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EUA Trâmite iniciou-se no Senado, com debate sobre as regras do processo
que será analisado por uma bancada na qual os republicanos são maioria

Começa julgamento do
impeachment de Trump
Chip Somodevilla / AFP

ARIELA NAVARRO
France Presse, EUA

O histórico julgamento político contra o presidente
dos Estados Unidos, Donald
Trump, começou ontem no
Senado, com um debate sobre as regras do processo
que será analisado por uma
bancada na qual os republicanos são a maioria.
Quatro meses depois do
surgimento do escândalo
ucraniano e a dez meses das
eleições presidenciais, os
100 senadores se reuniram
no Congresso para iniciar
um julgamento que, muito
provavelmente, terminará
com um resultado favorável
a Trump, já que os republicanos possuem 53 cadeiras
nesta casa legislativa.
Os senadores devem decidir em tribunal que tem à
frente o presidente da Corte
Suprema, John Roberts, sobre as acusações feitas a
Trump pela Câmara de Representantes, controlada por
democratas: abuso de poder
e obstrução ao Congresso.
O líder da maioria republicana, Mitch McConnel,
apresentou um projeto de resolução sobre o procedimento com o qual busca estabelecer restrições às provas da
investigação e à participação
detestemunhas,alémdebuscar acelerar o processo. McConnell também deixou claro que pretende bloquear
qualquertentativadosdemocratas de mudar seu roteiro.
Segundo
a
acusação,
Trump tentou pressionar a
Ucrânia a interferir a seu favor nas eleições de 2020, sugerindo ao presidente do país
europeu que investigasse os
negóciosdofilhodeJoeBiden,
um dos pré-candidatos democratas com mais chances
de enfrentá-lo no pleito presidencial de novembro. Depois, o presidente americano
teria obstruído o trabalho de

CENTRO-AMERICANOS

Emigrantes são impedidos
de entrar no México
FRANCE PRESSE
Tecún Umán, Guatemala

Centenas de emigrantes
centro-americanos que tentavam chegar aos EUA em
caravana estavam retidos
ontem no povoado guatemalteco de Tecún Umán,
após serem contidos na véspera por militares mexicanos na fronteira.
"Estamos mal, mas temos
garra, porque não podemos
nos render", disse à AFP a
hondurenha Paola Gutiérrez, 25 anos, em um refúgio
improvisado em Tecún
Umán.
Segundo as autoridades
migratórias guatemaltecas,
na tarde desta terça-feira ao
menos 1.200 integrantes da
caravana se encontravam
em Tecún Umán, a maioria
hondurenhos.
Um grupo de cerca de 200
pessoas se reuniu na mar-

gem do rio Suchiate, entre
Guatemala e México, para
tentar cruzá-lo novamente,
mas no final desistiram e
retornaram ao albergue e a
outros pontos de Tecún
Umán, observou a AFP.
Paola revelou que tentarão
cruzar o rio novamente.

Barrados

Ao menos três mil hondurenhos saíram na noite da
terça-feira passada em busca
de emprego nos Estados Unidos, também com o objetivo
de fugir da pobreza e da violênciaemsuascomunidades.
No entanto, os hondurenhos
foram barrados por militares
mexicanos na fronteira.
De acordo com comunicado do Instituto Nacional da
Migração mexicano (INM),
cerca de 500 hondurenhos
conseguiram cruzar o território mexicano, mas 400 deles foram interceptados.

NOVA CÉLULA
O líder da maioria no Senado, Mitch McConnel, restringiu provas da investigação
investigação no Congresso ao
recusar que seus principais
assessores testemunhassem
na fase de investigação.
De acordo com os democratas que lideraram a investigação, Trump pressionou a
Ucrâniaretendocercade400
milhões de dólares em ajuda
militar para o país (em conflito com rebeldes pró-Rússia
no leste de seu território).

Testemunhas

Os democratas não pouparam críticas à forma como o
processo está sendo conduzido por McConnell. O legislador democrata Adam
Schiff, responsável pela acusação contra Trump, disse
que os republicanos buscam
manter um processo "fraudado". "Esse é o processo para quem não quer que o povo
americano veja as evidências", disse Schiff, que liderou a investigação contra
Trump na Câmara de Repre-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 005/2020 – Objeto contratação de empresa para prestação de serviço de transporte
escolar em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação aos alunos matriculados na
rede de ensino público de Monte Santo/BA, com condutor habilitado e combustível. Abertura: 03/02/2020
às 09h00min. (horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na
Comissão Permanente de Licitação situada no Centro Vocacional Tecnológico (CVT), com sede Avenida Luis
Eduardo Magalhães, s/nº – Centro - Monte Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ:
13.698.766/0001-33 ou através de e-mail: licitacao.montesanto@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00h.
Monte Santo-BA, 21 de janeiro de 2020
Igor Dias Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020 PROC. ADM.: 030/2020.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 005/2020, no dia 04/02/2020, às 09H00, cujo objeto é a contratação de Empresa
para aquisição de material de expediente, visando atender as necessidades das Secretarias que compõem a estrutura
da prefeitura do Município de Iguaí/BA, durante o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Edital completo estará disponível
no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça
Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 21 de janeiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida
de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020 PROC. ADM.: 031/2020.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 006/2020, no dia 04/02/2020, às 14H30, cujo objeto é a contratação de Empresa
para aquisição de materiais esportivos, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura do Município de Iguaí/
BA, durante o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Edital completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das
08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 21 de janeiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020 PROC. ADM.: 032/2020.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 007/2020, no dia 05/02/2020, às 09H30, cujo objeto é a contratação de Empresa
para aquisição de madeiramento em geral para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura do Município de
Iguaí/BA, com entrega parcelada para o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Edital completo estará disponível no DCCL
– Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel
Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 21 de janeiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de
Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020 PROC. ADM.: 033/2020.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 008/2020, no dia 05/02/2020, às 14H30, cujo objeto é a contratação de Empresa
especializada para prestação dos serviços de confecção de fardamento e aquisição de tecidos em geral para suprir
as necessidades da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Município de Iguaí/BA, para o ano de 2020 (dois mil e
vinte). O Edital completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 21 de janeiro
de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 PROC. ADM.: 028/2020.

A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna público a
realização da Tomada de Preço Nº. 001/2020, no dia 10/02/2020, às 09H30, cujo objeto é a contratação de empresa
do ramo para executar os serviços de Pavimentação de Vias Públicas no Município de Iguaí/BA, atendendo ao saldo
remanescente do Contrato de Repasse nº 1029133/2016, Convenio n. 828997/2016, firmado entre o Município de
Iguaí e o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, na forma de empreitada global, (material
e mão-de-obra). O Edital poderá ser adquirido no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às
12H00, até o dia 06/02/2020. Iguaí/BA, 21 de janeiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente
da Comissão de Licitação.

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2020 PROC. ADM.: 029/2020.

A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna público a
realização da Tomada de Preço Nº. 002/2020, no dia 10/02/2020, às 14H30, cujo objeto é a contratação de empresa
do ramo para executar os serviços de Pavimentação de Vias Públicas no Município de Iguaí/BA, atendendo ao saldo
remanescente do Contrato de Repasse nº 1004000-03, SICONV 783114/2013, firmado entre o Município de Iguaí
e o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, na forma de empreitada global, (material e
mão-de-obra). O Edital poderá ser adquirido no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às
12H00, até o dia 06/02/2020. Iguaí/BA, 21 de janeiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente
da Comissão de Licitação.

sentantes. As regras de McConnell visam fazer com
que o caso "seja despachado
o mais rápido possível para
encobrir seus crimes", acrescentou o democrata.
Apesar de os republicanos
cederem no cronograma e terem mostrado flexibilidade
para a apresentação das evidências da investigação no
início do julgamento como a
oposição desejava, não há sinaisdequeMcConnellcedaàs
demandas democratas para a

Democratas
querem o
testemunho de
funcionários
do alto escalão
do governo

convocação de testemunhas.
Os democratas querem o
testemunho de funcionários
do alto escalão do governo,
como o chefe de gabinete de
Trump, Mick Mulvaney, e o
ex-assessor de Segurança
Nacional John Bolton, com a
expectativa de que eles forneçam detalhes das conversas do presidente com o governo da Ucrânia.
"Procurar essas testemunhas pode atrasar o julgamento e nos arrastar para
uma complexa batalha legal
sobre o privilégio profissional", defendeu McConnell.
Isso pode ter repercussões
permanentes sobre a essência dos Poderes do Estado e
a "instituição presidencial".
Trump, em Davos para participar do Fórum Econômico
Mundial, descreveu novamente o processo contra ele
como "uma caça às bruxas
que vem ocorrendo há anos e,
francamente, é vergonhoso".

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

PREGÃO PRESENCIAL-SRP 001/2020 - O Município de Barra do Choça - BAHIA, comunica que realizará licitação
do tipo PRESENCIAL, para registro de preços para contratação futura de pessoa jurídica para a publicação de atos
da administração pública do Município de Barra do Choça: impressão em Diário Oficial da União com utilização de
tecnologia da informação e em Jornal de grande circulação no estado da Bahia, para promoção de transparência
administrativa, atos da administração pública, contábil, financeira e fiscal. O Pregão será realizado na Prefeitura.
Início da sessão: 03/02/2020 ÀS 08:30 HORAS. Inf.: Cintia A. S. Araújo, Pregoeira. (77) 3436-3000 – ramal: 207.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CREDENCIAMENTO CR003/2020. Edital 03/20. PA 08/20. De 22/01/2020 à 19/12/2020. Objeto: serviços médicos de
clínicos gerais e especialidades, serviços odontológicos, psiquiatra, serviços de ultra-sonografia, urologia, cirurgião,
serviços de fisioterapia, serviços de fonoaudiologia, assistente social, psicopedagogia, serviços de radiologia, psicologia,
enfermeiro (a), bioquímico, educador físico, farmacêutico, nutricionista, serviços de raios -x, auxiliar em saúde
bucal, técnico em análises clinicas e técnico / auxiliar de enfermagem. Edital: na CPL, Praça Benedito Mina, 629, tel.
7533432161 ou www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br. Bonito/Ba, 16/01/2020. Lailton Barboza Teles. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CHAMADA PÚBLICA 01/2020. Objeto: aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
e do Empreendedor Familiar Rural. Apresentar a proposta de preços e documentação: a partir de
24/01/2020 a 30/11/2020, de 8 às 12h, na CPL. //////////////////// PREGÃO PRESENCIAL 03/2020.
Menor preço por item. Objeto: transporte de alunos. Dia 03/02/2020 às 8:30h. ///// PREGÃO
PRESENCIAL SRP 04/2020. Menor preço por item. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios. Dia
04/02/2020 às 8:30h. Informações/Edital: tel. 7734172252 e e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com.
Edital/Outros atos: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Guajeru/
Ba, 22 de janeiro de 2020. Gilmar Rocha Cangussu. Prefeito.

Descoberta pode levar à
cura de todos os cânceres
AGÊNCIA BRASIL

Um grupo de investigadores
da Universidade de Cardiff,
no País de Gales, encontrou
um novo tipo da "Célula T" responsável pela defesa do
organismo contra ameaças
desconhecidas, como vírus
e bactérias - que poderá atacar e destruir a grande maioria dos tipos de câncer.
A descoberta, publicada na
revista científica Nature Immunology, ainda não foi testada em doentes. Investigadoresacreditamque,embora
o trabalho ainda estar no início, a descoberta tem “enorme potencial”, diz a BBC.
Os cientistas encontraram uma célula no sangue
das pessoas que pode avaliar
se existe uma ameaça a ser
eliminada. Essa nova célula
imune suporta um receptor

que age como um gancho,
que se agarra à maioria dos
cânceres ao mesmo tempo
que ignora as células saudáveis.
Andrew Sewell, responsável pelo estudo, afirma que
é “altamente incomum” encontrar uma célula com potencialidades terapêuticas
assim tão vastas no combate ao câncer e que a descoberta aumenta a perspectiva de criar uma “terapia
universal”.
“A nossa descoberta aumenta a perspectiva para os
tratamentos contra o câncer.
Esse tipo de célula pode ser
capazdedestruirmuitostipos
diferentes da doença. Antes,
ninguém achava que isso fosse possível. Essa foi uma descoberta acidental, ninguém
sabiaqueacélulaexistia”,contou Sewell ao The Telegraph.

PREFEITURA DE MULUNGU DO MORRO
Faz saber que o PREGÃO PRESENCIAL 01/2020, objeto: fornecimento de gêneros alimentícios, FOI ADIADA
para 31/01/2020 às 9h. Informações: na CPL. Mulungu do Morro/Ba, 22 de janeiro de 2020. Fredson C. A.
Souza. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

TOMADA DE PREÇOS 04/2020. Objeto: pavimentação em TSD com capa selante em micro revestimento
inclusive sinalização horizontal e vertical no município. Menor preço global. Dia 07/02/2020 às 9h.
///////////////////////// CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2020. Menor preço global. Objeto: serviços de
Revitalização de Praças no município. Dia 21/02/2020 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/
Ba, 22 de janeiro de 2020. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE ABERTURA

Tomada de Preços Nº 01/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de coberturas
metálicas das quadras (modelo UPB), como também reforma e ampliação nas Escolas Unificadas Cora Ribeiro e
Aloisio Sampaio, no Município de Itaberaba, de acordo com o projeto básico, planilha orçamentária, cronograma físico
financeiro e memorial descritivo. TIPO: Menor preço global; ABERTURA: 11 de fevereiro de 2020: HORARIO: 09:00
H; LOCAL: Secretaria de Administração Modernização e Informação, situada na Avenida Rio Branco, Nº 318, Centro.
Informações no endereço acima mencionado, das 08:00 AS 13:00h. Itaberaba/Bahia, 20 de janeiro de 2020. Zenon
Leite Souza-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ
CNPJ N: 13.922.570/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. A PM de Correntina-BA, através do seu Prefeito, torna público, a todos, que está
aberto o PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, objetivando a contratação de empresa, especializada na promoção de
eventos, para locação de estrutura que será utilizada na manutenção de eventos a serem realizados nesta Cidade,
conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote
para julgamento das propostas. Abertura: 03/02/2020, às 8h. Bases legais: leis 10.520/02, 8.666/93, 123/06,
147/2014 e Decreto 077/2009. Para retirar o Edital na Sede da Prefeitura será cobrada taxa de R$ 15,00. As
demais fases deste PP serão publicadas no Site www.correntina.ba.io.org.br e o Edital no Site www.correntina.
ba.gov.br. Informações: (77) 3488-3247. Nilson José Rodrigues-Prefeito.
PREGÃO PRESENCIAL 004/2020. A PM de Correntina-BA, através do seu Prefeito, torna público, a todos, que está
aberto o PREGÃO PRESENCIAL 004/2020, objetivando a contratação de empresa para fornecimento, de forma
parcelada, de gases medicinais que serão destinados à manutenção das unidades de saúde deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global para julgamento das propostas. Abertura: 04/02/2020, às 8h. Bases legais: leis 10.520/02, 8.666/93, 123/06, 147/2014 e
Decreto 077/2009. Para retirar o Edital na Sede da Prefeitura será cobrada taxa de R$ 15,00. As demais fases deste
PP serão publicadas no Site www.correntina.ba.io.org.br e o Edital no Site www.correntina.ba.gov.br. Informações:
(77) 3488-3247. Nilson José Rodrigues-Prefeito.

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO
Pelo presente edital, por estar (em) em local incerto e não sabido, ter-se ocultado ou recusado o
recebimento da carta de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo de que o Primeiro
e Segundo Público Leilão serão realizados nos dias 23/01/2020 e 20/02/2020 as 10:00 Local:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Praça Barão do Rio Branco, 13- Centro, Juazeiro/BA.
CEP: 48903-400. na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar,
para pagamento da dívida hipotecária em favor da EMGEA – Empresa Gestora de Ativos por se acharem
vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário:
ROBERTO CARLOS MESQUITA DOS SANTOS, BRASILEIRO, BANCÁRIO, CPF 29525829553, RG
2365714 SSP-BA, CASADO COM VIRGÍNIA JANE DE ARAUJO BARROS SANTOS, BRASILEIRA,
FUNC. PÚBLICA ESTADUAL, CPF 26211645520, RG 2871074. Referente ao Imóvel CASA DE
ALVENARIA SITUADA NA RUA SETE, Nº 22, (ANTIGA TRAVESSA MATATU)- ALTO DA MARAVILHA.
JUAZEIRO-BA. COMPOSTA DE DOIS QUARTOS, UMA SALA, UMA COZINHA, UM SANITARIO, UMA
CIRCULAÇÃO, UM HALL E UM QUINTAL, NA FRENTE COM UMA PORTA E UMA JANELA, COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 90,18M². CONTRATO: 100800050041 do imóvel acima descrito, e cuja hipoteca
encontra-se inscrita no 1º Ofício do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de JUAZEIRO/BA,
sob registro R1 matricula 11991.
Salvador, 20/01/2020, 21/01/2020, 22/01/2020
Tânia Abreu Leiloeira Oficial - Telefones 71-31788579 / 71- 32412052 /71- 33746321/
Av. G S Filho s/n QD. V Lt 03 Lot. Pedra do Sal, sala 02 - Itapuã, SSA/BA.

Licitação nº 001/2020 Pregão Presencial nº 001/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de computadores, notebook e equipamentos de
informática, para atender ás necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, setores da Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura, no uso de suas atribuições. Tipo: Menor Preço por Lote. Data: 03/02/2020 às
09:00hs, no Setor de Licitações. Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.andarai.ba.io.org.
br/transparencia/licitacoesNovo. Informações, das 09:00h às 12:00h, Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 22/01/2020.
Moises Moura dos Santos Filho - Pregoeiro

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECA – 1º OFÍCIO
COMARCA DE ITABUNA-BA

Av. Ilhéus, nº 349, Centro, CEP: 45600-000 | Tel: (73) 3215-5607 | E-mail: cartorioimoveis1oficioitabuna@hotmail.com

JOSÉ CARLOS CALDAS SOUSA - OFICIAL SUBSTITUTO

FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no art. 26 da lei nº 9.514/97 e a requerimento do credor BANCO BRADESCO, CNPJ nº
60.746.948/0001-12, que fica intimada a Senhora ELUCIANA NUNES DOS SANTOS – CPF nº 342.368.054-72, residente e domiciliada na Rua G, 57, Quadra F, Lote 26-C, Loteamento Cleber Lima Gally, Santo Antônio, na cidade de Itabuna-BA, comparecer
neste cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Ilhéus, nº 349, Centro, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato nº 0772620,
emitida em 26/08/2015, registrado sob a matrícula 25.654 do CRI da comarca de Itabuna-BA, no valor de R$ 11.464,55 (onze
mil quatrocentos e sessenta e quatro e cinquenta e cinco centavos), onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado,
sujeito à atualização do débito, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do
efetivo pagamento, além das despesas de cobrança. Fica também cientificado de que o não cumprimento das obrigações acima
estipulada, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO, nos
termos do art.26 § 7º da Lei 9.514/97, acima mencionada. Este EDITAL será publicado por 3 (três) vezes consecutivas em jornal
de circulação regional e veiculação diária e com circulação nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Itabuna – Bahia, a 20
(vinte) dias do mês de janeiro de 2020. Oficial substituto José Carlos Caldas Sousa.

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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019.

A COPEL, torna público o PE SRP Nº 003/2019. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Contratação de Empresa para
aquisição de materiais de higiene pessoal e limpeza de uso contínuo nas Escolas e Creches neste Município. Conforme
Termo de Referência e Planilha no Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Educação. Valores Estimados dos
Lote 01 - R$ 705.971,12 e Lote 02 - R$ 112.668,00. Período de Vigência: 12 meses. Sessão de Abertura: 06/02/2020
às 09h00min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.
laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8790. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de
Freitas, 21 de janeiro de 2020.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PE Nº 003/2020/SMS.PREÇO Nº 003/2019.

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 003/2020/SMS. Objeto: Registro de Preço para
aquisição de Protetor Solar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas/BA.
Abertura de Proposta: 06/02/2020, às 08:30 horas, Disputa: 06/02/2020, às 10:00 (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.licitações-e.ba.gov.br. Tel.: (71) 3369-9911. Lauro de Freitas,
21/01/2020, Sonia Maria Brito Ribeiro, - Pregoeira/SESA.

