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IMIGRANTES Aproximadamente de 4 a 6 mil pessoas do país vizinho vivem hoje em Roraima

Venezuelanos que estão nas ruas de
Boa Vista são levados para abrigos
MARCELO BRANDÃO
Agência Brasil

A partida de mais 233 vene-
zuelanos para outros estados
do Brasil alivia um pouco a
demanda crescente por as-
sistência em Roraima. Cerca
de 4 a 6 mil venezuelanos
estão em Boa Vista e o estado
se prepara para receber mais
pessoas que fogem da crise
econômica intensa instalada
no país vizinho. Em Boa Vis-
ta, são sete abrigos já fun-
cionando; em Pacaraíma,
um. Mais três devem ficar
prontos na capital e outro na
cidade de fronteira.

“Em Boa Vista, ainda te-
mos pessoas na Praça Simón
Bolívar. São os próximos que
vamos abrigar. Ficando
prontos os abrigos, em mais
uma semana, a gente vai fa-
zer essa manobra. Com a de-
socupação da praça e com
alguns remanescentes em
um prédio ou outro, esta-
remos estabilizados”, disse o
general de Divisão Eduardo
Pazuello, coordenador da
operação de acolhimento
dos migrantes, chamada de
Força-Tarefa Humanitária.

Do lado de fora do abrigo
Jardim Floresta, dezenas de
pessoas se agitam sempre
que o portão é aberto. Que-
rem entrar e dormem na rua
à espera de uma vaga. Alguns
reclamam que são ignorados
pelos responsáveis pela ad-
ministração do local.

“Fiquei cinco dias na por-
ta. Tomei chuva e sol, com
fome e sono. Chegam outras
mulheres que acabaram de
aparecer e passam, não dão
nenhum tipo de resposta”,
reclama Maria Valéria, de 26
anos. Outras mulheres, al-
gumas com filhos de colo, e
homens também aguardam
uma vaga e, enquanto isso,
dormem na rua. “Não saí-

tem esse problema e não só
aqui; outros abrigos enfren-
tam esse mesmo desafio”.

Interiorização
Ele esclarece ainda que existe
uma lista de espera e que o
abrigoJardimFlorestarecebe,
preferencialmente, famílias
com crianças, mulheres em
situação de risco, idosos e de-
ficientes. Ele afirma que sem-
pre que possível conversa
com as pessoas do lado de
fora. “Toda vez que um dos
nossos colegas saem nós so-
mos abordados. Não é com
todos que a gente fala, mas
com aqueles com que a gente
conversa é exposta a mesma

Marcelo Camargo / Agencia Brasil / 3.5.2018

A Força-Tarefa Humanitária realiza operação de acolhimento de adultos e crianças que chegam da Venezuela

DESABAMENTO

Famílias
começam
a receber o
auxílio-moradia

CAMILA MACIEL
Agência Brasil

A partir desta semana, 178
famílias atingidas pelo de-
sabamento do edifício Wil-
ton Paes de Almeida, no Lar-
go Paissandu, poderão sacar
o auxílio-moradia, infor-
mou, por meio de nota, a
prefeitura de São Paulo. As
famílias devem assinar um
termo de adesão. De acordo
com o governo municipal,
97 eram moradores do pré-
dio e 81 pessoas serão be-
neficiadas porque tiveram
os imóveis interditados.

Ontem, o trabalho de bus-
ca por cinco desaparecidos
nos escombros completou
seis dias. Cerca de 10 tone-
ladas de escombros já foram
retiradas, mas ainda há mui-
to entulho. De acordo com o
tenente André Elias, por-
ta-voz do Corpo de Bombei-
ros, 49 homens trabalham
no local neste momento. São
duas frentes de atuação:
uma equipe de busca e res-
gate em estruturas colapsa-
das e outra fazendo rescaldo
e resfriamento da estrutura.
Cinco pessoas ainda estão
desaparecidas: um casal e
uma mãe com seus dois fi-
lhos gêmeos. Na manhã de
sábado, o corpo de Ricardo
Oliveira Galvão Pinheiro, 39
anos, foi liberado pelo Ins-
tituto Médico Legal para se-
pultamento.

Elias informou que a todo
momento o trabalho das
máquinas é acompanhado
pela equipe de resgate e, ca-
so seja identificado alguma
evidência dos desapareci-
dos, é iniciada a busca ma-
nual. Além de duas retroes-
cavadeiras, estão sendo uti-
lizados cachorros na opera-
ção. Ele destacou ainda que
a estratégia, por enquanto,
permanece a mesma, mas
pode ser reavaliada.

mos da Venezuela porque
quisemos. Saímos porque
nãohácomida.Quantaspes-
soas não saíram da Venezue-
la porque não tem o que co-
mer?”, desabafa a jovem, da
cidade de El Tigre.

Questionado, o oficial de
relações institucionais da
Agência das Nações Unidas
para Refugiados (Acnur), Pa-
blo Matos, reconhece o pro-
blema. “É uma situação real-
mente delicada, porque o
abrigo tem um limite máxi-
mo de pessoas que pode re-
ceber 600 pessoas. Para aco-
lher pessoas novas, a gente
tem que esperar algumas mi-
grantes saírem. Realmente

situação”.
A interiorização é o pro-

cessodepromoveramudan-
ça de venezuelanos para ou-
tros estados do país. Até ago-
ra, 498 venezuelanos foram
distribuídos entre São Pau-
lo, Manaus e Cuiabá. Mas an-
tes de fazer as malas e entrar
em um avião, algumas coi-
sas precisam acontecer. A
primeira delas é a vontade
domigranteeminteriorizar.
Muitos preferem ficar em
Roraima pela proximidade
com o país de origem. Não
querem se distanciar muito
da família.

Além disso, eles precisam
ter um perfil desejado pelo

mercado de trabalho dos ou-
tros estados. São Paulo, por
exemplo, recebeu preferen-
cialmente homens solteiros,
o que facilitaria a emprega-
bilidade. Já Manaus aceitou
casais e famílias. Chegando
lá, essas pessoas ficam em
abrigos por um tempo de-
terminado.

“A ideia é ajudá-los a reunir
condições. (...) As pessoas que
interiorizam têm um prazo,
dependendo do abrigo, de
três a seis meses para arru-
mar um outro lugar para mo-
rar”, diz Viviane Esse, da Sub-
chefia de Articulação e Mo-
nitoramento da Casa Civil da
Presidência da República.
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Endereço: Rua Santos Dumont, nº 02 – Sl. 02, CEP: 45.270-000 - Tel: (73) 3207-2088
CNPJ: 27.406.229/0001-87

Uilton Messias dos Santos, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Nova Canaã/BA, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da lei nº 9.514/1997, e a requerimento do credora
fiduciária, BANCO BRADESCO S/A, tendo em vista a impossibilidade de intimação pessoal, vem intimar, a Sra.
ANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS inscrita no CPF/MF sob o nº 028.988.055-64, decorrente do Contrato
de nº 700567-9, formalizado em 23/05/2013, registrado sob o nº R-4 da matrícula 1.367, com saldo devedor
de responsabilidade de V. Sª. Para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos
vencidos e os vincendos, sujeito a atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a
data do referido pagamento, somando-se, também o (s) encargo(s) que vencer (em) no prazo desta intimação:
ADVERTÊNCIA: O não pagamento no prazo legal importará na consolidação da propriedade do imóvel em nome
da credora fiduciária BANCO BRADESCO S/A nos termos da já citada legislação. Este EDITAL será publicado
por 3 (três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta
Cidade. Dado e passado nesta Cidade de Nova Canaã/BA, no Cartório de Registro de Imóveis aos 03 de maio
de 2018. UILTON MESSIAS DOS SANTOS – OFICIAL SUBSTITUTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS, TITULOS DOCUMENTOS E PESSOAS
JURIDICAS NOVA CANAÃ – BAHIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Uilton Messias dos Santos, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Nova Canaã/BA, na forma da lei, etc. FAZ
SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da lei nº 9.514/1997, e a requerimento do credora fiduciária, BANCO
BRADESCO S/A, tendo em vista a impossibilidade de intimação pessoal, vem intimar, a Sra. ANA LUIZA RODRIGUES
DOS SANTOS inscrita no CPF/MF sob o nº 028.988.055-64, decorrente do Contrato de nº 700567-9, formalizado
em 23/05/2013, registrado sob o nº R-4 da matrícula 1.367, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª. Para
fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e os vincendos, sujeito a atualização
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do referido pagamento, somando-se, também o (s)
encargo(s) que vencer (em) no prazo desta intimação: ADVERTÊNCIA: O não pagamento no prazo legal importará na
consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária BANCO BRADESCO S/A nos termos da já citada
legislação. Este EDITAL será publicado por 3 (três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação
diária e com circulação nesta Cidade. Dado e passado nesta Cidade de Nova Canaã/BA, no Cartório de Registro de
Imóveis aos 03 de maio de 2018. UILTON MESSIAS DOS SANTOS – OFICIAL SUBSTITUTO

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 02 – Sl. 02, CEP: 45.270-000 - Tel: (73) 3207-2088
CNPJ: 27.406.229/0001-87

REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ademar Ramos Rios, Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de
Eunápolis, Estado da Bahia, na forma da Lei, etc. Em cumprimento ao disposto no artigo 26, da
Lei nº. 9.514/97, vem intimar aMARIA APARECIDA GARCIA SOUSA, CPF nº 065.877.726-25 e
LINDOLFO DA SILVA LIMA JUNIOR, CPF 016.859.305-06 por não terem sido encontrados no
endereço fornecido, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato
de financiamento imobiliário nº. 144440623541-7, garantido por alienação fiduciária, firmado
em 26/06/2014, com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, referente ao imóvel situado na
RUA CURAÇÃO, 111, DINAH BORGES- EUNAPOLIS - BA CEP: 45820-000, registrado sob
matrícula nº 17630. Assim, procedo à intimação a V.Sª, para que se dirija a qualquer Agência
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data
de publicação do presente edital, 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 Eunápolis, Estado da Bahia, aos 3 de maio de 2018.
O Oficial: Ademar Ramos Rios:

EDITAL DE INTIMAÇÃO

da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TÂNIA ABREU, Leiloeira Oficial, matrícula 004630-00, estabelecida na Av. General Severino, s/nº, Qd V, LT 03,
Loteamento Pedra do Sal, sala 02, Itapuã, Salvador/BA, faz saber que devidamente autorizada pelo Agente Fidu-
ciário do SFH, venderá na forma da Lei nº 8004 de 14/03/90 e Decreto Lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH, sucedido pela Caixa Econômica Fede-
ral, conforme Decreto Lei n º 2.291/86, no dia, hora e local abaixo indicados, o(s) imóvel(eis) adiante descrito(s)
com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios, para pagamento de dívida(s) hipotecária(s)
em favor da EMGEA- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. A venda será realizada pelo maior lance obtido, à vista
ou com financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do
leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço da arrematação
e o saldo restante, no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso
utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra, a Carta de Habilitação do FGTS. A venda
com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Crédito, que poderá ser oriunda de qualquer
Instituição Financeira. As despesas relativas à comissão de Leiloeiro, despesas de IPTU/TLP, condomínios,
foro, laudêmio e despesas com o registro da carta de arrematação correrão por conta do arrematante. Caso o
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo. O(s) devedor(es) fica(m) desde já intimado(s) e cientificado(s) do dia, hora e local da realização do
leilão, caso não seja(m) localizado(s). A leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis no endereço acima ou pelos telefones: (oxx71) 3374-6321, 7132412052,
7131788579. Em observação ao artigo 497 do NCC é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins
do leiloeiro ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.Em observação ao artigo 497
do NCC, é permitida a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônju-
ges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, bem como dos sócios e
empregados das empresas que atuam como AFD e como prepostos ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais.
Data do leilão:15/05/2018 - A partir das: 10:00 Local: Agencia da Caixa Economica Federal- Rua Conselheiro
Franco, 34 - Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44002-296.
LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA Nº 31- VIA PEDESTRE- 49, CONJUNTO HABITACIONAL VIVEIROS,
SETOR B, - AVENIDA CONTORNO- FEIRA DE SANTANA/BA CONSTITUIDA DE: CÔMODOS DE MÚLTIPLOS USO E
SANITÁRIO, COM ÁREA CONSTRUIDA 20M2 SED:1C9A8- CONTRATO: 500680000882- ELESSANDRA SANTOS
FARIAS, BRASILEIRA, SECRETARIA CPF 59283947568, RG 3407568 SSP-BA, SOLTEIRA.
Data do leilão: 15/05/2018 - A partir das: 15:30 Local: Rua Ewerton Visco, n. 290 Condomínio Boulevard Side
Empresarial , sala de reunião 02 Caminho das Árvores, atrás do Shopping Sumaré, SALVADOR-BA
LOTE 02- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APT. 101, Nº 572-B, RUA B, PQ. RES. RIO DAS PEDRAS, COND. GREEN
VILLE, EDF. SANDALO, BL. II, APT. 101 - PARALELA- SALVADOR/BA, COMPOSTO DE SALA, CIRCULAÇÃO, DOIS
QUARTOS SOCIAIS, SENDO UMA SUITE, SANITARIO SOCIAL, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, QUARTO DE SERVI-
ÇO( REVERSIVEL) E SANITARIO DE SERVIÇO, COM AREA PRIVATIVA DE 66,53M2, ALEM DA VAGA DE GARAGEM
COBERTA, Nº 58, TIPO B, COM AREA PRIVATIVA DE 10,35M2.SED:1D834- CONTRATO: 109910108515- HELIO
ALEVATO COSTA, BRASILEIRO, MILITAR RESERVA CPF 06795404749, RG 103372116 MEX/RJ, CASADO COM
ZILDA DA SILVA OLIVEIRA COSTA, BRASILEIRA, DO LAR, CPF 28570707215, RG 01344557024 MEX/RJ. HELIO
DA SILVA COSTA, BRASILEIRO, TEC. PROC. DADOS CPF 31700128272, RG 0767615937 SSP-RJ, SOLTEIRO.

TÂNIA ABREU ( C )
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052

http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
PP SRP 18/18. Dia 17/05/18 às 8:30h. Objeto: Aquisição de Material Esportivos. Menor Preço por Lote. /// PP
SRP 19/18. Dia 17/05/18 às 11:30h. Objeto: Aquisição de urnas funerárias e serviços funerais. Menor Preço por
Lote. /// PP SRP 20/18. Dia 17/05/18 às 14h. Objeto: Aquisição de suplementos e equipamentos de informática e
prestação de serviços de recarga e manutenção de equipamentos. Menor Preço por Lote. /// PP SRP 21/18. Dia
17/05/18 às 15:30h. Objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos. Menor Preço por Lote. /// PP SRP 22/18.
Dia 18/05/18 às 8:30h. Objeto: Prestação de serviços de digitalização de todos os documentos da prefeitura,
inclusive os para a transmissão ao e-tcm - Prestação de Serviço na sede da Prefeitura, cumprindo carga horária
de 40h (quarenta horas) semanais. /// PP SRP 23/18. Dia 18/05/18 às 9:30h. Objeto: Aquisição de Camisas
e Uniformes. Menor Preço por Lote. Edital no http://pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br, ou setor.licitacao.pmc@
gmail.com ou na Sede, Pç Cel. José Moreira Cordeiro, 104, Centro de 8 às 12h. Cordeiros/Ba, 03/05/18. Jairmar
Maia da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO,
TOMADA DE PREÇOS 003-2018-PP

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2018-TP. A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a alteração de data abertura
da Tomada de Preços nº 003-2018-TP, do tipo menor preço GLOBAL para “Execução de obras de pavi-
mentação em vias públicas na sede e no Povoado de Alvinópolis do município de Ibipitanga/BA”, devido
a equivoco na publicação de anexos do Edital. Edital disponível no site: https://io.org.br/ba/ibipitanga/.
DATA DA SESSÃO: 22.05.2018 ás 9:00 horas. Inf.: Telefone: (77) 3674-2022, email: cpl.ibipitanga@
gmail.com. Ibipitanga-Bahia, 04 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

EDITAL Nº 002/2018 - PROCESSO SELETIVO
A Prefeita do Município de Itagimirim - BA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que no
período de 07 a 27 de Maio de 2018, na Prefeitura Municipal de Itagimirim, situada à Rua São João, nº 01
- Centro - CEP: 45.850-000 - Itagimirim - BA, das 08h00min ás 12h00min e das 14h00min às 17h00min
e através do endereço eletrônico site: www.msmconsultoria.com.br, estarão abertas as inscrições para
o PROCESSO SELETIVO de provas e títulos para contratação temporária de vagas existentes no quadro
de pessoal a ser regido em conformidade ao previsto nas Leis Municipais nº 41/1997, nº 42/1997, nº
172/2007, nº 204/2009, nº 297/2018 e nº 298/2018, Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/ 2002,
Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 13.595/2018, Decreto Federal nº 9.255/2017 e alterações posteriores.
Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 07 de Maio de 2018, no local de realização
das inscrições presenciais ou através do endereço eletrônico site: www.msmconsultoria.com.br
A partir desta data todas as publicações e informações sobre o Processo Seletivo do Edital nº 002/2018
serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itagimirim, em jornal de circulação regio-
nal e disponível na íntegra nos endereços eletrônicos sites: www.msmconsultoria.com.br e www.itagimi-
rim.ba.gov.br - Itagimirim - BA, 04 de Maio de 2018. Devanir dos Santos Brillantino - Prefeita do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018/SRP
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada na prestação dos serviços de produção geral de Eventos festivos,
a fim de atender à demanda desta municipalidade conforme necessidade futura do Município
de Amargosa, mediante sistema de registro de preços. DATA: 22/05/2018. HORA: 09h00min.
Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 3634-3977.
Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020 - 2018
Aviso. Tipo PP nº. 020/2018SRP. Abertura: dia 21/05/2018, às 09h00min, Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS; GERENCIAMENTO DE PES-
SOAL DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E CAPINAGEM, de acordo com as especificações constante
do Termo de Referência (anexo I. A e Anexo I. B) deste edital., do tipo menor PREÇO POR LOTE. As
demais fases serão publicadas no Diário Oficial www.lagedodotabocal.ba.io.org.br. Lagedo do Tabocal -
BA, 03/05/2018. Jeane Moreno Santos Moraes - Pregoeira..

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
CONCORRÊNCIA 03/18. Dia 07/06/18 às 9h na Av. Pedro Joaquim Machado s/n, Uibai/
Ba, a reunião de recebimento e aber tura das documentações e propostas. Informações:
74 36491201, licitacao@uibai.ba.org.br. Objeto: construção de escola 12 salas de aula
– com quadra cober ta, padrão FNDE. Uibaí/Ba, 07/05/18. Jorge Junior Carvalho da Cruz.
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2018. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Várzea da Roça – Estado
da Bahia, torna público que às 14:00hs do dia 22 de maio de 2018, acontecerá a Licitação na Modalidade Tomada de
Preço nº 004/2018, tendo como objeto a contratação de empresa do ramo para execução de remanescente de obra
de pavimentação e drenagem do Bairro Morada Nova na sede do município de Várzea da Roça-BA, conforme Convê-
nio nº 725864/2009– MI, informações na sede da Prefeitura localizado a Praça da Bandeira, nº 125, ou pelo telefone:
(74) 3669-2188. Várzea da Roça – BA, 07 de maio de 2018. Cleidinaldo Nascimento Rios - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ N: 13.858.907/0001-38
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Planalto - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, tor-
na público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 17/05/2018 às 08:30hs, a Licitação na
Modalidade Pregão Presencial nº 013/2018. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços no
fornecimento de Link de Internet IP dedicado para atender as necessidades das secretarias municipais, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos. Informações e Edi-
tal encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Praça Duque de Caxias, 104 - Centro
- CEP 45.190-000. Fone: (77) 3434-2137. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclusiva-
mente no Diário Oficial do Município de Planalto, disponível no site: www.planalto.ba.io.org. Planalto - Bahia, 07
de Maio de 2018. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ-BA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação torna público o PA 124/2018, TP 005/2018. Objeto: Contratação de em-
presa de engenharia civil para conclusão, reforma e adequação do Estádio Municipal Durval Santos Torres e
Conlcusão da Praça Pública com iluminação no distritio de Riacho Seco, municipio de Curaçá, Bahia. Data e hora
da sessão: 22/05/2018 às 14:00h. Obtenção do edital: www.curaca.ba.gov.br. Raimundo Alves de Lira Silva –
Presidente da CPL.


