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GOVERNO Presidente desiste da criação do Renda Brasil, iniciativa que estava
em estudo para substituir o benefício já existente voltado para famílias pobres

Bolsonaro mantém o
programa Bolsa Família

Marcos Corrêa / PR

ANDREIA VERDÉLIO
Agência Brasil, Brasília

O presidente Jair Bolsonaro
declarou ontem que o governo não vai suspender
reajustes das aposentadorias e do benefício de prestação continuada (BPC) – auxílio pago a idosos e pessoas
com deficiência de baixa
renda. O presidente descartou também a criação do
programa Renda Brasil até
2022 – iniciativa que estava
em estudo para expandir o
alcance e suceder o Bolsa Família, que é pago a famílias
que estão em situação de pobreza extrema e miséria.
Em vídeo publicado nas
redes sociais, Bolsonaro citou notícias que dizem que
a intenção do governo é congelar as aposentadorias para
garantir recursos para o
Renda Brasil. “Eu já disse que
jamais vou tirar dinheiro
dos pobres para dar para os
paupérrimos. Quem por
ventura vier a propor para
mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão
vermelho para essa pessoa.
É gente que não tem um mínimo de coração, não tem o
mínimo de entendimento
como vivem os aposentados
do Brasil”, disse.
De acordo com o Bolsonaro, “pode ser que alguém
da equipe econômica tenha
falado sobre este assunto”,

Até 2022, está
proibido falar
em Renda Brasil,
diz Bolsonaro

mas que seu governo “jamais” vai congelar salários
de aposentados ou reduzir o
BPC “para qualquer coisa
que seja”.
“Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil, vamos
continuar com o Bolsa Família e ponto final”, destacou o presidente.
Em junho, o ministro da
Economia, Paulo Guedes,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA – nº 007/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará entre os dias 16/09/2020 até 28/09/2020
o Credenciamento de Instituições da sociedade civil com unidade de acolhimento pertencente ao município
de Dias d’Ávila do Estado da Bahia na Chamada Pública nº 007/2020, cujo objeto é Cadastramento de
entidades sem fins lucrativos para a execução de ações sócio acedências e estruturação da rede do
sistema único de assistência social – Suas, no âmbito municipal devido a situação de emergência em
saúde pública de importância nacional,em decorrência do novo coronavírus (covid -19),1ªedição. Os
interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.
ba.gov.br) bem como, na sala da Secretaria municipal de Desenvolvimento e Proteção Social – SEDES Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n.
Dias d’Ávila, 15 de setembro de 2020 – Rosemary Santos Gomes – Secretária municipal de
Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES

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

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS
EMPRESAS HABILITADAS TP Nº 006/2020
A COPEL, torna público a SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS
HABILITADAS da TP Nº 006/2020. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de
Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização de
Serviços de Manutenção da Drenagem nos Bairros de Aracuí, Areia Branca, Barro Duro, Buraquinho, Caixa
D’água, Caji, Capelão, Centro, Distrito Quilombola, Ipitanga, Itinga, Jambeiro, Parque São Paulo, Pitangueiras,
Portão, Quingoma, Recreio Ipitanga, Vida Nova, Vila Praiana e Vilas do Atlântico neste Município. Conforme
Termo de Referência e Planilhas em CD anexo no Edital. Sessão de Abertura: 22/09/2020 às 09:00 horas.
Tendo em vista a Suspensão do Atendimento Presencial ao Público, conforme determinação contida na Portaria
SECAD Nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados e em obediência às
recomendações emanadas do Ministério da Saúde, será permitida a entrada de apenas um representante de
cada empresa licitante Habilitada, sendo estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta de
segurança respiratória e distanciamento mínimo recomendado. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente
da Comissão. 15 de setembro de 2020.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 06/2020 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de
empresa de engenharia para execução da obra de construção de quadra poliesportiva no município de Rio
de Contas/BA., no Povoado de Umbuzeiro, conforme Contrato de Repasse nº 01000753-20/2012. Família:
07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta
de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso
da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/content/
sessao-virtual>. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes
de credenciamento, proposta de preços e habilitação, na forma descrita no Instrumento Convocatório, via
Correios ou outro meio similar de entrega, com data e horário limite para o recebimento até às 12h do dia
25/09/2020, sendo a abertura da sessão às 14h. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de
recebimento para a Comissão de Licitação-COPEL, para o seguinte endereço Av. Professor Pinto de Aguiar,
s/n, Pituaçu (Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu), Salvador/BA. O Edital poderá ser obtido através do
site www.comprasnet.ba.gov.br. Informações poderão ser obtidas através dos tels. (71) 3103-0918 ou
3116-9185 ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br. Salvador-Ba, 14/09/2020 – Arlene Barreto Presidente da Comissão.

anunciou a intenção do governo em criar o Renda
Brasil após a pandemia do
novo coronavírus, com a
unificação de vários programas sociais. Desde então, a
equipe econômica e o Palácio do Planalto têm discutido a fonte de recursos para
financiar o novo programa
social.
Na semana passada, Bolsonaro descartou o fim do

seguro-defeso como forma
de garantir o programa de
renda permanente. Em
agosto, ele também já havia
anunciado que a criação
do Renda Brasil estava suspensa porque não aceitaria
eliminar, em troca, o abono
salarial, espécie de 14º salário pago aos trabalhadores
com carteira assinada que
recebem até dois salários
mínimos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 02/2020 – A PREFEITURA DE SEABRA, CNPJ
13.922.604/0001-37, por meio da CPL, Decreto 10/2020, TORNA PÚBLICO a licitação TOMADA
DE PREÇO 02/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução da Obra de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica do tipo TSD
(Tratamento Superficial Duplo) em trechos das Estradas Vicinais que ligam a sede do município de
Seabra aos distritos de Baraunas e Lagoa da Boa Vista, nos termos do Convênio/Financiamento
2020/297 DESEMBAHIA, conforme especificações do Edital TP 02/2020 e seus anexos, a ser
realizada no dia 01 de Outubro de 2020, a ser julgada nos termos da Lei 8.666/93. 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., 15 de Setembro de 2020 – Enilson Lázaro Vieira – Presidente da CPL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/03946
Objeto: Registro de preços para prestação eventual e futura de serviços continuados de
emissão de certificados digitais, sob demanda, pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo
validação presencial nas instalações do CONTRATANTE e/ou nos postos de atendimento da
CONTRATADA, substituição remota de certificados via renovação on-line ou videoconferência
e fornecimento de mídias criptográficas (tokens), quando necessário. O Núcleo de Licitação
informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 033/2020
– Acolhimento das propostas a partir de: 17/09/2020 às 08:00 horas. Abertura das
propostas: 29/09/2020 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 29/09/2020 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, 15 de setembro de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro de Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da Lei, etc. Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei n°
9.514/1997, e a requerimento do credor Banco Santander (BRASIL) S/A, que, fica intimado a Sra. Telma Márcia Aguiar de
Andrade, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob n° 499.683.195-20, a comparecer a este Cartório de
Registro de Imóveis, situado naAvenida Praia de Guarapari, n°. 22, Lot. 32, Qd. 15 – Loteamento Vilas doAtlântico, 2° Etapa –
Lauro de Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir
da data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de
financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária com Banco Santander (BRASIL) S/A, registrado sob n° R-03 e R04 da Matrícula 19.437 RG, referente ao imóvel constante da Unidade residencial identificado pela Casa de número 04, porta
e 4074600355CS04, inscrição no Cadastro Imobiliário, integrante do Condomínio Village Solar das Mangueiras, situado na
Rua Moíses de Araujo, Buraquinho, Loteamento Miragem, Lauro de Freitas – BA, onde deverá efetuar a purgação do débito,
sujeito à atualização monetária, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do
efetivo pagamento, além das despesas de cobrança. Ficam também cientificados de que o não cumprimento das obrigações
acima no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária Banco
Santander (BRASIL) S/A, nos termos do art. 26, § 7° da Lei 9.514/97, inicialmente aludida. Este Edital será publicado por 3
(três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade. Dado e
Passado nesta Cidade de Lauro de Freitas, BA, no Cartório de Registro de Imóveis aos 31 deAgosto de 2020.AOficiala Ivania
Maria Mesquita Rodrigues:
K-14,15e16/09

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

Abertura: 23/09/2020 às 14:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Material de Limpeza
e Uso Pessoal (Álcool) Para Salvador E Região Metropolitana - BB: 835360 - Família: 65.02; 68.10- Site:
www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.
ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail:
ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71) 3115-3128 ou presencialmente, de segunda
a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da
Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia –
Salvador/Bahia - 15/09/2020. Carla Baião Dultra – Pregoeiro(a) Oficial.

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

SAEB

SUDESB

CNPJ N: 14.195.333/0001-28

A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação:
Processo Administrativo nº P.A. nº 021/2020 SMDSEJ. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2020 - SRP.
Tipo: Menor Preço por item. Tem como objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada
para aquisição de veículos, para servir as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV,
no município de Ituberá. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.br,
www.itubera.ba.gov.br ou na Superintendência de Licitações e Gestão de Contratos com endereço na Praça
Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na cidade de
Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100/8104, no horário das 07:30 às 13:00 horas. Para participação da licitação ou
simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes-e.
com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 23/09/2020 até às 08h:00m do
dia 28/09/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 08h:30m (horário
de Brasília) do dia 28 de setembro de 2020. Ituberá, 14 de setembro de 2020. CARLOS BENEDITO GUIMARÃES
DA SILVA-Portaria nº 02 de 02 de janeiro 2019-Pregoeiro.

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020

A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação: Processo
Administrativo nº P.A. nº 038/2020 SMS. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2020 - SRP. Tipo: Menor Preço por
item. Tem como objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de 02 (dois) veículos tipo
ambulância para servir a Secretaria de Saúde do Município Ituberá. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis
nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.itubera.ba.gov.br ou na Superintendência de Licitações e Gestão de Contratos
com endereço na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000,
na cidade de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100/8104, no horário das 07:30 às 13:00 horas. Para participação da licitação
ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes-e.com.br.
As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 23/09/2020 até às 11h:00m do dia 28/09/2020,
por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 11h:30m (horário de Brasília) do dia 28 de
setembro de 2020. Ituberá, 15 de setembro de 2020. CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Portaria nº 02 de
02 de janeiro 2019-Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Camaçari, 16 de Setembro de 2020.
Prezados Senhores Associados,
Convocamos Vossas Senhorias para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DO
ONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS, a ser realizada no dia 26 DE SETEMBRO DE 2020 (SÁBADO), na QUADRA DE TÊNIS
da área do CLUBE SOCIAL do CONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS, em Guarajuba, Camaçari/Ba, seguindo as medidas
de distanciamento social impostas pelo Estado em razão da disseminação do novo coronavírus, às 9h30min, em primeira
convocação com a presença mínima de associados que representem 1/4 (um quarto) e em segunda convocação, às
10h00min com qualquer número de associados presentes com o objetivo de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
1. Prestação de contas do período que ora se encerra;
2. Eleição para Presidente, Vice-Presidente, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes
para o mandato do próximo biênio 01/11/2020 a 31/10/2022.
Observações:
- Em razão da importância do tópico a ser abordado, solicitamos a presença de todos os senhores ou de seus
representantes legais, devidamente habilitados através de procuração (art. 1335 - Código Civil);
- Os condôminos que não estiverem quites com as obrigações condominiais, não poderão votar nas deliberações, de
acordo com estabelecido no inciso lll, do art. 1.335 do novo código Civil;
- Em caso de ausência de alguns dos convocados, não ficam desobrigados de aceitarem, como tácita concordância, os
assuntos que forem tratados e deliberados.
- Para o comparecimento presencial na assembleia será obrigatório o uso de máscaras durante todo o período de
permanência do condômino, sendo vedado, ainda, a mudança de posição das cadeiras ou aglomeração de qualquer tipo,
devendo os condôminos aguardar com distância mínima de 1,5m (um vírgula cinco metro) do outro condômino durante o
período de assinatura da lista de presença ou qualquer outro ato que exija a formação de filas.
Atenciosamente,
Pompílio Viana Neto - Presidente

POLÍCIA

BLOQUEIO

Prefeito
de Jequié é
afastado para
investigação

Prefeita de Ipiaú
diz que reduziu
despesas com
transporte

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Jequié, Sérgio
da Gameleira (PSB), será
afastado por 60 dias do cargo. O gestor municipal é um
dos alvos da Operação Guilda de Papel, deflagrada pela
Polícia Federal ontem. São
cumpridos 10 mandados de
busca e seis medidas cautelares diversas da prisão,
por repressão aos crimes de
fraude à licitação, fraude a
direitos trabalhistas e desvio de verbas públicas em
Jequié.
De acordo com a PF, a suspensão de 60 dias de Sérgio
da Gameleira foi expedida
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A operação ocorre no próprio município de Jequié e em Feira
de Santana, com a participação de cerca de 45 policiais federais. Os suspeitos,
durante a operação, teriam
tentado incinerar documentos que serviriam como
provas do caso.
Ainda segundo a PF, as investigações se iniciaram em
2019, a partir de representações formuladas por vereadores de Jequié, relatando que uma ‘cooperativa’ teria vencido uma licitação
para o fornecimento de mão
de obra terceirizada para
prestação de serviço para diversas secretarias do município de Jequié.

Após ter R$ 805 mil dos bens
bloqueados pela Justiça Federal, a prefeita de Ipiaú,
Maria das Graças (PP), afirmou por meio de nota que
reduziu em cerca de 20% as
despesas com transporte escolar do município ao assumir a gestão, em 2017. Maria
das Graças disse ainda que
não houve lesão ou dano aos
cofres públicos.
A prefeita da cidade do sul
do estado é suspeita de fraude e uso de documentos falsos no processo de licitação
de empresas para o serviço
de transporte escolar. A decisão liminar que agora determina o bloqueio de bens
pessoais de Maria das Graças tem caráter provisório.

LEIA A MATÉRIA NA INTEGRA NO

LEIA A MATÉRIA NA INTEGRA NO

PORTAL A TARDE

PORTAL A TARDE

Defesa

Na nota, a prefeita afirmou
que a liminar foi deferida
sem que fosse citada ou intimada para apresentar defesa. Segundo o comunicado, assim que for citada,
apresentará defesa, além de
recurso contra a decisão.
A medida foi expedida pelo juiz Jorge Peixoto, no último sábado. O juiz pontuou
que os indícios de fraudes
foram percebidos porque as
propostas de preços oferecidos pelas empresas apresentavam os mesmos erros
de grafia e de formatação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
PREGÃO PRESENCIAL SRP 11/2020. Dia 28/09/2020 às 9h. Objeto: Aquisição de equipamentos para Academia
ao Ar Livre. Edital: www.aracatu.ba.gov.br ou na CPL, de 8:30h às 17h. Aracatu/Ba, 15 de setembro de 2020.
Weslei Peixoto Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE PRAZO. REABERTURA DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
041/2020: O Município de Porto Seguro-BA, por meio do pregoeiro designados nos autos do processo,
comunica aos interessados que, em virtude da necessidade de readequações no edital, procede com a
reabertura de prazo da presente licitação designando nova data para o dia 28/09/2020, às 09h, por meio do
site: www.licitacoes-e.com.br. Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil,
255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 14h, de segunda a sexta, ou pelo
tel. nº 73-998441406. Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/
licitacaov2/. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Rilei
Medeiros Ribeiro – Pregoeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/10205
Objeto: Registro de preços unitários para futura e eventual aquisição de materiais
diversos (filtro de linha, estabilizador e ventilador tipo coluna). O Núcleo de
Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão
Eletrônico nº 045/2020 – Acolhimento das propostas a partir de: 17/09/2020 às
08:00 horas. Abertura das propostas: 29/09/2020 às 09:00 horas. Início da sessão
de disputa de preços: 29/09/2020 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, 15 de setembro de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca
de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da Lei, etc. Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei n°. 9.514/1997,
e a requerimento do credor Banco Santander (BRASIL) S/A, que, fica intimado a Sra. Telma Márcia Aguiar de Andrade,
brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob n° 499.683.195-20, a comparecer a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Avenida Praia de Guarapari, n° 22, Lot. 32, Qd. 15 – Loteamento Vilas do Atlântico, 2° Etapa – Lauro de
Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data
de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de financiamento
imobiliário garantido por alienação fiduciária com Banco Santander (BRASIL) S/A, registrado sob n° R-08 e R-09 da Matrícula
16.890 RG, referente ao imóvel constante da Unidade Residencial identificado Casa de número 06, porta e
40746.00355.CS06, Inscrição no Cadastro Imobiliário, integrante do Condomínio Village Solar das Mangueiras, situado na
Rua Moíses de Araújo, Loteamento Miragem, Lauro de Freitas – Ba, onde deverá efetuar a purgação do débito, sujeito à
atualização monetária, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do efetivo
pagamento, além das despesas de cobrança. Ficam também cientificados de que o não cumprimento das obrigações acima
no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária Banco
Santander (BRASIL) S/A, nos termos do art. 26, § 7° da Lei 9.514/97, inicialmente aludida. Este Edital será publicado por 3
(três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade. Dado e
passado nesta Cidade de Lauro de Freitas, BA, no Cartório de Registro de Imóveis aos 31 deAgosto de 2020.AOficialaI Vânia
Maria Mesquita Rodrigues:
K-14,15e16/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 041/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico
- SRP Nº 041/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO E
PINTURA), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recebimento das propostas: até
29/09/2020 às 13:00h; Abertura das propostas: 29/09/2020 às 13:15h; Início da sessão de disputa de preços:
29/09/2020 às 15:00h. O edital poderá ser adquirido através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html.
Licitação BB nº 834968. Informações através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA, 15 de setembro
de 2020. Evani Almeida do Nascimento – Pregoeira Designada.
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 037/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão EletrônicoSRP Nº 037/2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL
PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EXECUTADAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE
20/03/2020, LEIS FEDERAIS Nº 13.979, DE 06/02/2020, Nº 14.035 DE 11/08/ 2020 E DECRETO MUNICIPAL
13.608/2020, DE 20/03/2020. Recebimento das propostas: até 22/09/2020 às 10:00horas.Abertura das
propostas: 22/09/2020 às 10:30 horas. Início da sessão de disputa de preços: 22/09/2020 às 11:30 horas. O
edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.
html. Licitação BB nº 835337. Informações no setor de licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.
com. Itabuna, Bahia, 15 de setembro de 2020. Carlos Alberto B. Marques. Pregoeiro Designado.

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

REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO informa que realizará
a seguinte licitação: Republicação 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: 05/10/2020 –
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, 15 de
setembro de 2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade – Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020-SRP

A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em
29/09/2020 às 08h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 835363 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
022/2020-SRP Objeto: contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e materiais permanente para
manutenção do Cadastro único, Gestão do Bolsa Família, CRAS, SCFV, Primeira Infância no SUAS, Conselho
Tutelar e Secretaria de Assistência Social, visando melhoria no atendimento aos usuários, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.
elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@
gmail.com. Elísio Medrado, 15 de setembro de 2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente

