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AVANÇOS TJ-BA
é o segundo
melhor do país
em igualdade
entre gêneros
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Mesa-redonda discute papel
da mulher no Judiciário
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No Líbano houve um acidente
incomum,
irresponsabilidade
humana, atingiu grande parte
dos libaneses e Beirute, edifícios
vizinhos a estrutura suportou, os
engenheiros calculistas considero cientistas.
O mundo é muito bonito, encontramos cientistas em todas as
classes, se houvesse apoio à
ciência, com a inteligência dos
cientistas, o coronavírus não
tinha expandido com essa facilidade.
Vejo falta de seriedade de muitos
parlamentares e administradores públicos dos municípios à
Brasília. Dei bom exemplo como
empresário, supermercadista na
querida Feira de Santana, não
sonegava impostos, funcionário
participava da administração e
do lucro. Prefeito do munícipio
Ipiaú valorizei o funcionário público, corrupção zero.
Se parar com a corrupção e a sonegação a carga tributária pode
baixar um terço e o dinheiro dá
para tudo. Permutar alguns encargos sociais pela participação
do funcionário na administração
e no lucro.
A corrupção representa miséria
e fome para um terço da população e falta condição de vida para
cem milhões de brasileiros. Os
que promovem a corrupção não
alcançam o que é mãe, pai, passarem em uma feira e não poder
comprar alimento para os filhos.
O ensino no Brasil é pobre, falta
saúde, esgotamento sanitário e
aterro sanitário, também mercado de trabalho. O Brasil foi
construído pelos que vieram da
África, sem receber salário. Se
não tivesse corrupção estaríamos entre as economias fortes
no mundo.
Brasileiros têm que levantar a
voz junto com a imprensa televisionada, falada e escrita. Se a
imprensa não existisse, mesmo
com vida, já estávamos no inferno, pelos pecados de muitos.

TRE-BA fica
em 1º lugar
em ranking da
transparência

Raphael Müller / Ag. A TARDE

JOSÉ MENDONÇA

Tenho oitenta e dois anos com
saúde, mas em 2017 passei a
usar marca-passo, 2020 labirintite, sem problema maior. Faço
duzentos e dez minutos de atividade física diariamente, três dias
noventa minutos com a professora de ginástica Andrea Calfa,
alimentação por nutricionista.
Meu propósito é chegar junto a
Deus com saúde.

PREMIADO

RODRIGO AGUIAR

Embora o Tribunal de Justiça
da Bahia (TJ-BA) seja o segundo melhor do país em
igualdade entre gêneros, a
participação feminina no
sistema jurídico baiano ainda pode avançar muito, sobretudo na advocacia.
O assunto foi debatido na
mesa-redonda “O Papel da
Mulher no Judiciário, OAB e
Ministério Público”, transmitido pelo A TARDE Conecta. Participaram a desembargadora Nágila Brito, a advogada Ana Patrícia Dantas
Leão, a procuradora-geral de
Justiça da Bahia, Norma Cavalcanti, e a presidente da
Associação dos Magistrados
da Bahia, Nartir Weber.
Coordenadora de um Grupo de Trabalho sobre a participação feminina nos tribunais, Nágila destacou que,
conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
seja o segundo melhor do
país em igualdade entre gêneros, as mulheres representam 56,2% no quadro de
servidores, mas apenas
35,9% entre os magistrados
no país.
“Isso afeta toda a funcionalidade dos tribunais. As
mulheres precisam ter o direito à cúpula. No concurso,
as mulheres passam em um
número muito grande. Mas
quando se fala em acesso ao
tribunal, a coisa complica”,
afirmou a desembargadora.
Nágila destacou ainda o
caso do estado de Pernambuco, onde há apenas uma
desembargadora na Corte
estadual, entre 52 integrantes. Ainda segundo ela, as
mulheres não chegam a ser
10% entre os desembargadores de São Paulo.
No TJ-BA, atualmente, há
29 desembargadoras e 32 desembargadores. Os números foram destacados pela
presidente da Amab como

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

RDC ELETRÔNICO 02/2020. PA 109/20. Edital 27/20. Menor preço. Objeto: Construção de quadra poliesportiva –
SICONV 046668/2019. Período de Acolhimento das Propostas: de 15/08 a 04/09/20 às 9h. Abertura da Sessão:
04/09/20 às 9:15h. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Edital: https://uaua.ba.gov.br/category/licitacao/aviso-de-licitacoes e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/diario. Informações: e-mail licitacao@uaua.ba.gov.
br e tel. 7436731707, de 8 às 12h. Uauá/Ba, 14 de agosto de 2020. Max Denys Alves da Silva. Presidente da CPL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2019/68849
Objeto: Registro de preços unitários para eventual e futura aquisição de até 16 (dezesseis)
servidores tipo rack, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência,
incluindo o licenciamento do software VMware vSphere Esxi OEM ou OPEN, versão Enterprise
Plus ou superior e o suporte do mesmo software durante 36 (trinta e seis) meses. O Núcleo
de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº
035/2020 – Acolhimento das propostas a partir de: 15/08/2020 às 08:00 horas. Abertura das
propostas: 27/08/2020 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 27/08/2020 às
09:30 horas. (Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços
eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 13 de agosto de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04

TOMADA DE PREÇO 002/2020
A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO informa que realizará
a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 002/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução da obra de construção do Prédio
das Secretarias Municipais de Elísio Medrado, localizado à Praça Gil Proconio Lapa, S/N, Centro, Elísio Medrado/BA, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal
nº. 8.666/93, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital Data: 01/09/2020 –
Horário: 8h30min. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com Tel. 075 3649-2113. Elísio Medrado, 13 de
agosto de 2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade – Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇO 003/2020

A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO informa que
realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 003/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços caiação de meio fio, limpeza de fossas e Sacheamento de ruas e calçadas no
município de Elísio Medrado, conforme especificação nos Anexos do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93 do Edital Data: 01/09/2020 – Horário: 14h00min. O Edital encontra-se
disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo
e-mail: licitaelisio@gmail.com Tel. 075 3649-2113. Elísio Medrado, 13 de agosto de 2020. Chirlene Pessoa
Silva Andrade – Presidente da CPL

2° REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - ESTADO DA BAHIA
FLÁVIA GUIOTI - Oficial Registradora - Avenida dois de julho, n° 96, sala 206, Centro, Shopping Itaguari, SAJ/BA.

EDITAL DE LOTEAMENTO

FAZ público para ciência dos interessados, em cumprimento ao Art. 18 da lei nº 6.766, de 19/12/79, que foi
apresentado por HORTO SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.131.881/0001-12, com sede na Rua A, quadra C-B, lote 6, loteamento Quinta do
Inglês, nº 78, Centro, Santo Antônio de Jesus-BA, neste ato representada por seus administradores DJALMA LUCIANO
PEIXOTO ANDRADE, brasileiro, maior, capaz, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 01806268-76SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 416.096.115-00, residente e domiciliado no condomínio Canto das Árvores, nesta
cidade; e IVAM PEDRO DOS REIS SOUSA, brasileiro, maior, capaz, casado, comerciante, portador da carteira de
identidade nº 2.391.333-SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 333.634.475-15, residente e domiciliado no condomínio
Verde Ville, nesta cidade, vem requerer a pedido o registro do loteamento HORTO VILE I, na matrícula nº 7590 desta
serventia, situado na Avenida Carlos Amaral, s/n, nesta Cidade, zona urbana deste município de Santo Antônio de
Jesus/BA. O loteamento Horto Vile I apresenta: uma área de 232.015,50 m². A área dos lotes ocupa: 138.644,98
m², área do sistema viário ocupa 58.333,66 m², área verde ocupa: 35.036,86 m². A área reservada para lotes de
comércio e serviço se concentra em 14 lotes, contíguos ao acesso voltado para a Estrada do Benfica enquanto os lotes
uniresidenciais se distribuem em 24 quadras com acesso voltado para o sistema viário projetado e totalizam 590 lotes,
totalizando (residenciais + comerciais) 604 lotes. A requerente depositou neste Cartório, à Rua dois de julho, n° 96,
sala 206, Centro, Shopping Itaguari, Santo Antônio
de Jesus/BA: memorial descritivo, requerimento,
planta e demais documentos relativos ao imóvel
aludido. As impugnações daqueles que se julgarem
prejudicados quanto ao dominio do referido ímóvel,
deverão se apresentar dentro do prazo de quinze
(15) dias, a contar da data da segunda e última
publicação do Memorial e presente Edital neste
Jornal. Findo o prazo e não havendo reclamações,
será efetuado o registro, ficando, os documentos
respectivos, à disposição dos interessados, neste
Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e
Passado nesta Cidade de Santo Antônio de Jesus/
BA, onze (11) dias do mês de Agosto de 2020.
(Flávia Guioti) Oficial do 2º Registro de Imóveis,
assino e dou fé.
Flávia Guioti
Oficial

Avanços foram conquistados em alguns setores do sistema de Justiça na Bahia

um sinal de avanço. Nartir
ainda destacou a importância da Resolução 255/2018,
do CNJ, que instituiu a Política Nacional de Incentivo
à Participação Feminina no
Poder Judiciário.
Por outro lado, a presidente da Amab cobrou um engajamento maior para a disputa de cargos de comando.
“É preciso ter o entendimento de que somos responsáveis pelo que está posto e
pelo que está por vir. Em alguns momentos, a gente
meio que fica esperando
uma oportunidade”, disse. A
juíza afirmou ainda não perceber um tratamento diferente relacionado a questões
de gênero dentro do TJ. “Todo
mundo se respeita, no próprio tribunal aqui não separa
por isso. E no ambiente do
Judiciário também não vejo

No TJ-BA,
atualmente, há
29 mulheres
atuando
no cargo de
desembargadora

nenhum tratamento diferenciado”, defendeu.

“Contrademocracia”

Primeira-vice-presidente da
seccional baiana da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB-BA), Ana Patrícia Leão
afirmou que há uma espécie
de “contrademocracia” no
órgão. “Somos a instituição
mais democrática da porta
para fora, mas conservadora
e machista da porta para
dentro”, declarou. Ela relatou as dificuldades pela
aprovação do projeto Valentina, que consiste no esforço
pela paridade de gênero nos
conselhos da OAB.
“Não é uma missão fácil,
mas temos avançado, independentemente do projeto
Valentina. Já ocupamos aqui
na Bahia metade do conselho seccional, porque precisamos fazer uma revolução
nessa instituição pensada e
conduzida pelos homens”,
acrescentou a advogada.
Além disso, segundo a vice-presidente da OAB-BA, o
sistema de eleições da Ordem, com campanhas caras,
impede que alguma mulher
tenha chegado ao comando
do órgão na Bahia e no Brasil. “Para a mulher, não há
estabilidade salarial e exis-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ
CNPJ N: 13.922.620/0001-20

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020.

A PM de Itaetê, Ba, torna público realização da PP 012/2020, Registro de preço para futura e eventual realização de levantamento topográfico. Abertura do Pregão em 26/08/2020, as 08:30h na sede da PM de Itaetê. Menor preço global. O
edital poderá se adquirido na sede da PM de Itaetê, de segunda as sextas feiras das 8:00h, as 12:h. Todos os atos desta
licitação serão publicados no DOM, www.Itaete.ba.io.org.br. Itaetê-BA, 13/08/2020. Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
ADJUDICA o TP 01/2020, objeto: implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) na zona rural, distritos e
sede, com recursos do Ministério da Saúde, por intermédio da (FUNASA), Convênio 857377/2017 SICONV, empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão-de-obra. Vencedora: 3RAMOS Construções EIRELI,
CNPJ 26.157.090/0001-12. Valor: R$ R$ 424.105,90. ///////////////////////////// HOMOLOGA a TP 01/2020, objeto: implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) na zona rural, distritos e sede, com recursos do Ministério da
Saúde, por intermédio da FUNASA, Convênio 857377/2017 SICONV, empreitada por preço global, com fornecimento
de material e mão-de-obra. Vencedora: 3RAMOS Construções EIRELI, CNPJ 26.157.090/0001-12. Valor: R$ R$
424.105,90. Terra Nova/Ba, 12 de agosto de 2020. Marineide Pereira Soares. Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 001/2020

O MUNICÍPIO DE UBAITABA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para ciência
dos interessados, que estará aberta a partir do dia 13 de agosto de 2020, no horário das 09h às 12h, no
Departamento de Licitações, a(s) inscrição(ões) ao processo de CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL
SORRIDENTE, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, nos moldes da Lei nº 8.666/93,
art. 25, “caput,”. O edital esta disponível na íntegra no Diário Oficial do município, Demais informações através
do e-mail: licitaubaitaba@hotmail.com.
Ubaitaba, 11 de agosto de 2020.
Cleiton Luiz Pereira Flores
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020. Menor preço por lote. Objeto: Aquisição de duas pick-up cabine
dupla, 4x2 flex e Duas Motocicletas. Dia 26/08/2020 às 8:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532521043. COD. Licitações-e: 829539. ///////////////////////////////// HOMOLOGAÇÃO:
Homologa o resultado do PP SRP 15/2020. Objeto: fornecimento de peças destinado aos veículos
pertecentes ao municipio. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara a vencedora: D & K Veiculos LTDA, CNPJ 28.104.809/0001-82, lote I - valor R$ 264.248,30, lote II - valor R$
219.740,90, lote III - valor R$ 290.810,00, e lote IV - valor R$ 216.454,65. ////// Homologa o resultado
do PP SRP 16/2020. Objeto: aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, constantes
da tabela ABCFARMA de A á Z. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara
vencedora: Vitor Cerqueira Moura ME, CNPJ 26.694.983/0001-05, com o percentual de desconto de
17,00%. ////// Homologa o resultado do PP SRP 17/2020. Objeto: aquisição de material de limpeza e
descartaveis. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora: J S Rosa e
Cia LTDA EPP, CNPJ 16.347.270/0001-03, lote I - valor R$ 298.000,00, lote III - valor R$ 200.000,00;
Bruce Queiroz Vieira, CNPJ 09.619.369/0001-51, lotes II - valor R$ 145.500,00; e Lucineide Menezes
Santos ME, CNPJ 04.192.543/0001-09, lote IV - valor R$ 178.900,00, lote V - valor 48.200,00. Ruy
Barbosa/Ba, 01 de julho de 2020. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 13/2020 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA,
CNPJ/MF sob o n.º 13.922.604/0001-37, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA, CNPJ/MF sob o
n.º 11.235.051/0001-19 e FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE SEABRA, CNPJ/MF sob o
n.º 15.579.610/0001-69., por meio do Pregoeiro, Decreto 16/2019, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO
ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição equipamentos, materiais de Informática e tecnologia,
para atender às necessidades das Secretarias e Fundos deste Município, com fornecimento parcelado durante
o período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e
demais anexos deste Edital, a ser realizada no dia 27/08/2020, com recebimento das propostas das 08h00min
do dia 14/08/2020 às 08h00min do dia 27/08/2020, abertura das propostas das 08h05min às 08h25min do
dia 27/08/2020, e início da sessão de disputa de preços às 08h30min do dia 27/08/2020, na plataforma www.
bllcompras.com, a ser julgada nos termos do Decreto Federal Nº 10.024/19, Lei 10.520/02 e 8.666/93, e Lei
13.979/02 e suas alterações (no tocante aos prazos). O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. Outras informações poderão ser obtidas pelo
telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – BA., 14 de Agosto de 2020 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2020 - O Fundo Municipal de Saúde de Seabra – BA.,
por meio do Pregoeiro, Decreto 16/2019, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, conforme quantidade
e especificações contidas no termo de referência e demais anexos do edital, de interesse do Fundo Municipal
de Saúde Seabra – BA, a ser realizada no dia 26/08/2020, com recebimento das propostas das 08h00min
do dia 14/08/2020 às 08h00min do dia 26/08/2020, abertura das propostas das 08h05min às 08h25min
do dia 26/08/2020, e início da sessão de disputa de preços às 08h30min do dia 26/08/2020, na plataforma
www.bllcompras.com, a ser julgada nos termos do Decreto Federal Nº 10.024/19, Lei 10.520/02 e 8.666/93,
e Lei 13.979/02 e suas alterações. O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M.,
página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 33311421/1422/3079. Seabra – BA., 13 de Agosto de 2020 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.

tem atribuições domésticas
que nos colocam no colo. A
participação da advogada na
política é um grande desafio. A política é resolvida à
noite, quando vamos cuidar
dos filhos e os homens vão
tomar uísque e discutir nos
restaurantes”, comparou.
A chefe do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Norma Cavalcanti, defendeu que
as mulheres devem ter “a coragem de se candidatar e pedir voto”. Conforme a procuradora-geral de Justiça, “o MP
baianosedestacanopaíspela
participação feminina. A procuradora, a corregedora e a
ouvidora são mulheres. Mas,
no Brasil, não vemos isso em
outros Ministérios Públicos”,
comentou. São 35 mulheres e
21 homens no colégio de procuradoresdaBahia,deacordo
com a chefe do MP-BA.
Ao reconhecer que os postos de comando ainda são
exercidos, na maioria, por
homens, Norma disse que,
no caso dos MPs, “às vezes as
mulheres não querem disputar os cargos”. “Hoje, dentro do MP, se nós mulheres
quisermos, temos o poder
no voto. Precisamos que as
mulheres queiram entrar
também na parte da política”, avaliou.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) assumiu o 1º lugar do Ranking da
Transparência do Poder Judiciário. Dos 93 tribunais
avaliados, o órgão teve
98,56%, cumprindo 79 dos
80 requisitos exigidos pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Segundo o TRE, os critérios de avaliação e pontuação foram distribuídos em
nove temas com 85 perguntas. Algumas incluíram as
publicações dos levantamentos estatísticos sobre a
atuação do órgão, objetivos
estratégicos, metas e indicadores, calendário das sessões colegiadas, ata das sessões dos órgãos colegiados,
campo denominado ‘Serviço de Informações ao Cidadão’ na página inicial, informações sobre licitações e
contratos, entre outras informações.
O balanço é feito todos os
anos para valorizar os tribunais e conselhos que mais
se destacam na divulgação
de dados. Em 2018, o TRE-BA
chegou ao 2º lugar, obtendo
87,59%. Já em 2019, o número foi de 92,62% e o órgão
ficou na 7ª posição.
“É com muita alegria que
recebo esta notícia, no qual
eleva o nome da Justiça Eleitoral da Bahia. Vivemos em
um estado democrático de
direito, no qual essa conduta
deve ser realmente seguida
por todos os órgãos e agentes públicos, exercendo as
atividades de forma clara
para conhecimento geral. Isso não é um favor que se faz
a comunidade, mas sim
uma obrigação de todo gestor”, comemorou o presidente do TRE-BA, desembargador Jatahy Júnior.
O desembargador foi convidado pelo presidente do
CNJ, ministro Dias Toffoli, a
participar da solenidade de
premiação, que ocorre na
próxima terça-feira, às 14h,
por videoconferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
TOMADA DE PREÇOS 06/2020. Objeto: pavimentação asfáltica, com tratamento superficial duplo – TSD. Menor preço
global. Dia 01/09/2020 às 15h. Informações: na CPL, Rua Eronides S. Santos, 47. Mulungu do Morro/Ba, 14/08/2020.
Fredson Cosme A. de Souza. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 08/2020. Menor preço lote. Dia 26/08/2020 às 9h. Objeto: Aquisição de diversos materiais de consumo para Implantação e desenvolvimento do Projeto Cordeiros no Esporte, Convênio 897029/2019
do Ministério da Cidadania e PMC. Local da disputa e Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações:
7734472114, e-mail: licitacoes@cordeiros.ba.gov.br e www.cordeiros.ba.gov.br. Cordeiros/Ba, 14 de agosto de 2020.
Jairmar Maia da Silva. Pregoeiro.

AVISO DE EDITAL: REFORMA DE PISO DO DECK
O Condomínio Le Parc Residential Resort abre seleção de
contrato por empreitada global para substituição do piso do deck
da piscina resort do Condomínio Le Parc Residential Resort.
O edital deve ser solicitado através do e-mail: atendimento@leparcssa.
com.br. As propostas devem ser apresentadas no dia 25/08/2020.

LEILÃO "ON-LINE" DE IMÓVEIS
FECHAMENTO: 27/08/2020, a partir das 14h00

39 IMÓVEIS

IMÓVEIS COMERCIAIS
IMÓVEIS RESIDENCIAIS

LOTE 09 - SALVADOR/BA
APARTAMENTO Nº 203, C/ 01 VAGA
Área priva!va: 85,58m² - Área total: 119,01m²
Rua Vicente Batalha, nº 410
Edi!cio Luar da Praia - COSTA AZUL

Lance Mínimo: R$ 230.700,00
(À VISTA COM 10% DE DESCONTO)

LOCALIZAÇÃO:
BA•ES•GO•MG•MT•PR•RJ•RN•SP
AMPLAS FACILIDADES DE PAGAMENTO:
PPARCELAMENTO EM
8, 12, 24, 36, 48 ou 78 MESES
Lances “on-line”, edital completo, condições
de venda e pagamento, fotos e mais informações,
consulte: www.freitasleiloeiro.com.br

Mais informações: (11) 3117.1001 | imoveis@freitasleiloeiro.com.br
Antonio Carlos Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial - JUCESP 749
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de agosto de 2020, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 08 de setembro 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 da Cédula de Crédito Bancário
datado de 30/07/2010, cujos Fiduciantes são SÉRGIO RAIMUNDO SILVA, CPF/MF nº 073.559.985-87, e sua
companheira NADJADOS SANTOS, CPF/MF nº 539.507.045-15, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 272.075,16 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 202, tendo a área construída de
120,00m², integrante do Prédio situado à Rua Lima e Silva nº 491, subdistrito de Santo Antonio – Salvador/BA”, melhor
descrito na matrícula nº 40.111 do 2° Ofício 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$ 547.169,23
(Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Vinte Três 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 online, 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: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5477_07 Cr).
K-12,14e15/08

LEILÃO DE IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 28/08/2020
a partir das 15h00
À VISTA 10% DE DESCONTO
•COMERCIAIS •RESIDENCIAIS •TERRENO
OPORTUNIDADES DE IMÓVEIS NA BA • GO • MG • MT • RJ • RN • SP • TO
LOTE 08 - CASA - CORRENTINA/BA - DOURADO
Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - Loteamento Dourado Área construída: 317,40m².
Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI.
Lance Mínimo: R$ 212.400,00
LOTE 27 - CASA - DIAS DÁVILA/BA - GARCIA DÁVILA
Avenida Aurea Seixas, n° 247, terreno designado de área B; Área terreno: 322,02m², área construída:
154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dias DÁvila, Bahia.
Lance Mínimo: R$ 92.700,00
LOTE 38 - APARTAMENTO DUPLEX Nº 502, C/ 02 VAGAS
SALVADOR/BA - PITUBA
Rua Pará, 187 - Edifício Ilha de Marajó. Área total: 106,13420m².
Área privativa: 67,57500m². Matrícula nº 46.227 do 6º CRI de Salvador/BA.
Lance Mínimo: R$ 392.100,00
Comissão do leiloeiro: O arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.
Edital completo no site do leiloeiro. Fabio Zukerman - Jucesp 719 - Leiloeiro Oficial.

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br

