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PAZ Na missa de Páscoa, Francisco faz
apelo por países que estão em conflito

Papa volta
a condenar
‘extermínio’
na Síria
GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

Em sua tradicional mensa-
gem de Páscoa, o papa Fran-
cisco pediu paz na Síria e
respeito dos direitos huma-
nos nesse "amado e ator-
mentado país, a população
está exausta de uma guerra
sem fim”.

A declaração foi dada na
sacada central da Basílica de
São Pedro, em Roma, duran-
te o "Urbi et Orbi" ("À cidade
de Roma e ao mundo"), que
acontece sempre nos dias de
Natal e Páscoa. Celebrada
por mais um bilhão de fiéis
em todo o mundo, a Páscoa
é uma oportunidade que o
papa aproveita para passar
mensagens de cunho polí-
tico.

Terra Santa
O líder da Igreja Católica
também fez um apelo para a
reconciliação na Terra San-
ta, dois dias após confrontos
que deixaram 16 mortos na
fronteira entre Israel e a Fai-

xa de Gaza. De acordo com o
pontífice, o conflito não
poupa os indefesos.

"Frutos de reconciliação
invocamos para a Terra San-
ta, até hoje ferida por con-
flitos abertos que não pou-
pam os indefesos, para o Yê-
men e para todo o Oriente
Médio, para que o diálogo e
o respeito mútuo prevale-
çam sobre as divisões e a
violência. Que os nossos ir-
mãos, que muitas vezes so-
frem abusos e perseguições,
sejam testemunhas lumino-
sas do ressuscitado e da vi-

tória do bem sobre o mal",
suplicou.

Coreias
O papa Francisco ainda en-
corajou o diálogo em curso
entre as Coreias, para que a
conversa promova harmo-
nia e pacificação na região.
Em prol da paz o pontífice
também falou sobre a Ve-
nezuela e desejou que o povo
encontre uma via justa, pa-
cífica e humana para sair o
quanto antes da crise polí-
tica e humanitária o opri-
me.

“Nesta Páscoa, que a luz de
Cristo ressuscitado ilumine
as consciências de todos os
líderes políticos e militares,
para que um fim seja levado
ao extermínio em curso”,
discursou o pontífice, em
mensagem acompanhada
por milhares de fiéis.

Após ler a mensagem, o
papa desceu para cumpri-
mentarosfiéis.Todosospre-
sentes deviam passar por
detectores de metais e ruas
no entorno foram fechadas
para garantir a segurança do
líder religioso.

AFP Photo

Mensagem de paz foi proferida da sacada da basílica

A Páscoa é uma
oportunidade
que o papa
aproveita para
também passar
mensagens de
cunho político

IMIGRAÇÃO

Trump pede
leis migratórias
mais duras e
critica o México

AGÊNCIA BRASIL
Washington

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, afir-
mou ontem que não haverá
acordo para regularizar a si-
tuação dos jovens imigran-
tes ilegais protegidos da de-
portação pelo Programa de
Ação Diferida para os Che-
gados na Infância (Daca) e
pediu aos republicanos para
usarem a maioria no Con-
gresso visando aprovar leis
migratórias mais duras.

As declarações de Trump
representam uma mudança
de postura do presidente em
relação ao Daca. Até então,
ele afirmava querer solucio-
nar o problema desses jo-
vens imigrantes, conheci-
dos como "sonhadores", e ti-
nha culpado os democratas
pelo bloqueio das negocia-
ções sobre o assunto.

Hoje, no entanto, o pre-
sidente pediu aos correligio-
nários que usem a chamada
"opção nuclear" para mudar
o regimento do Senado e
aprovar uma lei de imigra-
ção sem contemplar uma so-
lução para o Daca.

"Os republicanos devem
usar a opção nuclear para
aprovar leis duras. Não mais
acordos com o Daca", disse
Trump no Twitter. A chama-
da opção nuclear faz com
que os projetos sejam apro-
vados por maioria simples
(51 votos) e não com 60.

VIOLAÇÃO

Hackers
roubam dados
de milhões de
cartões nos EUA

ESTADÃO CONTEÚDO
Nova York

As redes de lojas de depar-
tamento nos Estados Unidos
Saks Fifth Avenue e Lord &
Taylor sofreram uma viola-
ção de segurança que com-
prometeu as informações
pessoais e financeiras dos
compradores. Os hackers
roubaram informações de
cinco milhões de cartões de
crédito e de débito em poder
das lojas e liberaram para
venda em fóruns na inter-
net, de acordo com um
anúncio publicado domin-
go pelo Gêmeos Advisory
LLC, uma firma de seguran-
ça cibernética de Nova
York.

Um porta-voz da Hud-
son's Bay Co., proprietária
das duas lojas de departa-
mento, confirmou uma vio-
lação de segurança de dados
envolvendo cartões de clien-
tes da Saks Fifth Avenue,
Saks Off 5 e da Lord & Taylor
na América do Norte.

O porta-voz disse que não
havia nenhuma indicação
neste momento de que a vio-
lação havia afetado a sua
operação de e-commerce,
outras plataformas digitais
como Gilt Groupe, ou outras
bandeiras, incluindo a mar-
ca Hudson Bay no Canadá ou
a Galeria Kaufhof na Alema-
nha. "Nós identificamos a
questão e tomamos medi-
das para contê-la", disse.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
PP 15/18. Menor Preço por Lote. Objeto: Locação de veículos. Dia 12/04/18 às 9h. Edital no http://www.
docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/licitacoes, informações 74 36681306 ou licitacao@
joaodourado.ba.gov.br; João Dourado/BA, 02/04/18. Daniely Aragão - Sousa - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: Aviso da Homologação, Retificação. Pregão Presencial
003/2018, Onde se lê: Ruy Barbosa – Bahia, 24 de janeiro de 2108. Leia-se: Ruy Barbosa – Bahia, 01 de fevereiro
de 2018. Ruy Barbosa/Ba, 28/03/18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PP 09/18. Dia 12/04/18 as 8h. Objeto: serviço de transporte escolar. Edital de 8 às 12h na CPL ou no http://www.
americadourada.ba.gov.br/publicacao/licitacoes. América Dourada/Ba, 02/04/18. Ramonn Rabelo de Andrade.
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PP 23/18. Maior Lance. Objeto: exclusividade no fornecimento de bebidas por atacado para co-
mercialização durante os Festejos Juninos e de Emancipação Política do Município de Irecê/Ba,
mediante o pagamento de quantia fixa ao Município, de acordo com as necessidades dos
concessionários dos espaços cedidos pela Prefeitura. Dia 12/04/18 às 9h na CPL, R. Lafayete
Coutinho, s/n, (Antigo Fórum), Centro, Irecê/BA. Maiores inf. das 08:00 as 12:00. Joazino A.
Machado/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PP 07/18. Objeto: transporte escolar de alunos e professores. Dia 16/04/18 às 9h. Edital na sede de 8 às 12h e
das 14 às 17h de 2ª a 6ª, telefone 75 32372133. Teodoro Sampaio/Ba, 02/04/18. Crispina das Graças Pereira
Soares. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PP 15/18. Objeto: serviços na implantação de dados, gerenciamento, parametrização,
migração e exportação para o sistema de gestão e auditoria do tribunal de contas
- SIGA. Dia 12/04/18 as 9:30h. Edital no http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br. Informa-
ções na CPL, Pç Duque de Caxias s/n, Jequiézinho, de 8 às 12h, Tel 73 35268000.
Jequié/BA, 02 de abril de 2018. Bruno Ferraro Almeida – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ
PP SRP 17/18. Objeto: aquisição de móveis e equipamentos para a Escola Proinfância tipo 1. Menor preço global
por lote. Dia 12/04/18 às 14:30h. Edital no http://www.pindai.ba.gov.br ou licitacaopindai@gmail.com Pindaí/Ba,
02/04/18. Edimilson Silva Teixeira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
AVISO DE RETIFICAÇÃO: Solicitamos considerar a presente retificação, como erro material, referente a in-
clusão da dotação orçamentária nº 0505.2008.339030/339039-000 (Páginas 8, 22 e 27), sendo mantidas
as demais informações, no Edital do PP SRP 32/18. PA 51/18. Objeto: serviços de manutenção preventiva
e corretiva em impressoras Brother e Ricoh, e para eventual aquisição de insumos/suprimentos para as
mesmas. Dia 11/04/18 às 9h. Edital retificado no www.conceicaodocoite.ba.gov.br – portal da transparên-
cia - licitação –arquivos de licitação - avisos/editais 2018, ou na CPL, R. Theognes A. Calixto, s/n, tel 75
32621328, de 8 às 12h. //// PP 30/18. Reabertura. PA 39/18. Objeto: serviços de mecânica em geral em veí-
culos pesados (caminhão e ônibus). Dia 16/04/18 às 9h. Edital no www.conceicaodocoite.ba.gov.br – portal
da transparência - licitação – arquivos de licitação - avisos/editais 2018, ou na CPL, R. Theognes A. Calixto,
s/n, tel 75 32621328, de 8 às 12h. Conceição do Coité/BA, 28/03/18. Iraide Cabral Calado. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
LEILÃO 01/18. Dia 17/04/18 na Garagem Municipal as 10h. Hilda Emilia De Souza Costa Lima - leiloeira
oficial, JUCEB 01910/86 autorizada venderá: 02 Uno Mille Fire 04/05/08, 02 Uno Mille Way 09/10, fiat
Ducato Tecform 2008, Sprinterm 2010. Pagamento será a vista mais comissão em 2 cheques. Inf: 71
33144119/6765, 71 999756741 leiloeira ou 74 36761026 Sr. Bruno Fagner Novaes e Cunha ou Sr. Elsvagne
Brito Rios. Edital completo no DOM de da Prefeitura de Quixabeira-BA. Site: quixabeira.ba.gov.br Email - sou-
zaleiloes@gmail.com. Quixabeira/Ba, 02/04/18. Bruno Fagner Novaes e Cunha. Presidente da CPL.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 11 de abril de 2018, às 11:00h/min. 2º LEILÃO: 18 de abril de 2018, às 11:00h/min. (*horário de Brasília)

Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista -
CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249, FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto
no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária SPE Trancoso Porto Livre
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 05.352.165/0001-46, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária em Garantia, firmado
com a Fiduciante Costa do Sol Hotel Eireli-ME, CNPJ 05.119.929/0001-58, no dia 11 de abril de 2018, às 11:00h/min, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.251.354,08 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta
e Quatro Reais e Oito Centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: Um Terreno Urbano,
situado no Distrito de Trancoso, no Município de Porto Seguro-Bahia, com a área total de 06ha 17a 10ca ou seja 61.710,00m², em terreno
foreiro: limitando-se anteriormente ao Norte com o Rio Trancoso, ao Sul com Astério Rebouças, a Leste com o mangue da praia, e a Oeste
com os mangues do Tererê; e limitando-se atualmente de frente com a Servidão de Passagem (118,20 metros), fundo com o Rio Trancoso
(171,37 metros), do lado direito com a Estrada Municipal e a Pousada Le Refuge (302,34 metros) e do lado esquerdo com o Rio Trancoso
(439,28 metros). Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o nº 09.02.009.1051.001 (conf. R-04/23.864). Caso não haja licitante em primeiro
leilão, fica desde já designado o dia 18 de abril de 2018, às 11:00h/min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 2.310.831,66 (Dois Milhões, Trezentos e Dez Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos - nos termos do art. 27,
§ 2º da Lei 9514/97). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro em 24 horas do início do leilão e se habilitar, acessando a página
deste leilão, clicando na opção “HABILITE-SE AQUI”, com antecedência de até 01 hora, antes do início do leilão online. O envio de lances
on-line se dará através do site www.publicumleiloes.com.br. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITE: www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

SESCAP BAHIA – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia.

02.756.131/0001-29
EDITAL DE CONVOCACÃO

Faço saber que no dia 24 de abril de 2018, no horário das 08:00 às 17:45 horas, em 1ª convo-
cação com até 50% dos associados, serão realizadas na sede do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
no Estado da Bahia – AV. ACM, 2573, Ed. Royal Trade, sala 209 – Candeal de Brotas – Salva-
dor/BA, eleições da nova diretoria, e em 2ª convocação no dia 27 de abril de 2018, no mesmo
horário, com até 30% dos associados ou ainda em 3ª convocação no dia 30 de abril de 2018,
no horário acima, com até 20% dos associados, e, em se tratando de chapa única a realização
se dará 02 (duas) horas após a primeira convocação com qualquer número de eleitores pre-
sentes, abrindo-se prazo de (10) dias durante o período de 03 a 13 de abril, para registro das
chapas que deverão ser constituídas de 08 diretores efetivos, com igual número de suplentes,
03 conselheiros efetivos e 03 suplentes, 02 representantes e 02 suplentes junto a Federação
Nacional, para mandato com período de 01 de junho de 2018 a 31 de maio de 2020, no horário
de expediente normal, de acordo com o que dispõe as normas estatutárias. Salvador, 02 de
abril de 2018. ALTINO DO NASCIMENTO ALVES – Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR

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. FLAMARION SILVA ARAÚJO - CPF N° 065.755.645-93,
por não ter sido encontrado no endereço fornecido, para fins de cumprimento das obrigações
contratuais, relativas ao contrato de financiamento imobiliário, garantido por alienação fidu-
ciária, firmado com o ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ SOB O N° 60.701.190/0001-04, referente ao
Apartamento de n° 104 da porta e 463468 de inscrição Municipal, integrante do Edifício Fic-
cus, no CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA VERDE, situado na rua Silveira Martins, n° 165,
antiga Chácara Santa Terezinha, subdistrito de São Caetano, zona urbana desta Capital,
Matrícula 72.244. Assim, procedo a intimação de Vossa Senhoria, para que se dirija ao ITAÚ
UNIBANCO S/A, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, ficando Vossa
Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante
o direito da CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel em fa-
vor da Credora Fiduciária. Dado e passado nesta cidade comarca de
Salvador, Estado da Bahia, aos 15 de fevereiro de 2018. A Oficiala.

INTIMA: FLAMARION SILVAARAÚJO - CPF:065.755.645-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018

A pregoeira realizará licitação em 12/04/2018 ás 14H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação:
713396. Contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para
a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de Amargosa, Estado da Bahia.
Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital e divulgação dos
outros atos - Diário Oficial - site: www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CNPJ N: 16.448.870/0001-68

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
O Município de Andorinha, Estado da Bahia, torna público que às 09:30 horas do dia 18/04/2018, na sua
Sede situada à Rua José Gomes de Araújo, s/n, Centro, Andorinha, Bahia, realizará a seguinte Licitação,
regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações Lei Federal nº 123/06, para contratação de empresa especia-
lizada na execução de serviços de PINTURA EM PRAÇAS, JARDINS E MEIOS FIOS, PODA, CAPINA RECU-
PERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO
DE ANDORINHA - BAHIA, conforme Plano de Trabalho da Proposta e Planilhas, tipo menor preço global. O
edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no endereço da Prefeitura à Rua
José Gomes de Araújo, s/nº. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de
Licitações, no horário das 08:00 às 12:00 horas, pelos telefones (74)3541-1024/1060 Ramal 205, pelo
e-mail: licitacao_pma@hotmail.com ou no site: http://www.io.org.br/ba/andorinha. Carlos Alberto Pereira
da Silva - Presidente da Comissão de Licitação. Andorinha/BA, em 28 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº PA
001/2018. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2018 - Licitação nº 001/2018. Tipo: Melhor Técnica e Preço.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Organização, Planejamento e
Realização de Concurso Público, com elaboração de Edital, Impressão, Aplicação de Provas e Resultados para
Provimento dos Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ituberá, Estado da Bahia,
conforme Termo de Referência, constante do Edital. Sessão de Abertura: 02/05/2018, às 09:00 horas. Local:
Unidade Administrativa, situada na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica
Federal) CEP 45.435-000, na cidade de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8104. Retirada do edital: Diário Oficial-site:
www.itubera.ba.io.org.br ou no endereço acima, horário das 08:00 ás 13:00 horas de Segunda à Sexta Feira.
Contatos: Ilza Oliveira. Ituberá, 28 de março de 2018. ILZA OLIVEIRA SANTOS-Presidente da Comissão de
Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78
AVISOS DE LICITAÇÕES

O CONVALE, através de sua Pregoeira comunica aos interessados que realizará os seguintes processos:
Republicação do Pregão Presencial nº. PP03/2018,Objeto: fornecimento parcelado de lubrificantes, filtros e
fluídos para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes e ou à disposição do CONVALE - Consórcio
Vale do Jiquiriçá.Dia: 13/04/2018, às 08h30min na sala de Licitações do CONVALE -, sito à Rua Cel. José
de Moura Medrado, S/N,Jiquiriçá,Maracás - BA.Pregão Eletrônico nº. PE05/2018, Local Sítio: www.licita-
coes-e.com.br. N° da Licitação: 713447. Objeto: fornecimento parcelado de pneus e correlatos 1ª linha de
fabricação nacional e reforma de pneus para a manutenção das máquinas e veículos do CONVALE, mediante
a necessidade da contratante.Dia 13/04/2018 ás 11h00m.Para obter o Edital, no mesmo endereço, das
08:00 às 12:00 h.Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.br/
diarioOficial. Informações: Telefone: (73) 3533 -2739 ou consorciodovale@hotmail.com. Maracás-BA, 02de
abril de 2018. Ianderleia de Oliveira nascimento- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 028/2018
O Pregoeiro realizará licitação na modalidade PP n° 028/2018: PA: 064/2018, Tipo: Menor Preço Por Lote.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para atender as necessidades das Unida-
des de Saúde do Município de Castro Alves - BA, conforme recursos da emenda parlamentar Nº 34770017,
oriundos do Ministério da Saúde. Abertura: às 09:00 h. dia 13/04/2018 na sala de reuniões da COPEL na
PMCA - Ba, na Prç da Liberdade, 376, Centro. Info. (75) 3522 3805 das 08 às 12h. Edital na PMCA - BA,
na sala da CPL, das 08 às 12h.Castro Alves - BA, 28/03/2018. Hadson Evangelista dos Santos. Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 029/2018
O Pregoeiro realizará licitação na modalidade PP n° 029/2018 PA: 065/2018, Tipo: MENOR PREÇO GLO-
BAL. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 02(dois) carros 0 Km, tipo passeio, para atender
as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Castro Alves - BA, conforme recursos da emenda
parlamentar Nº 34770017, oriundos do Ministério da Saúde. Abertura: às 08h do dia 13/04/2018 na sala
de reuniões da COPEL, na Prç da Liberdade, 376, Centro. Info. (75) 3522 3805 ou email:1licitacaopmca@
gmail.com das 08 às12h. Edital na PMCA - BA, na sala da COPEL, das 08 às 12 h. Castro Alves - BA,
28/03/2018. Hadson Evangelista dos Santos. Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

7º CONGRESSO ANUAL DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA
Por deliberação dos membros da Diretoria Executiva do SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ES-
TADO DA BAHIA - SINDIPETRO – BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n. 15.532.855/0001-30, situado
à Boulevard América 55, Jardim Baiano, Salvador / Bahia, o Coordenador Geral da Entidade abaixo
subscrito, na forma do seu estatuto social, convoca todos os associados quites para participarem
do 7º CONGRESSO ANUAL DA CATEGORIA, que acontecerá respectivamente nos dias 18, 19 e 20
de maio de 2018, no Hotel Real Classic situado na R. Fernando Menezes de Góes, 165 - Pituba,
Salvador – BA. A abertura do aludido Congresso, ocorrerá no dia 18 de maio às 15:00hs, e em
seguida será apreciado e deliberado todos os temas pertinentes e relevantes dos interesses da
categoria petroleira do Estado da Bahia, na forma do art. 23 do Estatuto Social. O critério para
escolha dos delegados e sua proporção será previamente estabelecido pela Diretoria executiva,
conforme previsão estatutária (art. 23, paragrafo segundo), que deverá ser publicado no Boletim
Oficial da Entidade. Salvador / BA, vinte e nove março de dois mil e dezoito. Deyvid Bacelar. Coor-
denador Geral - Diretoria Colegiada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AVANI MARIA MACEDO GIARRUSSO, Oficial do Registro de Imóveis do 6° Ofício de Salva-
dor, na forma da lei, etc. Em cumprimento ao disposto no artigo 26, §4° da Lei 9.514/97, vem
intimar ANTÔNIA MARIA DE SOUZA TAVARES, CPF n° 234.478.175-68, por não terem sido
encontrados nos endereços fornecidos, para fins de cumprimento das obrigações contratuais,
relativas ao contrato de financiamento imobiliário garantido por Alienação Fiduciária, firma-
do com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, CNPJ n° 00.360.305/0001- 04, referente
a APTO 211, EDIFÍCIO MUNDO PLAZA, C.l. n° 669.225-7, situado na AVENIDA TANCRE-
DO NEVES, N° 620, matrícula n° 58.179. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria,
para que se dirija a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data, ficando Vossa Senho-
ria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora
estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel
em favor do Credor Fiduciário. Dado e passado nesta cidade e Comar-
ca de Salvador, Estado da Bahia, 08 de Março de 2018. Oficial/Suboficial.

INTIMA: ANTÔNIAMARIADE SOUZATAVARES - CPF nº 234.478.175-68

CÂMARAMUNICIPAL
DE SALVADOR

COMUNICADO Nº 003/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR - CMS, com fundamento no art. 31, §
3º da Constituição Federal e na Resolução 1060/05, alterada pela Resolução
1.340/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, torna público
que as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, relativas ao exercício de 2017,
encontram-se na Controladoria da CMS e https://e.tcm.ba.gov.br para exame e
apreciação dos contribuintes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
dia 02 de abril de 2018.

Salvador, 28 de março de 2018.

LEONARDOPRATES
Presidente


