, Héctor Arce e Carlos Romero.

Investigação

Mesa considera que “a investigação contra seis membros do antigo Supremo Tribunal Eleitoral (TSE), cinco
dos quais estão presos e um
com prisão domiciliar”, foi
“inconclusiva, porque não
levou em consideração os
autores intelectuais do fato”.
Os crimes denunciados
por Mesa são o uso de um
documento falsificado e a
alteração e obstrução dos
processos eleitorais, bem como a ocultação de resultados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

CNPJ N: 13.674.148/0001-53
PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018, 019 E 020/2020
A Prefeitura Municipal realizará dia 05/03/2020, conforme especificações de cada EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 018/2020 às 08:00 para contratação de pessoa jurídica para a confecção de fardamento/uniformes para
atender às necessidades do município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2020 às 09:00 aquisição de veículos tipo
passeio, zero quilômetro, ano/modelo 2020, para atender às necessidades do município. PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 020/2020, às 10:00 h para aquisição de materiais diversos para construção, reparos elétricos e hidráulicos,
reforma em geral e de calçamentos, manutenção da iluminação pública, entre outros, para atender a demanda
das Secretarias deste município de JUSSIAPE - BA. JUSSIAPE, 19 de fevereiro de 2020. ZORAIDE MARIA SOUZA
PEREIRA. Pregoeira Municipal.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 05 de março de 2020 às 14h30min *.
2º LEILÃO: 17 de março de 2020 às 14h30min *.
*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São
Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com
força de escritura pública de 30/10/2012, cujos Fiduciantes são JOSÉ CARLOS MOURÃO COELHO, CPF/MF nº
191.321.073-15, e sua mulher LEILA MARIA GODEIRO LEITE COELHO, CPF/MF nº 709.412.973-49, em PRIMEIRO
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 752.742,65 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil
Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o
imóvel constituído por “Apartamento nº 2.003, Tipo C, integrante do Edifício Brisa do Vale (Torre 2), com área privativa de
106,5700m² e área total de 190,63715m², cabendo-lhe ainda a vaga de garagem autônoma nº 374 e 392, Tipo A coberta, 2º
pavimento garagem G2, do residencial Brisas Residencial Club, situado à Avenida Luiz Viana Filho, s/nº, no subdistrito de
Pirajá, zona urbana de Salvador/BA, melhor descrito na matrícula nº 142.808 do 2° Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Salvador/BA.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se
encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima),
com lance mínimo igual ou superior a R$ 352.951,29 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Um
Reais e Vinte Nove Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da
Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do
leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:
K-20,21e22/02
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5355_07 Cr).

PREFEITURA MUNICIPAL DE APORÁ
CNPJ N: 13.646.542/0001-88

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE001-2020

O Pregoeiro Oficial do Município de Aporá - Bahia, comunica aos interessados em participar da licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE001-2020 - Número da Licitação no Sistema do Licitacoes-e
BB nº 804018, que tem por Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR
DAS ESCOLAS E DAS CRECHES MUNICIPAIS DE APORÁ/BA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2020, que a
sessão de abertura do referido certame será no dia 06/03/2020 às 10:00 horas (Horário Local), através
do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente
atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações. tel. (0xx75) 34412356/2359. E-mail: licitacaoprefeituradeapora@hotmail.com. Aporá (BA), 19/02/2020. Robson de Souza
Barros - Pregoeiro.

CHAMADA PÚBLICA Nº CHP001-2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE APORÁ - BAHIA, torna pública, para conhecimento dos interessados, a
entrega dos envelopes da modalidade CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº CHP0012020, cujo objeto é a Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS produzidos na AGRICULTURA FAMILIAR,
para composição do cardápio da Merenda Escolar para o ano letivo de 2020, conforme quantitativos e
especificações constantes no Edital e seus anexos. Período e local para entrega dos envelopes: 21/02/2020
a 12/03/2020, no horário de 08:00 as 12:00 hs na sede da Prefeitura Municipal, situada a Praça Cel.
Francelino, nº 09, centro, Aporá/BA. Local e Data de Abertura dos envelopes: A abertura dos envelopes
e o resultado da Chamada Pública serão proferidos em sessão pública a ser realizada no dia 12 de março
de 2020 as 09h00min, o edital esta disponível das 08:00 ás 12:00 hs, de 2ª s. às 6ª s. feiras, na sua sede
ou pelo site www.apora.ba.gov.br. Informações adicionais: Tel.(75) 3441-2356/2359. Aporá (BA), 19 de
Fevereiro de 2020. ROBSON DE SOUZA BARROS - Presidente da CPL.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TANIA ABREU, Leiloeira Oficial, matrícula 004630-00, estabelecida na Av. General Severino, s/nº, Qd V,
LT 03, Loteamento Pedra do Sal, sala 02, Itapuã, Salvador/BA, faz saber que devidamente autorizada pelo
Agente Fiduciário do SFH, venderá na forma da Lei nº 8004 de 14/03/90 e Decreto Lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH, sucedido pela Caixa
Econômica Federal, conforme Decreto Lei n º 2.291/86, no dia, hora e local abaixo indicados, o(s) imóvel(eis)
adiante descrito(s) com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios, para pagamento de
dívida(s) hipotecária(s) em favor da EMGEA- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. A venda será realizada pelo
maior lance obtido, à vista ou com financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante
pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda
do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra, a
Carta de Habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Crédito,
que poderá ser oriunda de qualquer Instituição Financeira. As despesas relativas à comissão de Leiloeiro,
despesas de IPTU/TLP, condomínios, foro, laudêmio e despesas com o registro da carta de arrematação
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O(s) devedor(es) fica(m) desde já intimado(s)
e cientificado(s) do dia, hora e local da realização do leilão, caso não seja(m) localizado(s). A leiloeira acha-se
habilitada a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis no endereço acima ou
pelos telefones: (oxx71) 3374-6321, 7132412052, 7131788579. Em observação ao artigo 497 do NCC é
vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais.Em observação ao artigo 497 do NCC, é permitida a participação de empregados
e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, bem como dos sócios e empregados das empresas que atuam como AFD e
como prepostos ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
Data do leilão: 20/02/2020 - Às: 10:00 Local: AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Praça Barão do
Rio Branco, 13- Centro, Juazeiro/BA. CEP: 48903-400.
LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA DE ALVENARIA SITUADA NA RUA SETE, Nº 22, (ANTIGA TRAVESSA
MATATU)- ALTO DA MARAVILHA. JUAZEIRO-BA. COMPOSTA DE DOIS QUARTOS, UMA SALA, UMA COZINHA, UM
SANITARIO, UMA CIRCULAÇÃO, UM HALL E UM QUINTAL, NA FRENTE COM UMA PORTA E UMA JANELA, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 90,18M². SED: 1C963- CONTRATO: 100800050041- ROBERTO CARLOS MESQUITA DOS SANTOS,
BRASILEIRO, BANCÁRIO, CPF 29525829553, RG 2365714 SSP-BA, CASADO COM VIRGÍNIA JANE DE ARAUJO
BARROS SANTOS, BRASILEIRA, FUNC. PÚBLICA ESTADUAL, CPF 26211645520, RG 28871074.
TÂNIA ABREU ( F)
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

