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VACINAS Os dados da pesquisa da fundação devem ajudar no plano do esquema vacinal de reforço

Fiocruz pesquisa imunidade e
intercambialidade de vacinas

VLADIMIR PLATONOW
Agência Brasil, Rio de Janeiro

A Fiocruz está conduzindo
um estudo sobre validade e
intercambialidade entre os
diferentes tipos de vacina
contra a Covid-19. O objetivo
é avaliar por quanto tempo
se mantém a imunidade
contra doença, gerando dados que ajudarão no planejamento do esquema vacinal de reforço, e analisar a
resposta da combinação dos
imunizantes na proteção
contra as novas variantes do

vírus.
O projeto, iniciou a sua
primeira fase de desenho
em maio deste ano, tem encerramento previsto para
2023 e conta com financiamento do Departamento de
Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Ele faz
parte de um conjunto de cinco pesquisas, com o nome
“Rede de estudos observacionais para monitoramento da efetividade, imunogenicidade e segurança da vacinação contra Covid-19 no
Brasil, e história natural da

S. Paulo começa a aplicar
amanhã dose adicional
BRUNO BOCCHINI
Agência Brasil, Brasília

O governo do estado de São
Paulo anunciou que iniciará
hoje ação da dose adicional
da vacina contra a Covid-19
em toda a população adulta.
O imunizante será aplicado
em todos as pessoas com
mais de 18 anos, que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos cinco
meses. Segundo o governo,
710 mil pessoas em todo o
estado estão aptas a receber
a dose adicional a partir de
hoje.
Neste momento, podem se
vacinar quem tomou a segunda dose entre janeiro e
junho, pois já estão com intervalo de cinco meses. As-

sim, em dezembro, quem tomou a segunda dose em julho já poderá receber a dose
adicional”, disse a coordenadora do Programa Estadual
de Imunização do estado de
São Paulo, Regiane de Paula.

Reforço

No estado, o imunizante para a dose de reforço será
aquele que estiver disponível no posto de saúde: Pfizer,
CoronaVac ou AstraZeneca,
independentemente
de
qual vacina a pessoa tenha
recebido como primeira ou
segunda dose, com exceção
de quem tomou a vacina da
Janssen. Quem tomou a dose única da vacina da Janssen deverá tomar uma segunda dose.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL

Torna público a REVOGAÇÃO da TOMADA DE PREÇO 03/21, objeto: reforma e ampliação das escolas e Sec.
de Educação, a ser realizada 01/12/21 às 10h. //////////////// Torna público a REVOGAÇÃO da TOMADA DE
PREÇO 04/21, objeto: elaboração de projeto elétrico, com aprovação da Coelba e montagem de subestação
aérea para instalação de aparelho de raio x no Hospital Municipal Agnaldo Tavares, a ser realizada 02/12/21 às
10h. Candeal/Ba, 16 de novembro de 2021. Lucilene Alves Gonçalves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 316/2021 SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA, através da Secretaria de Educação e Juventude,
torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço, modo de disputa
aberto. OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de quadro
branco para atender as necessidades da secretaria de Educação e Juventude do município de Juazeiro-Ba. O edital
estará disponível para download nos portais: www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/juazeiro/editais. Período de
recepção das propostas: das 08h00 do dia 18 de novembro de 2021 às 08h00 do dia 30 de novembro de 2021. Início
da sessão de disputa: às 10h00min do dia 30/11/2021. Informações através do telefone (074) 3612-3675, e-mail:
licitacao@juazeiro.ba.gov.br. Juazeiro - BA, 18 de Novembro de 2021. NORMEIDE ALMEIDA LIMA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

doença em crianças e adolescentes”, coordenado pelo
Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) por meio da médica Tatiana Noronha.
A equipe do estudo é composta pelas pesquisadoras
do IOC/Fiocruz, Adriana Valocchi, coordenadora do estudo, e Adriana Bonomo, e o
biomédico do IFF/Fiocruz e
vice-coordenador dessa pesquisa, Zilton Vasconcelos.
Para uma descoberta
científica chegar até a população, ela precisa passar

por várias etapas de estudo,
seguindo critérios bem rigorosos até a pesquisa ser,
de fato, concluída, mas, às
vezes, nem tudo obedece a
um planejamento prévio,
pois imprevistos e desdobramentos podem acontecer no meio do caminho e
precisam ser encarados como oportunidades para
aprimorar e atualizar o conhecimento. Esse é o caso
que motivou esta pesquisa
em um momento tão crucial
para o mundo como o da
atual pandemia.

A Polícia Federal (PF), em
ação conjunta com a Receita
Federal, deflagrou ontem a
Operação Francamente, para combater uma organização criminosa que fraudava
a comercialização de caminhonetes na Zona Franca de
Manaus, aproveitando-se
dos incentivos fiscais. A estimativa da PF e da Receita é
um prejuízo de R$ 500 milhões em tributos sonega-

dos no período investigado.
De acordo com as investigações, tais benefícios resultavam na comercialização das caminhonetes por
um valor menor que o preço
usual de venda das demais
regiões do país, devido ao
não recolhimento de tributos federais e estaduais, conforme prevê a lei. "A legislação determina a permanência desses veículos, exclusivamente, na própria lo-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Homologa o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP 18/21, objeto: aquisição de medicamentos, éticos,
genéricos e similares, constantes da tabela ABCFARMA de A á Z. Vencedora: Vitor Cerqueira Moura ME,
CNPJ 26.694.983/0001-05, com o percentual de desconto de 18,00%. /////////// Homologa o resultado do
PREGÃO PRESENCIAL 21/21, objeto: aquisição de oxigênio medicinal destinado as ambulâncias do município.
Vencedora: PPK Gases Medicinais e Industrias EIRELLI, CNPJ 04.014.774/0001-22, com a proposta no valor
de R$ 66.000,00. Ruy Barbosa/Ba, 01 de outubro de 2021. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2021 – REPUBLICAÇÃO - O Pregoeiro torna público aos interessados a
realização da Republicação do Pregão Eletrônico N° 023/2021, Processo Administrativo N° 174/2021,
Tipo: Menor Preço por Item, Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de veículo tipo
motocicleta em atendimento as ações administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Euclides da Cunha – Ba. Tendo em vista que a licitação foi
declarada Deserta, na sessão ocorrida no dia 17/11/2021 às 09h00min. A nova sessão fica marcada para o
dia 30/11/2021 às 09h00min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: https://bllcompras.com e
http:/euclidesdacunha.ba.gov.br/licitações. Informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00 às 12:00
horas. Agnailton Evangelista dos Santos Junior - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ N: 16.418.766/0001-20

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

Menor preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar Serviços
na Construção de Muro de Contenção com Drenagem na Creche - Projeto Proinfância tipo
2 Distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas – Ba, Abertura 03/12/2021, às 09:30h
no Centro Educacional Professor Emanuel Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da
Boas Vista, Município de Caraíbas – BA tel: (77)3443-1010, e-mail:licitacaraibas17@gmail.
com, https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Sonilda de Cássia de M. Querino –
Presidente da CPL, Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

Salvador/Ba, 18 de novembro de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
CNPJ N: 13.634.985/0001-59

AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO POR ITEM PP Nº 015/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INSLUSIVE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRESNPORTE ESCOLAR. Início de acolhimento das propostas: dia 22/11/2021, às 8h,
Aber tura das propostas: 01/12/2021, às 08h - Sessão da disputa dos lances dia 02/12/2021,
às 9h - site www.licitacoes-e.com.br. Edital na sede ou Diário Oficial/Demais atos: www.
guaratinga.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
Informações:
licitacao@guaratinga.ba.gov.br.
17/11/2021. Ywério Campos - Pregoeiro.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO
DE FEIRA DE SANTANA – PORTAL DO SERTÃO
Torna público a RETIFICAÇÃO do AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/21, PA 94/21, menor preço
global, objeto: serviços de implantação, locação, suporte, manutenção corretiva e eventuais customizações
(manutenção evolutiva) dos seguintes softwares: Sistema Integrado de Contabilidade Pública, Contratos,
Transparência Pública, Gestão Orçamentária e Tesouraria, Sistema Integrado de Recursos Humanos, Folha
de Pagamento e Contracheque Online, Sistema Integrado de Patrimônio, Infraestrutura para Hospedagem
de Serviços na Web. Onde se lê: Dia 26/11/21 às 9h. Leia-se: Dia 30/11/21 às 9h. Informações: e-mail:
licitacoes.consorciodesaudefsa@outlook.com. Feira de Santana/Ba, 17 de novembro de 2021. Erika Paim
dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 059/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 30/11/2021 às 10h00min PE
059/2021, PA 217/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de
bonecos natalinos, materiais de iluminação e serviços de decoração para ornamentação natalina
das ruas, praças e outros logradouros públicos, neste Município. Através da plataforma: www.
bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA,
18/11/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

CREDENCIAMENTO Nº 022/2021 - Processo nº 398/2021. Objeto: Credenciamento de empresa
especializada em fornecimento de lanches, para atender as necessidades das diversas secretarias
do município, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Prazo de 10 (dez) dias,
a contar da publicação deste aviso. Conceição do Coité, Ba. 17/11/2021. www.conceicaodocoite.
ba.gov.br, licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2021 - SRP - Será realizado no dia 30/11/2021 às 08:30h,
Pregão Eletrônico Nº 027/2021 SRP, tipo Menor Preço Global, Objeto: Registro de Preços para
aquisição parcelada de carteiras universitárias, conforme especificações constantes no edital e
seus anexos. Número da licitação no portal BB licitações-e:908515. Informações, das 08h às 12h.
www.conceicaodocoite.ba.gov.br licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br 17/11/21. Conceição do
Coité, Bahia.
PREGÃO PRESENCIAL - N.º 039/2021 - Será realizado no dia 01/12/2021 às 9h, Pregão Presencial
nº 039/2021, tipo Menor Preço Global, Objeto: Aquisição de suplementos, leites e derivados do
leite, decorrentes de fórmulas infantis, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Informações, das 08h
às 12h. www.conceicaodocoite.ba.gov.br ou Email: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br.
17/11/2021. Lívia Martins Carneiro – Pregoeira Oficial.

Em fevereiro deste ano, a
mídia informava o caso de
aproximadamente 100 professores da Universidade Federal de Rondônia (UNIR),
também servidores do setor
de saúde, que devido a uma
falha no sistema de controle
de imunização receberam
doses de vacinas diferentes
contra a covid-19. Ao invés
de tomarem a segunda dose
da Coronavac, os profissionais receberam doses da vacina AstraZeneca. Essa vacinação errônea foi o que motivou a pesquisa.

calidade e, caso haja saída
para outros estados, os tributos deverão ser pagos e as
restrições documentais retiradas após comprovação
de regularização fiscal".
Segundo a PF, a fraude
consistia na retirada indevida dessas restrições nos
sistemas do Departamento
de Trânsito do Amazonas,
por um servidor público envolvido no esquema criminoso, para posterior comercialização.

JONAS VALENTE
Agência Brasil, Brasília

As autoridades de saúde brasileiras registraram, 611.851
mortes desde o início da
pandemia de Covid-19. Nas
últimas 24 horas, foram confirmadas 373 novos óbitos.
Até terça (16), a soma de mortes estava em 611.478.
Ainda há 2.876 óbitos em
investigação, ou seja, aguardando resultado de exames
e procedimentos para confirmar se a causa da morte
foi Covid-19.
O total de infectados no
país chegou a 21.977.861. Nas
últimas 24 horas, as secretarias de saúde registraram
11.977 novos diagnósticos
positivos de covid-19. Ontem, o painel de dados do
Ministério da Saúde registrava 21.965.684 casos acumulados.
Ainda há 170.910 casos em
acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro
de Covid-19 confirmado.
Até esta quarta-feira,
21.194.900 pessoas já se recuperaram da Covid-19.
Os dados estão no balanço
do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira.
A atualização é elaborada
a partir das informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre casos
e mortes relacionados à covid-19. Não foram incluídos
os novos dados do Ceará.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 A PMCG–BA, TORNA PUBLICO TOMADA DE PREÇOS
Nº 06/21, NO DIA 07/12/21 ÁS 09H, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO
DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA
DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS. EDITAL SITE: WWW.
ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO/; NARJARA SOUSA OLIVEIRA. PRESIDENTE CPL.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2021

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 26/11/2021, às 14h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para contratação de empresa especializada
para fornecimento de veículos automotor, tipos sedan e SUV automático, zero quilometro. O edital de licitação com
seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2021,
no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado com nº 908166 ou mediante solicitação via e-mail
comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 18 de novembro de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 030PESRP/2021 Licitação [nº 908318] O Município de
Camamu - Bahia torna publico para conhecimento de quem possa interessar que realizará licitação na
modalidade de PREGÃO ELETRONICO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, destinado ao Registro de preços
para futuro fornecimento de pneus para atendimento às demandas de manutenção de veículos de diversas
secretarias do Município de Camamu. A licitação ocorrerá no dia 30 de novembro de 2021 (terça-feira), às
10:00h (dez horas) horário local, no Portal de Licitações do Banco do Brasil, Licitação [nº 908318] (www.
licitacoes-e.com.br). Editais no portal www.licitacoes-e.com.br e no DOM https://www.camamu.ba.gov.br/
Site/DiarioOficial. Maiores informações através do seguinte endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.
com. Camamu – Bahia, 17 de novembro de 2021. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2021

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 26/11/2021, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para eventual aquisição de
uniformes profissionais. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR
–, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2021, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado
com nº 908444 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.

Brasil acumula
611,8 mil óbitos
e 21,97 milhões
de casos

PF combate fraudes na venda de
caminhonetes em Manaus
AGÊNCIA BRASIL

COVID-19

EDITAL DE CONVOVAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da madeira no Estado da
Bahia, CNPJ Nº15.245.178/0001-701, por seu subscrito representante legal, considerando o estado
de calamidade publica vigente, devido a pandemia do coronavirus – Covid – 19 ( decreto legislativo
Nº06/2020, Lei Nº13.979/2020) convoca todos os seus associados e demais integrantes da categoria
profissional para participar da Assembleia Geral Ordinária Virtual, através do aplicativo Zoom,
Rugulamentada pela lei 14.010/2020, no dia 29/11/2021 às 17:00 para discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia : Previsão Orçamentaria para o Exercicio de 2022.
Salvador, 18 de Novembro de 2021
Carlos Silva de Jesus – Presidente do Sintracom-Ba.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2021 O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA torna público
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2021. Tipo/Critério de Julgamento: Menor Preço
global. Objeto: Aquisição de kits Higiênico, para atender aos alunos da rede educacional do município de ItapicuruBA, conforme especificações técnicas constantes no Edital. O início do acolhimento das propostas será a partir
das 08h00min do dia 29/11/2021, e o limite às 08h00min do dia 30/11/2021 (Horário de Brasília). A abertura das
propostas será às 08h00min do dia 30/11/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 14h00min
do dia 30/11/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto
nº 10.024/19. O Edital estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações da Prefeitura.
Informações através do e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com. Prefeitura Municipal de Itapicuru, 18 de
novembro de 2021 – Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, por seu pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico a
redesignação do PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 079/2021 – com Abertura
de propostas redesignada para dia 30/11/2021, às 14h, Objeto: Aquisição parcelada de Formulas
Nutricionais Infantis e correlatos, para atender a Ordens Judiciais e Relatórios Sociais, para suprir
a demanda do Fundo Municipal de Saúde, e Fundo Municipal de Assistência e Ação Social, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde serão recebidas propostas.
Maiores informações no http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/, ou no endereço : Rua Dr Vital
Soares 268 1º andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou
pelo tel. nº 77-9 8105-8098.

3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR - BA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

INTIMA : FERNANDO CESAR DA IMOTA BELO
Marivanda Conceição de Souza, Oﬁciala do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição da Comarca de Salvador,
Estado da Bahia, na forma da Lei, etc. em cumprimento ao disposto no artigo 26, §4° da Lei n° 9.514/97, vem intimar o Sr. FERNANDO CESAR DA IMOTA BELO, REPRESENTANTE DA TECHNOLOGIE ENGENHARIA LTDA,
por não ter sido encontrado no endereço fornecido (conforme certiﬁcação do 2° Registro de Títulos e Documentos,
registrado sob n° 493701 e protocolado sob n° 128303), para ﬁns de cumprimento das obrigações contratuais
relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário, garantido por alienação ﬁduciária, ﬁrmado com o BANCO
BRADESCO S. A., CNPJ SOB O N° 60.746.948/0001-12, referente ao imóvel: LOJA DESIGNADA PELO N°
06, INSCRITO NO CENSO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL SOB N° 556.680-0, INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO
COMERCIAL COSMOPOLITAN MIX, LOTEAMENTO PARUQE BELA VISTA, NO SUBDISTRITO DE BROTAS,
SALVADOR/BA, Matrícula 81.694. Assim, procedo a intimação de Vossa Senhoria, para que se dirija ao BANCO
BRADESCO S.A, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, para realizar o pagamento dos
valores em atraso (purgação da mora), bem como as que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, indicado na planilha de projeção do dia 25/10/2021 como sendo no importe de R$ 21.624,83 ﬁcando
Vossa Senhoria cientiﬁcado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito da CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel em favor da Credora Fiduciária. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Salvador, Estado da Bahia, aos 11 de novembro de 2021. A Oﬁciala /Suboﬁcial

3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR - BA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

INTIMA : RAIMUNDO DUNEZEU ROCHA DA SILVA
Marivanda Conceição de Souza, Oﬁciala do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, na forma da Lei, etc. em cumprimento ao disposto no artigo 26, §4° da Lei n° 9.514/97,
vem intimar o Sr. RAIMUNDO DUNEZEU ROCHA DA SILVA, REPRESENTANTE DA TECHNOLOGIE ENGENHARIA LTDA, por não ter sido encontrado no endereço fornecido (conforme certiﬁcação do 2o Registro
de Títulos e Documentos, registrado sob n° 494848 e protocolado sob n° 129473), para ﬁns de cumprimento
das obrigações contratuais relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário, garantido por alienação ﬁduciária, ﬁrmado com o BANCO BRADESCO S.A, CNPJ SOB O N° 60.746,948/0001-12, referente ao imóvel: LOJA DESIGNADA PELO N° 06, INSCRITO NO CENSO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL SOB N° 556.680-0,
INTEGRANTE DO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL COSMOPOLITAN MIX, LOTEAMENTO PARUQE BELA
VISTA, NO SUBDISTRITO DE BROTAS, SALVADOR/BA, Matrícula 81.694. Assim, procedo a intimação de
Vossa Senhoria, para que se dirija ao BANCO BRADESCO S.A, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, para realizar o pagamento dos valores em atraso (purgação da mora), bem como as
que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, indicado na planilha de projeção do
dia 25/10/2021 como sendo no importe de R$ 21.624,83 ﬁcando Vossa Senhoria
cientiﬁcado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado,
garante o direito da CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel em favor
da Credora Fiduciária. Dado e passado nesta cidade e comarca de Salvador, Estado da Bahia, aos 11 de novembro de 2021. A Oﬁciala /Suboﬁcial

SOCIEDADE LIBANÊSA SÍRIA
CNPJ : 15.191.752/0001-54
SALVADOR, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

CONVOCAÇÃO

FICA CONVOCADA UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL
DESTA SOCIEDADE, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021
(SEGUNDA-FEIRA), NO CONDOMÍNIO SALVADOR PRIME – AV. TANCREDO NEVES,
2227 SALA 617 – CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR/BA, ÀS 18:00 hs EM 1ª
CONVOCAÇÃO ; ÀS 18:30 hs EM 2ª CONVOCAÇÃO E ÀS 19:00 hs EM 3ª E ÚLTIMA
CONVOCAÇÃO, A FIM DE DELIBERAR O SEGUINTE:
1 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
2 – O QUE OCORRER
ANTONIO JOSÉ MEHMERI FILHO
Presidente Conselho Deliberativo

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 (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 (fator “k”). Objeto: Contratação, por lotes
distintos e autônomos, de empresa para prestação de serviços de engenharia civil para construção de equipamentos esportivos em diversos municípios do Estado da Bahia. 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.
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 12h00min do dia 17/12/2021, sendo a abertura da sessão às
10h00min do dia 20/12/2021. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação - COPEL, para o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159 a 357, Pituaçu, CEP: 41.740- 090, (Tribuna
de Honra do Estádio de Pituaçu) Salvador/BA. A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDESB, que irá registrar
a data e horário de recebimento. O Edital poderá ser obtido através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Informações
poderão ser obtidas através do tel. (71) 3116-9114 ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br>. Salvador/BA.
17/11/2021 – Osvan Rodrigo dos Santos Ramos – Presidente da Comissão.

SUDESB

