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MERCADOS SEU BOLSO TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
I N D I C A D O R E S www.atarde.com.br Confira outros indicadores da

economia no portal de A TARDE

IPVA 2019 / CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

PARCELAMENTO COTA ÚNICA
PLACA
FINAL

1ª COTA
ATÉ

2ª COTA
ATÉ

3ª COTA
ATÉ

C/ DESC.
DE 5%

SEM
DESC.

1 28/03/2019 29/04/2019 30/05/2019 28/03/2019 30/05/2019
2 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 29/03/2019 31/05/2019
3 29/04/2019 28/05/2019 27/06/2019 29/04/2019 27/06/2019
4 30/04/2019 29/05/2019 28/06/2019 30/04/2019 28/06/2019
5 28/05/2019 27/06/2019 30/07/2019 28/05/2019 30/07/2019
6 29/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 29/05/2019 31/07/2019
7 26/06/2019 29/07/2019 29/08/2019 26/06/2019 29/08/2019
8 27/06/2019 30/07/2019 30/08/2019 27/06/2019 30/08/2019
9 29/07/2019 27/08/2019 27/09/2019 29/07/2019 27/09/2019
0 30/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/07/2019 30/09/2019

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado

TRIBUTO MUNICIPAL
CALENDÁRIO FISCAL / MARÇO

ISS
Vencimento Referência Parcela
05 mar/2019 03/12
IPTU / TRSD
Vencimento Referência Parcela
Data escolhida mar/2019 03/11
DMS
Vencimento Referência Parcela
-- --- ---
TFF
Vencimento Referência Parcela
-- -- --

IMPOSTO DE RENDA
RENDIMENTOS ALIQ. DEDUC.
(R$) (%) (R$)
Até 1.903,98 - isento
1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
2.826,66 até 3.751,05 15,0 354,80
3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

SELIC FEVEREIRO 0,49
JANEIRO 0,54
DEZEMBRO 0,53
NOVEMBRO 0,51
OUTUBRO 0,53

PREVIDÊNCIA
NOVA TABELA DE CONTRIBUIÇÕES

FAIXAS ALIQ. (%)
Até R$ 1.751,81 8
R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72 9
R$ 2.919,73 a 5.839,45 11

BOLSAS PELO MUNDO
(VARIAÇÃO%)

u

BRASIL
BOVESPA

-0,41
u

EUA
DOW JONES

-0,10
uEUA

NASDAQ

0,12
uITÁLIA

MILÃO

0,92
uFRANÇA

PARIS

0,24
uALEMANHA

FRANKFURT

1,13
uESPANHA

MADRI

0,88
uINGLATERRA

LONDRES

0,34

Receba notícias sobre Economia em seu celular. Envie um SMS para 50010
com o texto ATECO (Economia) ou ATNOT (Boletim de Notícias). R$ 0,10+imp.
por msg (1 a 5/dia). Operadoras: Oi, Vivo, TIM e Claro. ÍNDICE DE PREÇOS FEV JAN DEZ 12 MESES

IGP-DI 1,25 0,07 -0,45 7,73
IPC 0,54 0,58 0,09 4,13
IGP-M 0,88 0,01 -1,08 7,60
INPC 0,54 0,36 0,14 3,94
IPCA 0,43 0,32 0,15 3,89
ICV 0,35 0,43 -0,21 3,65
INCC-DI 0.09 0,49 0,13 3,99

SEGURO / MARÇO
PRO-RATA DIA DA TR (I)
DIA ATÉ 30.6.1994 (II) APÓS 1.7.1994 (III)
11 0,01311781 2,92791132
12 0,01311781 2,92791132
13 0,01311781 2,92791132
14 0,01311781 2,92791132
15 0,01311781 2,92791132
16 0,01311781 2,92791132
17 0,01311781 2,92791132
18 0,01311781 2,92791132
19 0,01311781 2,92791132
20 0,01311781 2,92791132

REAJUSTE DO ALUGUEL
ÍNDICE FEV JAN DEZ OUT
IPC/FIPE 4,13 3,14 2,99 3,6,1
INPC/IBGE 3,94 3,57 3,43 4,00
ICV(Dieese) 3,65 335 3,86 4,19
IGP-DI/FGV 7,73 6,56 7,10 10,50
IGP-M/FGV 7,60 6,74 7,55 10,80
IPCA/IBGE 3,89 3,78 3,74 4,55

SALÁRIO
MÍNIMO R$ 998,00
FAMÍLIA até R$ 907,77 R$ 46,54

R$ 907,78 até R$ 1.364,043 R$ 32,80

BOVESPA
PTS VAR.

99.588,37 -0,41%

MAIORES ALTAS
Gol PN N2 5,41
Usiminas PNA N1 5,30
Cyrela Realt ON NM 4,17
Cielo ON NM 2,96
Vale ON NM 2,85
- -
- -
- -
- -

MAIORES BAIXAS
Rumo S.A. ON NM -4,89
SuzanoPapelON NM -4,54
Hyperas ON NM -3,56
JBS ON NM -3,60
Sid Nacional ON -3,80

-
- -
- -
- -

Todas as cotações em
www.bovespa.com.br

DOW JONES
PTS VAR.

25.887,38 -0,10%

MAIORES ALTAS
Pfizer 1,17
Walgreens Boots 1,09
J&J 0,93
UnitedHealth 0,84
Merck&Co 0,69
- -
- -
- -
- -

MAIORES BAIXAS
Walt Disney -2,76
The Travelers -1,49
Verizon -0,98
Apple -0,79
American Express -0,78
- -
- -
- -
- -

Todas as cotações em
www.bovespa.com.br

COTAÇÕES
COMPRA VENDA

Dólar comercial 3,7886 3,7891
Dólar paralelo 3,87 3,97
Dólar turismo 3,723 3,937
Euro turismo 4,210 4,,467
OURO 160,47
CDB (pre-fix 30 dias) 6,41% ao ano
CDI 6,40% ao ano

VALORES DE REFERÊNCIA
TR 0,000
TLP 6,96% ao ano
Taxa Selic 6,50% ao ano
FGTS 0,2466
UFIR 3,4211
UFM-SP 156,95
Ufesp 26,53
UPC 23,54

POUPANÇA
MARÇO

DIA VAR.% DIA VAR.%
1 0,3715
2 0,3715
3 0,3715
4 0,3715
5 0,3715
6 0,3715
7 0,3715
8 0,3715
9 0,3715

10 0,3715
11 0,3715
12 0,3715
13 0,3715
14 0,3715
15 0,3715
16 0,3715

17 0,3715
18 0,3715
19 0,3715
20 0,3715
21 0,3715
22 0,3715
23 0,3715
24 0,3715
25 0,3715
26 0,3715
27 0,3715
28 0,3715
29 0,3715
30 0,3715
31 0,3715

PRODUTOS AGRICOLAS
PRODUTOS PRAÇA UNIDADE VALOR
Cacau Ilhéus/Itabuna Arroba R$ 148,00
Soja Barreiras Saca 60 KG R$ 65,00
Boi Gordo Feira de Santana Arroba R$ 160,00

OESTE BAIANO Um dos principais polos do agronegócio do País, região reclama de limitações ao desenvolvimento

Produtores reivindicam mais infraestrutura
DA REDAÇÃO

Um dos principais polos do
agronegócio do País, o oeste
baiano precisa de mais in-
fraestrutura e logística para
crescer ainda mais. Este é,
em resumo, o teor do ofício
que os produtores da região
entregaram esta semana ao
governodoestado,solicitan-
do intervenções que facili-
tem o escoamento da pro-
dução e o incremento da
economia local.

O documento reúne rei-
vindicações, sugestões para
intervenções, além de listar
iniciativas que já vêm sendo
tomadas pelos próprios pro-
dutores, a exemplo da re-
cuperação de estradas, com
dinheiro do próprio bolso e
apoio técnico, numa parce-
ria com o governo e prefei-
turas.

Além das rodovias, foi re-
forçado o pedido para prio-
rizar a construção de subes-
tações de energia da Com-
panhia de Eletricidade do
Estado da Bahia (Coelba) pa-
ra atender a regiões produ-
tivas ainda sem energia, co-
mo a Coaceral, em Formosa
do Rio Preto; e Veredas, em
Jaborandi; além de solicitar
melhor qualidade do que já
é fornecido pela Coelba.

“Oprodutorestápagando,
investindo alto, e o retorno
que irá beneficiar uma co-
munidade inteira não está
chegando. Devem olhar com
mais atenção para a nossa
região”, disse o presidente
da Associação de Agriculto-
res e Irrigantes da Bahia (Ai-
ba), Celestino Zanella, ao en-
tregar o ofício ao vice-go-
vernador João Leão, que
também responde pela pas-
ta de Desenvolvimento Eco-
nômico (SDE).

Corte de subsídios
Ao receber o ofício, durante
evento no município de Cor-
rentina, Leão destacou a im-
portância da agricultura pa-
ra a economia baiana e bra-
sileira e respondeu, generi-
camente, sem adiantar que
medidas poderiam ser to-
madas em curto prazo.

“Nesse momento, esta-
mos levantando as necessi-
dades desse importante seg-
mento econômico, que gera
muito emprego e renda em
nosso estado. O governo da
Bahia se coloca à inteira dis-
posição para continuar con-
tribuindo para o fortaleci-
mento e o avanço tecnoló-
gico do agronegócio em nos-
so estado”, declarou.

Sobre os custos com ener-
gia, os produtores ainda pre-
tendem se fazer representar
na audiência pública, agen-
dada para o dia 26 de abril na
Assembleia Legislativa da
Bahia, em Salvador. Propos-
ta pelo deputado Eduardo
Salles (PP), a audiência vai
debater o Decreto nº 9.642,
de 27 de dezembro de 2018,
que determina o corte nos
subsídios na conta de ener-
gia elétrica dos irrigantes.

Aiba / Divulgação

Entraves foram debatidos durante evento em Correntina

Rodovias
e melhoria
na oferta de
energia elétrica
estão entre as
reivindicações

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CEF, que, fica intimado a PERFUMARIA DAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, inscrita no CNP.I/MF
sob o n° 34.316.802/0001-27. com sede no Loteamento Recreio de Ipitanga, n° 196. Quadra 14, Caji, Lauro
de Freitas - Ba. Cep: 42.700.000. com sua representante legal, NOÊMIA PINTO DE ALMEIDA DALTRO,
brasileira, solteira. empresária. inscrita no CPF/MF sob n° 049.560.795-91, a comparecer a este Cartório de
Registro de imóveis. situado na Avenida Praia de Guarapari, n° 22, Lote 32, Quadra QD-15, 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, firmado
com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, registrado sob R.06 na Matrícula 14.760 RG, referente ao
imóvel constante da UNIDADE residencial identificada pelo Galpão Comercial, integrante do LOTEAMENTO
RECREIO IPITANGA, situado na Rua José Anchieta. n° 247. Caji. 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF,
nos temos 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 lmóveis aos 21 de fevereiro
de 2019. A Oficial Ivania Maria Mesquita Rodrigues
Dado e passado nesta Cidade de Lauro de Freitas, BA, no Cartório de Registro de lmóveis aos 21 de fevereiro 
de 2019. A Oficial Ivania Maria Mesquita Rodrigues

Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, que, fica intimado o Sr.MARIO EFIGÊNIO SOARES DE
ANDRADE, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n° 082.895.305-87
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, registrado sob n° R-04 da
Matrícula 12.876 RG, referente ao imóvel constante da UNIDADE residencial identificado pelo
Lote de Terreno Próprio de n° 06, Quadra E, integrante do LOTEAMENTO MIRAGEM, situado
na Rua Roque José da Silva, 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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, 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 14 de Março de 2019. O(A)
Oficial(a) Ivania Maria Mesquita Rodrigues

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: 20/03/2019 - A partir das: 10:00 Local: Agencia da Caixa Econômica Federal na Av. Getúlio
Vargas, nº 16, Centro- Porto Seguro - BA, CEP: 45810-000.

LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA LOCALIZADA NA RUA CENOBIO AVELINO SOUZA, Nº 213, BAIRROMANOEL
CARNEIRO. PORTO SEGURO-BA. COMPOSTA DE DUAS SALAS, TRES QUARTOS, COZINHA E UM BANHEIRO,
MEDINDO 60,00 M². SED: 00089- CONTRATO: 839480000009- ESPÓLIO DE MARICELIA FERREIRA SANTOS,
BRASILEIRA, PROFESSORA CPF 49486357587, RG 2685714 SSP/BA, SOLTEIRA.

TÂNIA ABREU ( P )
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052

http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

SALVADOR/BA
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01

ADILSON GUIMARAES ARAUJO, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado da
Bahia/BA, sob o nº JUCEB 04089447/9, devidamente autorizado pela proprietária Associação
de Poupança e Empréstimo - POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à
Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de
obrigações contratuais, garantidas pela alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados
e consolidada a posse dos mesmos ao credor fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei.
9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma lei, torna público que colocará a Venda
em Leilão Público, os seguintes bens imóveis:
1º IMÓVEL:Apartamento 902 inscrito no cadastro Imobiliário Municipal sob o número 745.206-
3 de inscrição municipal, TIPO “A”, integrante do empreendimento denominado “EDIFICIO
RESIDENCIAL TORRE MARIANO”, localizado á Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino,
Boca do Rio, constituído de 02 quartos, sala, hall, suíte, sanitário da suíte, quarto, sanitário
social, cozinha/área de serviço e varanda gourmet, com 63,5035m² de área real privativa,
60,4735m² de área equivalente privativa, correspondendo-lhe 40,6016m² de área real de uso
comum, 29,8268m² de área equivalente de uso comum, totalizando 104,1051m² de área real e
90,3003m² de área equivalente e no terreno uma área de 27,9592m², ou seja, a fração ideal de
1,30285078%, possuindo ainda duas vagas de garagens de números 12 descoberta localizada
no pavimento garagem G1 perfazendo 13,3650m² de área real privativa, 8,0190m² de área
equivalente privativa, correspondendo-lhe 5,38390m² de área real de uso comum, 3,9551m²
de área equivalente de uso comum, totalizando 18,7489m² de área real e 11,9741m² de área
equivalente, e no terreno uma área de 3,7075m², ou seja, a fração ideal de 0,17276262%, e
14 coberta localizada no pavimento garagem G2, perfazendo 11,0250m² de área real privativa,
6,6150m² de área equivalente privativa correspondendo-lhe 4,4413m² de área real de uso
comum, 3,2627m² de área equivalente de uso comum, totalizando 15,4663m² de área real
e 9,8777m² de área equivalente e no terreno uma área de 3,0584m², ou seja, a fração ideal
de 0,14251462%, edificado dito empreendimento na área de terreno Foreira á Prefeitura
Municipal do Salvador com 2.146,00m², resultante da unificação jurídica dos Lotes 04 (quatro)
e 05 (cinco) da Quadra VI, do Loteamento Jardim Pituassú, medindo 59,00m de frente para a
Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino (antiga Rua C);36,00m de um lado, no limite com o lote
03; 49,00m do outro lado, para o lote 06; e 35,00m de fundo para a Rua “R” e mais 26,00m de
fundo para a Rua “R”, perfazendo a área total de 2.146,00m . Tudo de conformidade com a
Matrícula Nº 47.010 do Cartório do 7º Ofício do Registro de Imóveis de Salvador/BA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuário): ISABEL CRISTINABASTOS DE LIMA FREITAS,
brasileira, viúva, enfermeira, CI nº 03.466.914-00 - SSP/BA e CPF nº 425.129.215-49, residente e
domiciliada em Rua Marechal Castelo Branco, 104, Porto Central, Feira de Santana/BA.
1º leilão valor mínimo de venda: R$ 276.092,62 (duzentos e setenta e seis mil noventa e
dois reais e sessenta e dois centavos); 2º leilão valor mínimo de venda: R$ 400.970,99
(quatrocentos mil novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), acrescidos de
atualização até a data do leilão.
2º IMÓVEL: UNIDADE AUTÔNOMA identificada pelo apartamento de número 702 de porta
e 686.616-6 de inscrição municipal, integrante do empreendimento denominado “MANSÃO
BAIA DE SANTORINI” com frente para a Rua do Mangalô, 363, composta de área social,
estar e jantar, circulação, duas varandas, e uma sacada, suíte máster, suíte 2 e suíte 3,
lavabo, quarto multiuso, copa, cozinha, serviço e WC, com área privativa de 137,50m², área
comum de 84,80m², área total de 222,30m², area equivalente a 181,04m², quota ideal de
45,35m² e fração ideal de 3,38%, possuído vagas de garagens de ns. 82, 83 e 04, edificado
dito empreendimento no Lote de terreno próprio de numero 122 da quadra “A” do loteamento
PATAMARES, no subdistrito de Itapoan, zona urbana desta capital, medindo 21,00m de frente
para a Rua Bicuiba; 35,00m de fundo, no limite com área verde; 49,00m de frente a fundo
do lado direito, limitando-se com o lote 123; e, 58,00m do lado esquerdo no limite com o lote
121, ambos na Colina “A”, totalizando 1.340,00m². Tudo de conformidade com a Matrícula Nº
41.496 do Cartório do 7º Registro de Imóveis de Salvador/BA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuário): RITA DE CASSIA HENRIQUES
AGOSTINELI, brasileira, divorciada, administradora, CNH nº 04934494855 - DETRAN/SP,
CPF nº 121.357.768-31 e EDUARDO PEIXOTO SIMOES REBOLLO, brasileiro, separado
judicialmente, administrador, CNH nº 02180442156 - DETRAN/BA, CPF nº 035.728.758-46,
que declaram conviver em união estável, conforme escritura pública, lavrada em 21/02/2007,
às fls. 215, livro 380 de 30º Tabelião de Notas de São Paulo, residentes e domiciliados na Rua
Rodrigues Dórea nº 250, apt 503, nesta Capital,
1º leilão valor mínimo de venda: R$ 979.126,28 (novecentos e setenta e nove mil cento e
vinte seis reais e vinte e oito centavos), 2º leilão valor mínimo de venda: R$ 1.150.406,65
(um milhão cento e cinquenta mil quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos),
acrescidos de atualização até a data do leilão.
3º IMÓVEL: Apartamento 501 inscrito no Cadastro Imobiliário sob o número 745.120-2
de inscrição municipal, TIPO A, integrante do empreendimento denominado “EDIFICIO
RESIDENCIAL TORRE MARIANO”, localizado á Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino, Boca
do Rio, constituído de 02 (dois) quartos, sala, hall, suíte, sanitário da suíte, quarto, sanitário
social, cozinha/área de serviço e varanda gourmet, com 63,5035m² de área real privativa,
60,4735m² de área equivalente privativa, correspondendo-lhe 40,6016m² de área real de
uso comum, 29,8268m² de área equivalente de uso comum, totalizando 104,1051m² de área
real e 90,3003m² de área equivalente e no terreno uma área de 27,9592m², ou seja, a fração
ideal de 1,30285078%, possuindo ainda uma vaga de número 13 descoberta localizadas
no pavimento garagem G1, perfazendo 14,8500m² de área real privativa, 4,4550m² de área
equivalente privativa, correspondendo-lhe 2,9911m² de área real de uso comum, 2,1973m²
de área equivalente de uso comum, totalizando 17,8411m² de área real e 6,6523m² de área
equivalente, e no terreno uma área de 2,0597m², ou seja, a fração ideal de 0,09597923%, e
13 coberta localizada no pavimento garagem G2, perfazendo 11,9250m² de área real privativa,
7,1550m² de área equivalente privativa, correspondendo-lhe 4,8038m² de área real de uso
comum, 3,5290m² de área equivalente de uso comum, totalizando 16,7288m² de área real e
10,6840m² de área equivalente, e no terreno uma área de 3,3080m², ou seja, a fração ideal de
0,15414847%, edificado dito empreendimento na área de terreno Foreira á Prefeitura Municipal
do Salvador com 2,146,00m², resultante da unificação jurídica dos Lotes 04(quatro) e 05(cinco)
da Quadra VI, do Loteamento Jardim Pituassú, medindo 59,00m (cinquenta e nove metros) de
frente para a Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino (antiga Rua C); 36,00m (trinta e seis metros)
de um lado, no limite com o lote 03(três); 49,00m (quarenta e nove metros) do outro lado,
para o lote 06(seis); e 35,00m (trinta e cinco metros) de fundo para a Rua “R” e mais 26,00m
(vinte e seis metros) de fundo para a Rua “R”, perfazendo a área total de 2.146,00m. Tudo de
conformidade com a Matrícula Nº 46.989 do Cartório do 7º Registro de Imóveis de Salvador/BA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuário): ROBERTO CARLOS PINHEIRO LEITE,
brasileiro, solteiro, engenheiro, CI nº 0507086813 CONFEA e CPF nº 367.186.885-68,
residente e domiciliado em Rua Pacifico Pereira, 54, apt 04, Garcia, Salvador/BA.
1º leilão valor mínimo de venda: R$ 291.711,88 (duzentos e noventa e um mil setecentos
e onze reais e oitenta e oito centavos), 2º leilão valor mínimo de venda: R$ 400.390,36
(quatrocentos mil trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos), acrescidos de atualização
até a data do leilão.
Datas dos leilões: 1º leilão em 28.03.2019 e o 2º leilão em 04.04.2019, acrescidos de
atualização até a data do leilão.
Local: Fórum Rui Barbosa em Salvador-BA. Ambos os leilões serão presenciais realizados
às 09h00min.
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (A VISTA) o valor do arremate acrescido
da comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de:
legalização, manutenção, conservação, e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências
e despesas de transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer
débitos inclusive junto a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio.
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no
art. 27 e parágrafos da Lei 9.514/97.
Informações com o Leiloeiro, fones: (75) 9.9131-1166 / 3614-6819 Home page: www.aguialeiloes.
com.br ou N&N Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-
4438 e com a POUPEX 61-3314-7753.

Salvador/BA, 18 de março de 2019.
ADILSON GUIMARAES ARAUJO

Prefeitura Municipal de Itaparica
CNPJ: 13.882.949/0001-04

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019SRP
A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por Lote” Lei
Federal nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 02/04/2019 às 14h00min Objeto:
Seleção das melhores propostas para aquisição de de material penso, instrumental e equipamentos
de odontologia para as unidades de saúde da família. O Edital completo poderá ser obtido www.
diariooficialba.com.br ou na Prefeitura, sito à Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-
000 Itaparica/BA. Informação licitaitaparica@gmail.com, Itaparica-BA, 19 de Março de 2019.
Marileide Silva da Conceição,Pregoeira

SINDHOTÉIS - CNPJ: 14.760.631/0001-13

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Pelo presente edital de convocação, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-HOTÉIS, RESIDENCE-
HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DA CIDADE DO SALVADOR E DOSMUNICÍPIOS DE LAURODE FREITAS,
SIMÕES FILHO, CAMAÇARI, DIAS D’AVILA, MATA DE SÃO JOÃO, CATU, ALAGOINHAS, ITANAGRA, ENTRE RIOS,
CARDEAL DA SILVA, CONDE, ESPLANADA E JANDAÍRA/BA – SINDHOTÉIS-BA, CNPJ n° 14.760.631/0001-13, com
sede na Rua da Faísca, n° 31, Largo 2 de Julho, Centro, Salvador-BA, para cumprimento do disposto no art. 605
da CLT, cientifica os empregadores estabelecidos na sua base territorial de que deverão descontar dos salários de
seus empregados, referente ao mês de março de 2019, a contribuição sindical, cujo valor está estabelecido no
art. 580 da CLT, dentre outros, e recolhê-la no mês de abril de 2019, em qualquer agência da Caixa Econômica
Federal, sob pena de sua cobrança ser acrescida das cominações do artigo 600 da CLT (10% nos 30 primeiros dias
com adicional de 2% ao mês subsequente, juros de 1% e atualização monetária), ficando desde já notificados os
senhores empregados e empregadores que a assembleia geral extraordinária realizada dia 18/03/19 autorizou,
prévia e expressamente, o desconto da contribuição sindical de todos os integrantes da categoria profissional,
associados ou não, atendendo às formalidades exigidas na Consolidação das Leis do Trabalho.

Salvador, 20 de março de 2019. Almir Pereira da Silva - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF Nº. 10.454.009/0001-26

REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar a sessão pública de licitação, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, no dia 02/04/2019, às 09hs, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Aquisição de
equipamento (01 Geladeira) para atender a USF São Sebastião de Utinga, com o intuito de intensificar a
qualidade dos serviços do Município, conforme proposta do Ministério da Saúde. O Edital pode ser adquirido
na Prefeitura Municipal, à Praça 02 de Julho, Nº 04 – Centro, das 08hs às 17hs. CPL. Wagner – Bahia, 19 de
março de 2019. Marcio Queiroz Rocha – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Itaparica

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019SRP

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por Lote” Lei Federal
nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 02/04/2019 às 11h00min Objeto: Seleção
das melhores propostas para aquisição de de materiais de higiene e utensílios para atender as
necessidades das creches e escolas de educação infantil do municipio de itaparica. O Edital completo
poderá ser obtido www.diariooficialba.com.br ou na Prefeitura, sito à Praça Virgílio Damásio, nº.66
- Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA. Informação licitaitaparica@gmail.com, Itaparica-BA, 19 de
Março de 2019. Marileide Silva da Conceição, Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PREGÃO PRESENCIAL 12/9. Menor preço valor global por lote. Objeto: Aquisição demateriais
de expediente, escritório e didáticos. Dia 02/04/19 às 9h. Edital: www.ipmbrasil.org.br/
DiarioOficial/ba/pmcafarnaum/licitacoes, e na CPL, R. Eduardo Barreto, 125. Informações:
tel. 7436461200. Cafarnaum/Ba, 18 de março de 2019. Valtemir M. Ribeiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

PREGÃO PRESENCIAL 09/19. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de combustível (em
bomba), derivados de petróleo e correlatos. Dia 01/04/19 às 10h. Edital: http://www.ipmbrasil.
org.br/diariooficial/ba/pmterranova/licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7532382061/2062
ou e-mail: copelpmtn02@outlook.com. Terra Nova/Ba, 20 de março de 2019. Daniely Aragão
Sousa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

CREDENCIAMENTO 03/19. Objeto: fixação de normas e regras prévias para cadastramento
e posterior contratação objetivando a prestação de serviços mecânicos, com fornecimento
de peças. Recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas: A partir de 02/04/19;
Informações: na CPL, Rua Lafayete Coutinho, s/n, 1º andar, de 8 às 12h. Irecê/Ba, 19/03/19.
Joazino A. Machado/Pres. CPL.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO – SAAE
PREGÃO PRESENCIAL (SAAE) 11/19 – SRP. Objeto: aquisição de materiais elétricos. Dia 01/04/19 às 8:30h.
Edital: tel. 7436149800/36149803 ou e-mail saae.licitacoes@hotmail.com. Acácio Santos Siqueira. Pregoeiro.

SAEB

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

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico Nº 004/2019 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Aber tura: 04/04/2019 às 14h00min (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de
Aquisição de Sapato e Cinto para Postos SAC e Pontos SAC do Interior do Estado Da Bahia - BB
755651 - Família(s): 84-30, 84-35, 84-40- sites: www.licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço
acima mencionado, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min, ou pelo
endereço eletrônico: www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores
esclarecimentos através do telefone: (71) 31153130 e/ou Telefax: (71) 31153128. Salvador-
Bahia, 19/03/2019. DANIELA CALMON DANTAS FONTES TORRES - Pregoeiro(a) Oficial.
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