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OPERAÇÃO ESTUFA Grupo atuava no tráfico de drogas nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco

Presos integrantes de quadrilha interestadual

SUMAIA VILLELA
Agência Brasil, Recife

Em seis meses de investigações, a quadrilha interestadual de tráfico de drogas alvo da Operação Estufa, da
Polícia Federal (PF) em Pernambuco, acumulou um patrimônio considerado grande pela corporação a fim de
camuflar a atividade ilegal.
Nesse período, os investigados compraram posto de gasolina, concessionária de
veículos, clube de futebol society, um lava-jato e uma
mansão com piscina que era
usada inclusive para armazenar drogas. As informações foram divulgadas em
entrevista coletiva ontem.
Foram apreendidos 150
quilos de maconha, 20 quilos de pasta-base de cocaína
e 500 gramas de crack, além
de sete armas de fogo, dois
carros (um Volkswagen Jetta

e um Chevrolet S-10), duas
carretas de transporte de
combustível e R$ 8,5 mil em
dinheiro. A Polícia Federal
expediu 15 mandados de
prisão preventiva, cinco de
condução coercitiva e 21 de
busca e apreensão. Até a publicação desta reportagem
12 dos 15 acusados tinham
sido detidos. Dois dos mandados tinham como alvo
suspeitos na Paraíba, um em
João Pessoa e outro no município de Conde. Participaram hoje da operação 120
policiais federais de Pernambuco, da Paraíba e de
Alagoas. A quadrilha atuava
nos estados da Bahia, do Rio
Grande do Norte e da Paraíba e de Pernambuco.
De acordo com o superintendente da PF em Pernambuco, Marcello Diniz Cordeiro, enquanto os estabelecimentos eram usados para
lavar o dinheiro do tráfico,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PP 13/17. Dia 30/03/17 as 15h. Objeto: fornecimento de moveis, equipamentos
de refrigerações, informática e hospitalares, conforme propostas do Min. da Saúde
13770.489000/1150-02 e 13770.489000/1160-02. Edital na CPL, R Djalma Rios, s/n,
Centro. Cafarnaum-BA, 13/03/17. Jackson Aloan Souza Marques. Pres. da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. Dia 28/03/2017 às 08:30hs. Objeto.Contratação
de empresa para aquisição de material permanente (motor, bomba) e consumo (peças e
acessórios, hidráulico, elétrico e ferramentas) destinados a atender às necessidades dos
poços artesianos no Município. Tel. (74) 3645-1103. Elber Araujo dos Santos- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2017. Impugnante: Pg Engenharia Ltda – Me. Decisão. Acolho,
In Totum, O Opinativo Lançado Pela Procuradoria Jurídica Do Município De Barra Em Conjunto Com O
Presidente Da Comissão De Licitações, Peça De Informativo Por Aquele Colegiado Exarada, Para, Em
Consequência Anular A Concorrência Pública N.º 001/2017. Barra, Bahia, Em 13 De Março De 2017.
Deonísio Ferreira De Assis - Prefeito Municipal

GRANDE PATRIMÔNIO
ACUMULADO
Os investigados
compraram posto
de gasolina,
concessionária de
veículos, clube de
futebol society, um
lava-jato e uma mansão
com piscina que era
usada inclusive para
armazenar drogas

Imóveis e
veículos de
luxo serviam
para negociar o
pagamento de
drogas

imóveis e veículos de luxo
serviam também para negociar o pagamento de droga. “Eles tinham estrutura
bem organizada, uma hierarquia, um aspecto familiar que até propiciava mais
confiança entre eles no grupo e também uma estrutura
de imóveis, veículos e dinheiro que possibilitava adquirir mais ou vender a maconha, a cocaína que recebiam de forma mais ágil. Tinha um formato de empresa
mesmo”, disse Cordeiro.
Durante as investigações,
a delegada Adriana Vasconcelos relatou que eles puderam acompanhar a negociação de um flat na Praia de
Boa Viagem, bairro com
muitos prédios de alto padrão no Recife, que envolvia
a troca por caminhão e um
veículo menor, tudo para dificultar o rastreamento da
origem do dinheiro.

Outra característica é o
uso e a armazenagem de dinheiro pela quadrilha.
“Boa parte dos valores em
dinheiro
movimentado
com o tráfico não é bancarizado [guardado em bancos]. Fica complicado determinar valores. Numa das situações de flagrante, houve
apreensão de R$ 30 mil em
espécie que estavam em um
ponto de distribuição de
drogas, quando a gente sabe
que estes pontos não mantêm por muito tempo o dinheiro”, afirmou Adriana.

Negócio em família

Segundo o superintendente
Marcello Diniz, o negócio
era feito em família. “Até para ter vínculo maior de confiança, tem esposa com marido, filho, parentes e irmãos. Amigos e também laranjas para dissimular o patrimônio adquirido”. A qua-

drilha também demonstrava ser violenta. “Durante a
investigação foi detectado
que determinados elementos buscavam matar eventuais concorrentes ou aqueles que não estavam saldando a dívida. Ainda está sendo
averiguado, mas tudo indica
que foram só tentativas. A
pessoa apenas ficou ferida.
A organização atuava como “atacadista” no mercado
de drogas, segundo a PF. O
grupo comprava em grande
quantidade
diretamente
dos produtores ou de atravessadores que colocavam
as substâncias no Brasil.
Transportavam as drogas no
meio de cargas regulares de
caminhões e armazenavam
em galpões nos municípios
de Igarassu, Paulista e Olinda, na região metropolitana
do Recife, e até mesmo em
uma mansão com piscina na
zona rural de Igarassu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças/componentes e recarga de toner e cartuchos para
as impressoras das Secretarias Municipais de Tanhaçu - BA. Data e hora da sessão pública: dia 27
de março de 2017 às 09:30h (horário local). O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Tanhaçu, situado à Praça Luís
Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu - BA, 15 de março de 2017. Geraldo
Esteves de Oliveira - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017. torna público, tipo menor preço Global por Lote, contratação de
empresa especializada para o fornecimento de Material Odontológico e equipamentos visando atender
as necessidades do Programa de Saúde Bucal por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Abertura:
29/03/2017, às 10h, na Sala da CPL. Edital e informações adicionais com a COPEL, sita à Av. Presidente
Ernesto Geisel, n° 48, Glória - Bahia, Fone (75) 3656-2139, ramal 208. COPEL.

PREGÃO PRESENCIAL N º 009/2017. Anulação. Torna Público a anulação Da Sessão De Abertura Da Licitação
Na Modalidade De Pregão Presencial Nº 009/2017, Menor Preço Por Lote, Visando A Contratação De Empresa
Especializada Para A Prestação De Serviços De Locação De Veículos Para Atender A Demanda Das Secretarias
Do Município De Tucano - Bahia, Cuja Sessão Estava Agendada Para O Dia 24/03/2017, Às 09 Hs. Nova Data
Será Agendada, Posteriormente. Telefone (75)3272-2181. Tucano – Ba, 14 De Março De 2017. Tatiana Duarte
Meneses – Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

PREGÃO PRESENCIAL 010/2017. Torna público que, receberá na COPEL, no dia 29 de março de 2017, às
15:00 hs, propostas devidamente lacradas para a Contratação De Empresa Especializada Para O Fornecimento De Kit De Gêneros Alimentícios E Peixes Para Semana Santa, Visando A Doação Para Pessoas Carentes
Cadastradas Nos Programas Da Secretaria De Ação Social Do Município De Esplanada - Bahia. Edital Na
Copel. Esplanada - Bahia, 13/03/2017. Tel: (75) 3413-7500. Rogério Ahmad de Souza – Pregoeiro Oficial.

CNPJ N: 13.676.309/0001-48

CIA. AGRO PECUÁRIA BARRO VERMELHO
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
C.N.P.J (MF) nº 15.640.923/0001-85 - NIRE 29300068365

AVISO / CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na sede
social desta empresa, na Rua Pinto Martins, nº 11 - sala 504 - Comércio, Salvador-Bahia, às
09:00 horas do dia 19 de abril de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) exame do balanço e das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2016; b) destinação do resultado do exercício. Os administradores informam
ainda que se encontram à disposição dos acionistas o relatório da administração, bem como
cópias das demonstrações contábeis, no endereço supra, onde poderão ser obtidas cópias
pelos acionistas interessados. Salvador, 08 de março de 2017. Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA – nº 003/2017
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 17/04/2017, às 10h, na Sala da COPEL,
a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 003/2017, tipo menor preço, cujo objeto é Contratação
de empresa especializada para serviços de manutenção corretiva e preventiva, ampliação, cadastramento
georeferenciado, eficientização energética e projetos de melhoria da rede de iluminação pública e
ornamental do Município de Dias d’Ávila. Informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.
br) bem como, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro
Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503 e Fax nº (71) 3648-3502. Dias d’Ávila, 14/03/2017 –
Mateus Oliveira Souza – Presidente da Comissão.

AGROPASTORIL VILA REAL S.A.

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
C.N.P.J. (MF) nº 14.800.528/0001-50 - NIRE 29300067512

AVISO / CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária na sede social desta empresa, na Fazenda Maria Bonita, s/n - Dário Meira Bahia, às 09:00 horas do dia 18 de abril de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: a) exame do balanço e das demonstrações
contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; b) destinação do resultado
do exercício. Assembleia Geral Extraordinária: Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social.
Os administradores informam ainda que se encontram à disposição dos acionistas o relatório
da administração, bem como cópias das demonstrações contábeis, no endereço supra, onde
poderão ser obtidas cópias pelos acionistas interessados. Dário Meira, 08 de março de 2017.
Conselho de Administração.

CNPJ N: 13.913.371/0001-06
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA-BA, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta do Processo nº 077/2017 FMS, avisa aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO
PRESENCIAL N º 011/2017, com abertura prevista para o dia 14 de MARÇO de 2017, às 08:30 horas, FICA
ADIADA para o dia 27 de MARÇO de 2017, às 08:30 horas, tendo em vista a necessidade de modificações
do Edital. Os interessados poderão no horário das 08:00 às 14:00, nos dias normais de expediente, obter as
modificações do texto e planilhas de quantitativos do edital e demais informações com a Comissão Permanente
de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3630-2113. Valnei Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA MAR – 2017 PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA
DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E TURISMO DA CIDADE DE SIMÕES FILHO LTDA – COOTTASF CNPJ
01.473.618/0001-31 E NIRE 29400022812
O presidente Sr. Edson José Dos Santos, cancela a Assembleia que seria realizada no dia 16/03/2017
transferindo a mesma para dia 23/03/2017, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social da
Cooperativa, CONVOCA os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na sede da
Cooperativa, sítio no Centro Social Marta Alencar, Centro, Simões Filho, Bahia. CEP: 43.700-000, às 19:00
horas em primeira convocação com presença de 2/3 (Dois Terços) do quadro de cooperados: sem segunda
convocação, às 19:30 horas, com presença de metade mais um, ou ainda em terceiro e última convocação
às 20:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. Capítulo VI, artigo 22° itens a, b e c do
Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
Prestação de contas do ano calendário Outubro a dezembro 2016.
2) Responsabilidade de Passivo Trabalhista
3) Responsabilidade Civil dos Cooperados
4) Ajuda de Custo para Sinistro
Salvador, 14 de março 2017
EDSON JOSÉ DOS SANTOS
Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017
A Pregoeira torna público a realização da licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
007/2017/SRP - Objeto: aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Ferramentas e PréMoldados para atender às necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de
Amargosa. Data para entrega dos envelopes e realização da sessão de lances: 29/03/2017.
Horário: 09h00min (Horário Local-BA). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação,
situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro, Amargosa - BA, endereço eletrônico
para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial. Outras
informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075) 3634-3977 no horário das
08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira. Amargosa, 14 de março de 2017. GILMARA
NASCIMENTO FERREIRA, PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 026/2017 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 27 de março
de 2017, na sede da Prefeitura, às 08:30 horas; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de
materiais elétricos, para manutenção da iluminação pública do Município de Várzea Nova.
Modalidade: Pregão Presencial nº 027/2017 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote, Representado pelo Maior
Percentual de Desconto Ofertado; Abertura: Dia 27 de março de 2017, na sede da Prefeitura, às 10:00
horas; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de pecas e acessórios automotivos, para
manutenção da frota de veículos do Município de Várzea Nova.
Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2017; Tipo: Menor Preço Por Item; Abertura: Dia 27 de março de
2017, na sede da Prefeitura, às 11:00 horas; Objeto: Prestação de serviços mecânicos, para manutenção
da frota de veículos do Município de Várzea Nova.
Modalidade: Pregão Presencial nº 029/2017 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 27
de março de 2017, na sede da Prefeitura, às 14:00 horas; Objeto: Registro de preços para eventuais
aquisições de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da atividades das secretarias do Município
de Várzea Nova.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no setor de
licitações, com sede na Alameda Manoel Silvestre, BA - 426, S/N, CEP - 44.690-000, Várzea Nova - Bahia,
Fone (074) 3659-2125/2102, das 08:00 às 12:00 horas. Delleon Zacarias Montenegro - Pregoeiro Oficial.
Várzea Nova - Bahia, 14 de março de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ N: 16.234.429/0001-83

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TANIA 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 Fiduciário 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 Federal, 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, 7140091000.
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 cônjuges, 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:15/03/2017 -A partir das: 11:10 Local: Agencia da Caixa Economica Federal- Rua
Conselheiro Franco, 34 - Centro, Feira de Santana - BA, CEP: 44002-296, FEIRA DE SANTANA , BA.
LOTE 02- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA Nº 1440 RUA PAPA JOÃO XXIII, LOTE 05 QD. A,
LOTEAMENTO SANTANA DOS OLHOS D’AGUA FEIRA DE SANTANA/BA. COMPOSTA DE
TRES QUARTOS, DOIS SANITARIOS, LIVING, COPA, COZINHA, VARANDA, AREA DE SERVIÇO,
DEPENDENCIAS DE EMPREGADO AREA CONSTRUIDA DE 115,26 M². SED:87692- CONTRATO:
9977000018885 - MANOEL SILVINO ALVES FILHO, BRASILEIRO, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
CPF 06212417504, RG 1080298 SSP/BA, CASADO COM MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES, BRASILEIRA,
PROFESSORA, CPF 08321965504,RG 144046 SSP/BA
TÂNIA ABREU (C)
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TANIA 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 Fiduciário 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 Federal, 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 da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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, 7140091000.
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 cônjuges, 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:15/03/2017 -A partir das: 11:15 Local: Agencia da Caixa Economica Federal- Rua
Conselheiro Franco, 34 - Centro, Feira de Santana - BA, CEP: 44002-296, FEIRA DE SANTANA , BA
LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA Nº 08 CONJUNTO HABITACIONAL FEIRA IX 2ª ETAPA,
CAMINHO 14, AV. THOME DE SOUZA S/N, AV. EDUARDO FROES DA MOTA- CALUMBI FEIRA
DE SANTANA/BA.COMPOSTA DE SALA, 2 QUARTOS, SANITARIO E COZINHA. COM 45,00M².
SED:62129- CONTRATO: 800680001265- JORGE FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, RODOVIÁRIO
CPF 24892572500, RG 2519000 SSP/BA, CASADO COM ALVANICE SOUZA DOS SANTOS, BRASILEIRA,
TELEFONISTA, CPF 38541653587,RG 2515098 SSP/BA
TÂNIA ABREU ( D )
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

PREGÃO PRESENCIAL 14/2017
O MUNICÍPIO DE ITABELA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que no dia 28/03/2017, às
09h00min, no endereço, Av. Manoel Carneiro 327 - Centro - Itabela/Bahia - 45848-000 serão recebidas
propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2017, tendo como objeto a Aquisição de Cestas
Básicas para Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde e Aquisição Gêneros Alimentícios, para
atender as necessidades das Secretarias do Município de Itabela. Os interessados poderão fazer a leitura
e adquiri o edital na Sala da Comissão de Licitação, sem qualquer custo, nos dias úteis no horário de
08h00min às 12h00min. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado. As
demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.itabela.ba.io.org.br.Itabela - BA 14 de
Março de 2017 GIONARA DE SOUZA PINHA -Pregoeira Oficial
PREGÃO PRESENCIAL 15/2017
O MUNICÍPIO DE ITABELA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que no dia 28/03/2017, às
13h00min, no endereço Av. Manoel Carneiro, nº. 327 Centro, Itabela-Bahia, serão recebidas propostas
relativas ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017, tendo como objeto a Contratação de empresa para
Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, destinado às diversas Secretarias do Município. Os
interessados poderão fazer a leitura e adquirir o edital na sala da Comissão de Licitação, sem qualquer
custo, nos dias úteis no horário de 08h00min as 12h00min. As demais fases do certame serão
publicadas no Diário Oficial do Município www.itabela.ba.io.org.br. Itabela-BA, 14 de Março de 2017.
Gionara de Souza Pinha Santos - Pregoeira Oficial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES DO RAMO QUÍMICO, PETROQUÍMICO, PLÁSTICOS, FERTILIZANTES E DE
TERMINAIS QUÍMICOS DO ESTADO DA BAHIA entidade sindical sita à Rua Marujos do Brasil, nº 20,
Tororó, Salvador - Bahia, CNPJ. 03.912.059/0001-44, neste ato representado pelo abaixo assinado
diretor, vem convocar, na forma das normas estatutárias aplicáveis, ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAODINÁRIA dos trabalhadores, associados ou não ao sindicato, os empregados da Companhia
de Gás da Bahia - Bahiagás, a ser realizada no dia 25 de março de 2017, na sede do Sindicato, no
endereço acima citado, com primeira convocação para as 09hs:00min, e segunda convocação às
09hs:30min, com qualquer número de presentes. Na oportunidade será objeto de discussão e
deliberação a seguinte ordem do dia: A - Elaboração da Pauta de Reivindicações, a ser encaminhada
a Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, para consecução do Acordo Coletivo de Trabalho, inerente
à data-base da categoria em 01 de abril de 2017 a 31 de março de 2018; B – Campanha Reivindicatória
2017; C - Aprovação da pauta de reivindicações dos trabalhadores; D - Aprovação de Assembleias de
caráter permanentes e periódicas enquanto perdurarem as negociações; E - Outorga de poderes à
Diretoria desta Entidade laboral para empreender as negociações necessárias, celebrar Acordo
Coletivo, instaurar Dissídio Coletivo, firmar Acordos judiciais ou extrajudiciais; F - Formas de
mobilizações; G - Aprovação de desconto da taxa assistencial a ser descontado em folha de pagamento de todos os trabalhadores da companhia, logo após a aprovação e assinatura do Acordo Coletivo
de Trabalho; H - O que ocorrer.
Salvador (BA), 15 de março de 2017.
JOSÉ BOMFIM XAVIER DA HORA
DIRETORIA COLEGIADA

