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ITÁLIA Guarda costeira italiana foi acionada para ajudar embarcação encalhada no porto de Pozzallo

Centenas de migrantes resgatados
de um barco de pesca na Sicília

FRANCE PRESSE

Centenas de migrantes foram resgatados de um barco
pesqueiro que encalhou, informou a guarda costeira
italiana ontem, enquanto
outros 300 de um navio humanitário tiveram permissão para desembarcar.
A guarda costeira disse
que o resgate noturno de
396 migrantes foi complicado por "condições críticas, a
piora do mar e a pouca profundidade" onde o navio encalhou no porto de Pozzallo,
no sudeste da Sicília.
As imagens mostraram o
barco de pesca encalhado inclinando-se para um lado
em meio às ondas enquanto
os migrantes passavam para
dois rebocadores do porto.
Paralelamente, após mais
de uma semana no mar, 306
migrantes a bordo do navio
de resgate humanitário

"Ocean Viking", operado pela SOS Mediterranée, receberam luz verde para desembarcar na Sicília.
“Alívio indescritível no
Ocean Viking”, disse a associação no Twitter, após receber a notícia de que o navio
poderia atracar no porto de
Augusta, na costa leste.
Claire Juchat, da instituição, havia pedido ajuda anteriormente em uma mensagem de vídeo gravada de
dentro do navio.
“Acabamos de passar por
uma tempestade com ondas
de mais de dois metros, está
chovendo, a ponte está molhada, esta noite os resgatados ficaram encharcados,
congelaram, temos que desembarcar o mais rápido
possível”, pedia.
O navio resgatou os migrantes em quatro operações
distintas. Ele estava procurando um porto para desem-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°.026/2021. OBJETO: Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de materiais de construção e elétrico para atender as demandas da Prefeitura
Municipal de Mucugê, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos descritos no Edital
e respectivo Termo de Referência e seus Anexos. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 24/11/2021, às
09 h. LOCAL: Sede da Pref. Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o
seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, ou no portal
da prefeitura no endereço http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br, Mucugê/BA, 11 de
novembro de 2021, José Marcos Oliveira Profeta - Pregoeiro.
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Resgate noturno de 396 migrantes foi complicado
barcar desde domingo.
Mais de 57 mil migrantes
desembarcaram na Itália
desde o início do ano, em
comparação com cerca de 30
mil no mesmo período do
ano passado, de acordo com

o Ministério do Interior.

Belarus

Os embaixadores dos países
da União Europeia (UE) concordaram ontem em estender as sanções contra Bela-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA
EXTRAORDINÁRIA

O CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DOS 100, CONVOCA O
SÓCIOS PROPRIETÁRIOS COM TÍTULOS ATIVOS, EM SITUAÇÃO DE
REGULARIDADEPARA A ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA
19:00HS NO DIA 23 DE NOVEMBRO, QUE TEM COMO PAUTA A VOTAÇÃO DO
SEU NOVO ESTATUTO SOCIAL, EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE SUA
PRESENÇA É IMPRESCINDÍVEL!

COMUNICADO
Prezado sócio do Costa Verde Tennis Clube.
Tendo em vista que o Costa Verde Tennis Clube depende das mensalidades dos sócios
para a manutenção e custeio do nosso espaço, vimos comunicá-los, tendo como base o
Ar t. 45 do Estatuto do clube, que tem previsão específica acerca das consequências em
vir tude da inadimplência por mais de 6 (seis) meses consecutivos ao cancelamento do
título do sócio titular inadimplente.
“Art. 45. A pena de eliminação será aplicada ao associado, quando:
I – Deixar de pagar por seis meses consecutivos as taxas devidas, salvo nas
situações admitidas por este Estatuto; hipótese em que terá seu título cancelado,
independentemente de aviso ou notificação;”
Salvador, 11 novembro de 2021.
Diretoria Executiva Costa Verde Tennis Clube

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 117/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
PARA ATENDER O SISTEMA DE NFC-E (NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR
ELETRÔNICA) NAS UNIDADES DO SESC CAPITAL E INTERIOR DA BAHIA.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 13:30H.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 120/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP PARA AS UNIDADES DO SESC NO
ESTADO DA BAHIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA: 22 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 13:30H.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER, ADMINISTRAR E
GERENCIAR CARTÕES MAGNÉTICOS (VALE-CESTA) AOS FUNCIONÁRIOS
DAS UNIDADES DO SESC BAHIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS
NA CAPITAL E INTERIOR ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19 DE
NOVEMBRO DE 2021, ÀS 13:30H.
Os Editais encontram-se disponíveis aos interessados através do Site: www.
sescbahia.com.br, Link “Licitações”, Licitações em aberto, Protocolo 21/01.00117–
PE, sob o Título – “AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE PARAATENDER O SISTEMA DE NFC-E”, Protocolo nº 21/01.00120–
PE, sob o Título: “FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
- GLP”, Protocolo nº 21/01.00123–PE, sob o Título: “FORNECIMENTO DE
CARTÕES MAGNÉTICOS(VALE-CESTA)”, bem como no Portal de Compras do
SESC Bahia, no endereço: www.compras.sescbahia.com.br”.
Salvador, 11 de Novembro de 2021. Comissão de Licitação.
9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CAMPINAS/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 05.827.094/0001-90, e FFR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.020.934/0001-10, na pessoa da Administradora Judicial BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 20.139.548/0001-24, representada por Dr. FELIPE MARQUES MANGERONA, inscrito na OAB/SP sob o nº 268.409;
bem como do promitente vendedor do imóvel BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
07.207.996/0001-50; do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. Francisco Jose Blanco Magdalena,
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de
1º, 2º e 3º Leilão dos bens Móveis e Imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se
os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da empresa
ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI - Processo nº 1003324-71.2016.8.26.0114 - Controle nº 176/2016, e
que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - O imóvel será vendido
em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, os bens móveis serão vendidos no estado em que se encontram, e, sem
garantia constituindo ônus da parte interessada veriﬁcar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais
eletrônicas, e o arrematante ﬁcará com o encargo de depositário do bem. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na
rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro oﬁcial www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º,
do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os
interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer
que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível.
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por
MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/11/2021 às 15:00h
e se encerrará dia 29/11/2021 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início
no dia 29/11/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 06/12/2021 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos
para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguirse-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 06/12/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 13/12/2021 a partir das 15:00h,
sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua
o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oﬁcial Sr. Fernando José
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances
poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS
DÉBITOS - O imóvel será apregoado sem quaisquer ônus, sejam débitos de condomínio água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial
Territorial Urbano – IPTU e Imposto Territorial Rural - ITR (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida
exceto se o arrematante for: i-)sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; ii-)parente, em linha reta ou colateral, até
o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou aﬁm, do falido ou de sócio da sociedade falida; iii-)identiﬁcado como agente do falido com o objetivo
de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos de transferência do imóvel para seu nome,
como as despesas de ITBI – Imposto de transmissão de bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Os bens móveis serão
apregoados sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da
sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou
aﬁm, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identiﬁcado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo
Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência
patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de
proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado,
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso
no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oﬁcial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao leiloeiro oﬁcial não está incluída no valor do lance e não
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através
de guia de depósito, que ﬁcará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notiﬁcações pessoais e dos
respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que
couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: IMÓVEL: LOTE 01: DIREITOS QUE A FALIDA ECCO DO
BRASIL INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 79.892 DO 2º OFÍCIO DO
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA: IMÓVEL: Loja de nº 123 de porta, inscrita no Conso Imobiliário sob nº
568.669-5. Localizada no 1º pavimento do Shopping Liberdade, situado à Rua Lima e Silva, no subdistrito de Santo Antonio, zona
urbana desta Capital, com 19,10m de área privativa, 55,81m2, de área comum, 77,91m2 de área total e 0,7298% de fração ideal do
terreno de 23,9161m2, e a fração ideal de terreno de uso capião de 29,3593m2. Consta no R.04 desta matrícula que o BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS LTDA prometeu vender o imóvel desta matrícula à ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS LTDA. Consta na Av-8 desta matrícula a indisponibilidade sobre os direitos reais adquiridos sobre o imóvel desta
matrícula, nos autos da Falência supra. Consta na Avaliação que a Loja Comercial do Shopping Liberdade está localizada na Estrada
da Liberdade, nº 405 – Loja 123. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para junho de 2021, que
será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. VEÍCULOS: LOTE 02: Veículo marca
Mitsubishi, modelo Pajero HPE, cor preta, placa FBT 9190, ano 2012, chassi JMYMYV88WCJA00188, renavam 00466024703. Débitos
vinculados ao veículo no valor de R$ 73.822,37 (09/04/2021). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 103.740,00 (cento e três mil,
setecentos e quarenta reais) para julho de 2021. LOTE 03: Veículo marca GM, modelo Prisma Maxx, cor preta, placa EDF 5305, ano
2008/2009, chassi 9BGRM69809G101026, renavam 00959467491. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 2.750,09
(09/04/2021). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 20.530,00 (vinte mil, quinhentos e trinta reais) para julho de 2021. LOTE 04:
Veículo marca Dodge, modelo Journey SXT, cor preta, placa EPN 5410, ano 2010, chassi: 304PG5FD7AT200544, renavam
00228086876. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 16.786,63 (09/04/2021). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 40.650,00
(quarenta mil, seiscentos e cinquenta reais) para julho de 2021. LOTE 05: Veículo marca Peugeot, modelo 207 HB XR, cor prata,
placa ETD 1385, ano 2010/2011, chassi: 9362LKFWXBB058446, renavam 00273051199. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$
2.590,91 (09/04/2021). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 17.860,00 (dezessete mil, oitocentos e sessenta reais) para julho de
2021. LOTE 06: Veículo marca Hafei, modelo Start Pick Up L, cor branca, placa EWS 2497, ano 2011/2012, chassi:
LKHNE1CG9CAU02133, renavam 00455294968. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 1.467,73 (09/04/2021). Valor da
Avaliação deste Lote: R$ 16.460,00 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta reais) para julho de 2021. LOTE 07: Veículo marca
Fiat, modelo Fiorino, cor branca, placa DFE 6650, ano 2001, 9BD25504418707828, renavam 00759290539. Débitos vinculados ao
veículo no valor de R$ 943,73 (09/04/2021). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 10.210,00 (dez mil, duzentos e dez reais) para julho
de 2021. Os veículos encontram-se na Rua Waldemar Amstalden, nº 250 – Campinas/SP. Valor Total da Avaliação dos Bens: R$
274.450,00 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais). Campinas, 21 de outubro de 2021. Eu, diretora/
escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Francisco Jose Blanco Magdalena, Juiz de Direito.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021 – (SETRE/SUDESB)
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SUDESB, comunica aos interessados em
participar da licitação acima referenciada, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DIVERSAS
E DESMONTE DA ESTRUTURA DO PLACAR ELETRÔNICO DO ESTÁDIO METROPOLITANO
GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR/BA., que a sessão de abertura, qual seja
17/11/2021 às 10h00min, fica suspensa, até ulterior deliberação, em função de ajuste no
Instrumento Convocatório, no que tange o Termo de Referência. Salvador/BA, 10/11/2021 –
Osvan Rodrigo dos Santos Ramos – Presidente da Comissão.

SUDESB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

CNPJ N: 14.235.907/0001-44
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 038 E Nº 039/2021
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021
O PREGOEIRO DA PM DE CAIRU COMUNICA QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO. PARA PARTICIPAÇÃO OU SIMPLES
ACOMPANHAMENTO DA MESMA, O INTERESSADO DEVERÁ ACESSAR, NA INTERNET, A PÁGINA WWW.LICITANET.COM.
BR. A SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA SERÁ ABERTA ÀS 09H:15M (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 24 DE NOVEMBRO
DE 2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, EXCLUSIVA À (MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP
E MEI). TELEFONE. (75) 3653-2151, RAMAL: 214. EDITAL E DIVULGAÇÃO DOS DEMAIS ATOS - DIÁRIO OFICIAL-SITE:
WWW.CAIRU.BA.GOV.BR E WWW.LICITANET.COM.BR. CAIRU - BAHIA, 10/11/2021. CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA
SILVA, PREGOEIRO - DECRETO Nº 503, DATADO DE 02/03/2021.

COP26

Reino Unido
propõe adoção
de cortes de
emissões
AGÊNCIA BRASIL

rus por enviar milhares de
migrantes às fronteiras externas do bloco, especialmente com a Polônia, disseram fontes diplomáticas.
A decisão abre caminho
para que os chanceleres dos
países da UE, que se reunirão
na segunda-feira, aprovem a
inclusão de novas pessoas e
empresas na lista negativa.
A Polônia, um Estado-membrodaUE,atacouBelarus ontem por "terrorismo
de Estado", enquanto os temores aumentam sobre a situação de mais de 2 mil migrantes presos na fronteira
entre os dois países.
A UE acusa as autoridades
bielorrussas de "tráfico de
seres humanos" por atrair
milhares de migrantes ao
seu país e enviá-los em massa para o território europeu,
em retaliação às sanções de
Bruxelas contra os funcionários de Minsk.

Os anfitriões britânicos da
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26) em
Glasgow, na Escócia, estão
propondo que os países mostrem mais ambição no corte
deemissõesdegasesdeefeito
estufa até o ano que vem, em
umesboçodedecisãopolítica
que será negociado ao longo
dos próximos três dias.
A proposta destaca os receios de especialistas e ativistas do clima de que exista
grande disparidade entre as
atuais promessas nacionais
e os cortes de emissões rápidos, necessários para impedir que o mundo mergulhe em uma crise climática.
O primeiro esboço da decisão política a ser adotada
na conferência pede aos países que "revejam e reforcem
as metas de suas contribuições determinadas nacionalmente para 2030.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

CNPJ N: 13.634.985/0001-59
AVISO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 021/2021
O Município Guaratinga/BA realizará dia 25 de novembro de 2021, às 09h:00min, na Prefeitura, Av. JK, nº 589 –
Centro, Pregão Presencial SRP Nº 021/2021, Menor preço por LOTE, Objetivando Registrar preços para eventual
manutenção preventiva, corretiva com reposição/fornecimento de peças e serviços. Edital site www.guaratinga.
ba.gov.br. Informações e-mail: licitacao@guaratinga.ba.gov.br. Data 10/11/2021. Ywério Campos – Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Aratuípe
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público que será realizado o Procedimento Licitatório na
modalidade Pregão Presencial de nº 018/2021, do tipo Menor Preço, mediante condições estabelecidas na Lei Federal
nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal 057/2007, no dia 25/11/2021, às
09h00min, no Salão Nobre do Paço Municipal. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE. O edital completo poderá ser adquirido no
endereço eletrônico https://www.aratuipe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitado através do e-mail copelaratuipe@gmail.com
a partir do dia 12/11/2021, inclusive. Informações (75) 3647-2110. Sara Jesus de Freitas da Silva - Pregoeira. Aratuípe - BA,
10 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA E REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 071/2021
A Pregoeira da Prefeitura Municipal Lapão/BA, no uso de suas atribuições
legais, torna público a quem interessar, que o certame licitatório Presencial
SRP nº 071/2021. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MUDAS
ENXERTADAS DE LIMÃO TAÍTI, TANGERINA PONKAN, TANGERINA
MURCOT, LARANJA UMBIGO E LARANJA LIMA PARA ATENDER O
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
(PRONAF) NO MUNICIPIO DE LAPÃO/BA, foi declarada FRACASSADA, em
virtude da inabilitação da empresa participante do certame supramencionado,
conforme consta nos autos,Outro sim, informo que fica remarcado a abertura
do certame para o dia 29/11/2021, às 09:00H, horário local. Edital disponível
no link http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes -Informações:
Fone: (74) 9 99263809, email: cpl@lapao.ba.gov.br.
Poliana Braga Tavares – Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021
O PREGOEIRO DA PM DE CAIRU COMUNICA QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO. PARA PARTICIPAÇÃO OU SIMPLES
ACOMPANHAMENTO DA MESMA, O INTERESSADO DEVERÁ ACESSAR, NA INTERNET, A PÁGINA WWW.LICITANET.COM.
BR. A SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA SERÁ ABERTA ÀS 14H:00M (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 24 DE NOVEMBRO
DE 2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS TIPO PLATAFORMA, CAIXAS E PALLETS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO SISTEMA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, EXCLUSIVA À (MICROEMPRESAS - ME,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MEI). TEL. (75) 3653-2151, RAMAL: 214. EDITAL E DIVULGAÇÃO DOS DEMAIS
ATOS - DIÁRIO OFICIAL-SITE: WWW.CAIRU.BA.GOV.BR E WWW.LICITANET.COM.BR. CAIRU - BAHIA, 10/11/2021.
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA, PREGOEIRO - DECRETO Nº 503, DATADO 02/03 2021.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO – CARTA-CONVITE Nº 008/2021 (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica aos
interessados que a sessão de aber tura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço (fator “k”).
Objeto: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADO NA RUA DA COMISSÃO, EM
UBATÃ/BA, conforme resumo abaixo: . Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada
através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa per tencente 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-vir tual>. Os licitantes convidados para par ticipar do cer tame 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 as 12h00min do dia 29/11/2021,
sendo a aber tura da sessão às 10h00min do dia 30/11/2021. 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 – Bahia. 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. 10/11/2021 – Osvan Rodrigo dos Santos Ramos – Presidente da Comissão.

SUDESB

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO 19/11/2021 ÀS 11H10 - 2º LEILÃO 23/11/2021 ÀS 11H10
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oﬁcial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação ﬁduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 19 de Novembro de 2021 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 23 de Novembro de 2021 às 11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj.
22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição
do Imóvel: APARTAMENTO identiﬁcado pelo nº 302 da porta e 365.066-9 de inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal, situado na Rua Waldeloir Rego,
nº 415, Bloco 17, setor B, de Padrão BA 42-A-2-45, em Cajazeiras, medindo 36,24 m² de área útil, 3,41 m² de área de uso comum, 45,46 m² de área
real, composto internamente de sala, 02 quartos, cozinha e sanitário do “CONJUNTO HABITACIONAL CAJAZEIRA VI”, com a sua respectiva fração ideal
de 12,19 m² da área total, medindo 260.326,00 m² do terreno próprio, no sub-distrito de Pirajá, zona urbana de Salvador/BA. Matrícula nº 118.523 do 2º
Ofício do Registro de Imóveis de Salvador/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 56.666,00. Valor de Venda do Imóvel acima
descrito: 2º Leilão R$ 42.975,35. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial,
no dia 23 de Novembro de 2021, às 11:10 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da
dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios. Para
a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU,
condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer
dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do
Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU,
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa)
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes,
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas,
mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação ﬁscal e ocupação do imóvel arrematado.
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17
§ 2-B, ﬁca assegurado ao devedor ﬁduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5%
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital.A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos
judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade
no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como
de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. Mais informações no escritório do Leiloeiro. Tel (11) 4083-2575. Eduardo Consentino, Matrícula
– JUCESP 616 – Leiloeiro Oﬁcial – www.biasileiloes.com.br

Mais Informações: (11) 4083-2575 | www.biasileiloes.com.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
ECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
A Coordenação Central de Licitação da SAEB avisa aos interessados que fará realizar licitações na
modalidade Pregão Eletrônico, abaixo discriminadas:
PE Nº

Nº BB

147/2021

905006

146/2021

907037

148/2021

905020

ABERTURA/HORA

OBJETO/FAMÍLIA/PREGOEIRO(A)

25/11/2021 às 13:30h Registro de Preços de Acessórios para Veículos para
Salvador e Região Metropolitana – FAMÍLIA(S): 26.10
(Horário de Brasília)
– Rubia Mota Freitas.
Registro de Preços de Acessórios para Veículos
30/11/2021 às 14:00 h
para Salvador e Região Metropolitana – FAMÍLIA(S):
(Horário de Brasília)
26.10 e 61.40 – Daniela Calmon Dantas Fontes
Torres.
26/11/2021 às 10:00h Registro de Preços de Equipamentos de Refrigeração
para Salvador e Região Metropolitana – FAMÍLIA(S):
(Horário de Brasília)
41.20 – Manoela de Fátima da Costa Souza.

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos pelos portais: www.comprasnet.ba.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br ou na SAEB sito à 2ª Avenida nº 200 – sala 101, CEP: 41.745-003, CAB, Salvador-Ba,
de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min. Telefone: (71) 3115-3130 e/ou Telefax: (71) 3115-3128.

SAEB

