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VISITA Assad compara Venezuela à
Síria e diz que EUA buscam ‘hegemonia’
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br

PROTESTO Milhares marcharam em Buenos Aires contra as “políticas de ajuste” do governo Macri

Argentinos vão às ruas para pedir
mudança de rumo na economia
Emiliano Lasalvia / AFP

FRANCE PRESSE
Buenos Aires, Argentina

Milhares de manifestantes
protestaram ontem em Buenos Aires contra as “políticas
de ajuste” do governo de
Maurício Macri, de quem
exigem uma mudança de
curso econômico em um
ano marcado pelas eleições
presidenciais de outubro.
“O governo pede empréstimo ao FMI, mas nós estamos morrendo de fome”,
disse à AFP Julián Pérez, de
19 anos, que chegou de La
Plata (60 km ao sul) para
“pedir postos de trabalho”
com seus companheiros da
cooperativa Aníbal Verón.
Ele vive de um subsídio estatal de 5 mil pesos mensais
(116 dólares), menos que
meio salário mínimo.
O protesto faz parte de um
clima social conflituoso,
com um governo determinado a fazer os ajustes necessários para alcançar este
ano um déficit zero prometido ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para receber uma assistência financeira de US$ 56 bilhões até
2020.
Sindicatos, trabalhadores
e organizações sociais aderiram à mobilização convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), a
maior central sindical, para
a qual várias organizações
mais combativas pediram a
chamada da quarta greve geral contra Macri.

Sindicatos, trabalhadores e outras organizações sociais aderiram à mobilização

Em três anos de
governo, Macri
não controlou a
inflação, que
foi a 47,6% em
2018, entre as
10 mais altas
do mundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 34/19. Objeto: aquisição de ar condicionado. Dia 18/04/19 às 10h. Edital: http://www.
ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmbuerarema/licitacoes. Buerarema/Ba, 05 de abril de 2019. Aline Nogueira Lima
Alves. Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 003/2019
A CPL torna público realizará licitação na modalidade Tomada de preço n 003/2019 PA 030/2019.Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Reforma do Mercado Municipal do Município de Castro Alves - Bahia. Abertura: às 14:00 h do dia 22/04/2019 na
sala de reuniões da COPEL na PMCA - Bahia, localizada na Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/
ba/castroalves/site/licitacoes . Castro Alves - BA, 04/04/2019. Hadson Evangelista Dos Santos. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n°
026/2019, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação Escolar. A entrega e abertura
das propostas serão no dia 17 de abril de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura Municipal
situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos interessados na
sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas, a partir de 03 de abril de 2019. Informações gerais
através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 03 de abril de 2019.
Fernando Silva Lima. PREGOEIRO
LEILÃO SOMENTE "ON-LINE" 06 IMÓVEIS
FECHAMENTO: 22/04/2019, às 12h00

•APARTAMENTOS •CASAS
LOTE 03 - LAURO DE FREITAS/BA - CASA nº 09
Village Pedra da Sereia - Rua José Barbosa Reis,
nº 987 - LOTEAMENTO PRAIA DE IPITANGA
Área real priva!va: 67,91m²
Área real construída: 69,78m²
Lance Mínimo: R$ 78.100,00

LOCALIZADOS: •AM •BA •SP
LOTE 06 - SALVADOR/BA
CASA nº 08, C/ 01 VAGA DE GARAGEM
Unidade 08, bloco 02, !po B - Cond. Recanto dos
Tuxás, com frente para a Rua Calazans Neto, 841
(consta no RI Rua Professor Souza Brito) - ITAPUÃ
Área priva!va: 66,05m² - Área real total: 82,82m²
Lance Mínimo: R$ 205.600,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
aÀ vista com 10% de desconto
aParcelamento em 12x sem juros/correção
ou 24, 36 ou 48 meses
aFinanciamento imobiliário

Edital, lances “on-line”, fotos e mais informações,
consulte: www.freitasleiloeiro.com.br
imoveis@freitasleiloeiro.com.br
Mais informações: (11) 3117.1001
Sergio Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oﬁcial - JUCESP 316

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 nº 9.514/1997, e a
requerimento do credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A que, fica intimado a Sra. EDNA TÂNIA PIRES DE SOUZA, brasileira
solteira, microempresária, inscrita no CPF/MF sob nº 820.345.321-04 a comparecer a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na
Avenida Praia de Guarapari, nº 22, Lot. 32, Qd. 15 - Loteamento Vilas do Atlântico, 2º 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 nº R-08 e R-09 da
Matrícula 5.717 RG, referente ao imóvel constante da UNIDADE residencial identificado pela Casa de nº 07, Quadra 08, integrante
do LOTEAMENTO VILAS DO ATLÂNTICO - 3ª ETAPA, 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 cobrarça. 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, § 7º 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 INTIMAÇÃO

Passada a requerimento de pessoa interessada, na forma como vai declarada: Eu,
FERNANDA ASSIS LOMANTO ANDRADE, Oﬁciala Titular do Cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas de São Desidério-Bahia, na
forma da lei, vem, com fulcro no art. no art. 26, § 4°, da Lei n°. 9.514/1997 c/c art. 1188
do Código de Normas da Bahia, NOTIFICAR, via edital, o Sr. Waldir Perboni, inscrito no
CPF sob n° 021.827.779-20, residente na Rua Pará, Quadra 60, Lote 11, Bairro Roda
Velha, São Desidério/Ba, tendo em vista que a Notiﬁcação Extrajudicial protocolada sob
o n.° 8.620 realizada pessoalmente restou-se frustrada em virtude do Notiﬁcado não
ter sido localizado no endereço informado, conforme certidão devidamente expedida
por esta serventia. O Interessado poderá se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias,
bem como inteirar-se do inteiro teor da documentação protocolada nesta Serventia
referente ao requerimento feito pela Instituição Financeira Banco Bradesco S.A, inscrita
no CNPJ/NIF sob n° 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco/SP, solicitando cumprimento das obrigações contratuais relativas às parcelas
e aos encargos vencidos e não pagos oriundos da Cédula de Crédito Bancário - Crédito
Pessoal (Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis n° 237/2482/2101201301), emitida em 21 de janeiro de 2013, aditada pelo Aditamento à Cédula de Crédito
Bancário com Garantia de Imóvel (Hipoteca/Alienação Fiduciária n° 8573524), emitido
em 23 de junho de 2017, dando como garantia o imóvel rural denominado Fazenda
Estância IV, situado no município de São Desidério/BA, matriculado sob o n° 3.504.
A falta de impugnação no prazo acima mencionado implicará na consolidação da
propriedade em nome do ﬁduciário, em consonância com o paragrafo 7º do artigo
26 da lei 9.514/97.
Emolumentos R$22,46 Taxa de ﬁscal R$15,95 FECOM R$6,14 PGE R$0,89 FMMPBA
R$0,47 Def. Pública R$0,59.
São Desidério, 19 de Março de 2019.

“Estamos mal. Não conseguimos pagar pela eletricidade, o gás. Antes, as pessoas
do bairro costumavam fazer
pequenos trabalhos informais de construção, jardinagem, mas agora não há mais,
porque a classe média está
caindo. Este ano se nota que
os aumentos também afetam eles”, alerta Blanca Carmona, de 55 anos, de Lomas
de Zamora (periferia sul),
que marcha com a Centralde
Trabalhadores Argentinos
(CTA).

“Essa mobilização é mais
uma expressão da inquietação que existe”, disse à AFP
o sindicalista Juan Carlos
Schmid, líder do sindicato
dos funcionários da Dragagem e Sinalização e líder da
Confederação dos Transportes.

Abismo

Segundo Schmid, “nesse caminho, estamos indo para o
abismo. A política econômica tem que mudar, até agora
tem havido uma política de

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
TOMADA DE PREÇOS 08/19. Menor Preço Global. Objeto: construção de Praça no Bairro Coopirecê. Dia 23/04/19 às
9h. Informações: de 8 às 12h, na CPL. Irecê/Ba, 05 de abril de 2019. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
CNPJ N: 14.243.463/0001-99
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Pregoeira realizará o pregão na sede da PM, em 17/04/19 às 09:00hrs, para Aquisição
de aparelhos tablets para Atender às Necessidades da Secretaria municipal de Saúde do
Município de Tremedal, Bahia. T: (77) 3494-2100. Edital na sede e no site: http://www.
tremedal.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo. Divulgação dos demais atos do certame
no Diário Oficial: http://www.tremedal.ba.gov.br/. 05/04/19. Flórence de Paula Campos
Monteiro - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
Praça Dr. Gilson Viana de Castro, s/n, Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 037/2019 - PA nº 077/2019 - Objeto: contratação de pessoas físicas, empresas
ou microempreendedor individual, em caráter não eventual, destinados à Secretaria de Educação do
Município, na execução de rotas do transporte dos estudantes da rede municipal de ensino, pelo período
de 200(duzentos) dias letivos. Tipo: menor preço por item/rota; abertura dia 17/04/2019 às 09:00 horas.
Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br, Fone: (74)
3536-2406. Casa Nova-BA, 03/04/2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ROSALICE BISPO DOS SANTOS, Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas
da Comarca de Camaçari, 1º Ofício, Estado da Bahia, na forma da Lei, em cumprimento
ao disposto no Artigo 26, da Lei n° 9.514/97, vem intimar a empresa GNOVAES
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.319.354/0001-54, representada por seus sócios, Gerson Teixeira de Novais Filho,
inscrito no CPF/MF sob o nº 086.465.115-53 e Maria Cassia Dantas Novais, inscrita no
CPF/MF sob o nº 273.145.025-87, por não ter sido encontrada no endereço fornecido
para fins de cumprimento das obrigações contratuais referente a CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - CRÉDITO ESPECIAL EMPRESA - CONTRATO n° 03.2022.606.0000154-05,
firmado em 27 de fevereiro de 2014, junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente
ao Lote de terreno próprio designado pelo n° 35, integrante do Loteamento Jardim
Flamboyans, situado no Núcleo Colonial Boa União, distrito de Abrantes, município de
Camaçari, Bahia, registrado na matrícula 27.437. Assim, procedo à intimação a V.Sª,
para que se dirija a qualquer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital,
ficando ciente que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado,
garante o direito a Consolidação da Propriedade em favor da CREDORA FIDUCIÁRIA.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Camaçari, Bahia. Dou fé. Camaçari, 20 de
março de 2019. A Oficiala

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TÂNIA ABREU, Leiloeira Oficial, matrícula 004630-00, estabelecida à Av. General Severino, s/nº, Qd V, LT 03,
Loteamento Pedra do Sal, sala 02, 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 2.291/86, no dia, hora e local abaixo indicados, o(s) imovél(eis) adiante descrito(s) com
todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor
da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo 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. Os lances mínimos para venda serão no
valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até o dia da realização da praça. As despesas relativas a comissão
de leiloeiro, condominiais, IPTU, 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 cientificado(s) e já intimado(s) do
presente leilão, por este Edital , 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 o(s) imóvel(eis), no
endereço acima. 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: 17/04/2019 - A partir das: 15: 00 Local: Rua Ewerton Visco, n. 290 Condomínio Boulevard
Side Empresarial , sala de reunião 02 Caminho das Árvores, atrás do Shopping Sumaré, SALVADOR , BA
1- SED: 00025- CONTRATO: 809910802355- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO LOCALIZADO NO
CONDOMINIO ALTO DA CACHOEIRINHA, BL. XVI, EDF. CACHOEIRA DOURADA, AP. 004, CABULA VI. SALVADORBA. COMPOSTO DE SALA, DOIS QUARTOS, SANITÁRIO SOCIAL, COZINHA, CIRCULAÇÃO, ÁREA DE SERVIÇO E
DEPENDENCIAS DE EMPREGADA, COM A ÁREA CONSTRUÍDA DE 58,33 M² COM A ÁREA TOTAL DE 66,39 M². JOSÉ
EVANGELISTA RIOS DA SILVA, BRASILEIRO, COMERCIÁRIO CPF 13937448500, RG 1448235 SSP/BA, CASADO COM
MIRIÃ ALVES RIOS DA SILVA, BRASILEIRA, PRENDAS DO LAR, CPF 22985832500, RG 1276668 SSP/BA. VALOR DE
AVALIAÇÃO: R$ 155.500,00.
TÂNIA ABREU ( F)
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

TENSÃO

Trump ameaça
tarifar carros
se México não
detiver migração

ajuste permanente”.
“Vamos na mesma direção, o mais rápido possível”,
ratificou na semana passada o presidente Macri sobre
o que fará se for reeleito, em
um comício que contou com
a participação do escritor
peruano Mario Vargas Llosa.
Da cidade de Gualeguay, a
250 km de Buenos Aires, Macri afirmou ontem que está
“com cada argentino, sei o
que está acontecendo, quanto custa para chegar ao fim
do mês, mas estamos construindo o país”.
Em três anos de governo,
Macri não conseguiu controlar a inflação, que foi a
47,6% em 2018, a segunda
maior da América Latina e
entre as 10 mais altas do
mundo e que acumulou
6,7% nos dois primeiros meses do ano.
O país registrou uma queda acentuada no consumo e
um colapso da indústria,
que sofre uma das piores crises da última década e opera
com metade de sua capacidade instalada.
Soma-se a isso o aumento
incessante de custos e tarifas de serviços públicos,
com aumento do desemprego (9,1% no último trimestre
de 2018) e a pobreza, que no
ano passado subiu de 25,7%
para 32%.
EmfrenteaoCongresso,alguns jovens penduraram
uma grande bandeira com os
dizeres: “Greve geral agora”.

FRANCE PRESSE
Washington, Estados Unidos

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump,
ameaçou o México ontem de
impor tarifas sobre importações de carros se o país não
fizer mais para deter o fluxo
de imigrantes sem documentação regular e o tráfico
de drogas na fronteira.
“Se o México não ajudar,
tudo bem, vamos colocar tarifas em seus carros”, disse
Trump na Casa Branca. “Eu
vou fazer isso. Eu não brinco”.
As palavras de Trump pareceram afastar a possibilidade de um fechamento
iminente da fronteira, com o
qual ele ameaçou antes de
punir o México.
Trump não deu um prazo
para a imposição de tarifas
se o México não cumprir
com suas exigências de deter imigrantes ilegais.
“Se o México não fizer o
que pode fazer com muita
facilidade, prender essas
pessoas (...), cobraremos taxas sobre os carros e, se isso
não funcionar, fecharemos
as fronteiras”, afirmou ele.
Mas Trump disse que também imporá tarifas se o México não fizer mais para deter o fluxo de drogas. Ele estipulou prazo de um ano.
O governo mexicano reagiuquase queimediatamente às declarações do presidente, pedindo a Washington para desvincular as duas
questões.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75
AVISO DE ABERTURA
Pregão Presencial Registro de Preços FME23/2019. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 08 veículos destinados a suprir às demandas das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação;
TIPO: Menor preço por Lote; ABERTURA: 17 de abril de 2019: HORARIO: 09:00 H; LOCAL: Secretaria de Administração Modernização e Informação, situada na Avenida Rio Branco, nº 318, Centro, Sala de Licitações e Contratos. Os interessados poderão obter informações no endereço acima mencionado, das 08:00 AS 13:00 horas
e edital com os anexos através do diário oficial no endereço eletrônico www.itaberaba.ba.io.org.br, Edições do
Diário Oficial. Itaberaba/Bahia, 04 de abril de 2019. Alfredo Enrique Pereira Neto-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA

AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Contrato Administrativo nº. 023/2016. Termo Aditivo nº 004/2019.

Número do Contrato: nº. 023/2016. Tomada de Preço 003/2015. Contratante: O Município de Teolândia - BA.
Contratada: MJWF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME. CNPJ: 12.668.405/0001-81 Objeto do contrato:
Prestação de Serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas Ruas do Município, conforme convenio nº
81932682015. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93. Justificativa: Supressão de valor de acordo com
reprogramação da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Suprimir do valor do contrato original o montante de R$:
39.294,29 (trinta e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), passando o valor do
contrato para R$: 710.704,49 (setecentos e dez mil setecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos). Data
da Assinatura: 04/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019. A CPL da PM de Maracás – BA, realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019, no dia 17/04/19 às 08:30h, para Aquisição de material de
consumo, limpeza e higienização hospitalar, destinado a uso do Hospital Dr. Álvaro Bezerra, Serviços de
Media e Alta Complexidade CPAS - Centro de Apoio Psicossocial, Atenção Básica e Secretaria de Saúde,
conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do Edital.
Edital na sede. T:(73)3533-2121 - ANTONIO L. N. GOMES – Pregoeiro.
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019. A CPL da PM de Maracás – BA, realizará licitação na
modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº 06/2019, no dia 22/04/2019 às 08:30h, para
Contratação de empresa especializada na construção de 2 (duas) quadras poliesportiva descobertas nos
Povoados de Água Verde e Capivaras. Contrato de Repasse nº 843718/2017, conforme especificações
técnicas e condições constantes do Projeto Básico e Planilha Orçamentária parte integrante do Edital. Edital
na sede. T:(73)3533-2121 - JOÃO S. DOS SANTOS NOVAES Presidente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
O Município de Eunápolis torna pública a realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 (SRP), Registro
de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza
hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Eunápolis.
Tipo: Menor Valor Global. Sessão de Abertura: 22 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sala de licitações,
sito na Rua dos Fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, onde o edital
se encontra à disposição para retirada e no site www.eunapolis.ba.gov.br - Diário Oficial do Município.
As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O&#64257;cial do Município, através do site
http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Eunápolis, 03 de abril de 2019.JOSÉ HÉLIO ALVES BOMFIM
FILHO.Presidente da COPEL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
O Município de Eunápolis torna pública a realização do Pregão Presencial Nº. 015/2019, objetivando
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CBUQ E PÓ DE PEDRA) SEM TRANSPORTE, PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DO SISTEMA VIÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA. Tipo: Menor Preço Global. Sessão de
Abertura: 17 de Abril de 2019, às 09:00 horas, na sala de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º
Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, onde o edital se encontra à disposição para retirada
e no site http://eunapolis.ba.gov.br - Diário Oficial do Município. As divulgações dos outros atos poderão
ser vistas no Diário O&#64257;cial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/
diarioOficial. Eunápolis - BA, 03 de abril de 2019.José Hélio Alves Bomfim Filho.Pregoeiro Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas
Leis nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal
nº 13.724/02, Lei nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente,
e a Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que couber, torna público para
conhecimento dos interessados, a realização das seguintes
licitações: Pregão Eletrônico nº 121/2019 – Processo nº 24.364/2018 –
cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS. Recebimento das Propostas a partir das 8h do dia
22/04/2019 até as 9h do dia 23/04/2019, abertura das propostas às
10h e sessão de disputa dos preços às 10h30. Pregão Eletrônico
nº 122/2019 – Processo nº 1064/2019 – cujo objeto é: REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recebimento das
Propostas a partir das 8h do dia 23/04/2019 até as 13h do dia
24/04/2019, abertura das propostas às 13h e sessão de disputa dos
preços às 14h. Atenção: Horário de Brasília. O Edital e seus Anexos
estarão disponíveis nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 01 de abril de 2019. Jose Egídio
de Santana – Presidente/COPEL.

