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BAHIA Atacante é esperança para resolver
o problema de pontaria do Tricolor

Hernane volta
aos treinos e
vira opção
para Doriva
MATHEUS VIANNA

E
nquanto sofre com as
diversas chances perdi-
das nas últimas parti-
das, a torcida do Bahia
ganhou ontem uma

boa notícia. Recuperado fisi-
camente,Hernanetreinounor-
malmenteedeveestardevolta
ao time amanhã, na Fonte No-
va, contra o Joinville, pela 3ª
rodada da Série B.
Artilheiro da equipe no ano,

com 10 gols marcados, o ‘Bro-
cador’ não jogadesdeoúltimo
Ba-Vi, onde atuou sem estar
100% fisicamente. Desde en-
tão,oBahia vemsofrendo com
chances desperdiçadas frente
ao gol adversário. Foram ape-
nas dois gols nas últimas qua-
tro partidas.
No trabalho intensivo de fi-

nalização comandado por Do-
riva, ontem, no Fazendão, Her-
nane treinou normalmente e
deve estar disponível para o
confronto contra o Joinville. A
expectativaéqueojogadorme-
lhoreapontariadoTricolor,que
na última semana finalizou 45

Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

Artilheiro tricolor no ano com dez gols, ‘Brocador’ deve estar a disposição para o jogo de amanhã

Desfalcado, Vasco
tenta manter série
invicta no ano
contra o Vila Nova

Atual líder da Série B, o Vasco
encara oVilaNova-GO, tentan-
do manter a invencibilidade
em 2016 e o 100% de apro-
veitamento nesta Segundona.
A equipe carioca não deve con-
tar com importantes titulares.
Por acordo entre as equipes, a
partida de hoje acontece no
Mané Garrincha. A bola rola
em Brasília às 21h30.
Titular em 27 das 29 par-

tidas neste ano, o uruguaio
MartínSIlvaviajouontempara
se juntar a sua seleção na pre-
paração para a Copa América.
Outro desfalque de Jorginho é
omeia Andrezinho, que sentiu
um desconforto muscular. O
técnico campeão carioca ainda
busca um substituto de Rias-
cos, que voltou ao Cruzeiro.
Nas últimas duas partidas, os
zagueiros Rafael Vaz e Luan
marcaram os gols vascaínos.
O rival goiano, que tem três

pontos, também tem desfal-
que. Victor Bolt cumpre sus-
pensão e o técnico Rogério
Mancini deve escalar Magui-
nho no meio campo.

Atlético-GO x Ceará
Quem também busca sua 3ª
vitória nesta Série B é o vi-
ce-líder Atlético-GO, que visita
o Ceará hoje, no Castelão, a
partir das 19h15. Em campo, o
técnico Marcelo Cabo deve re-
petir a escalação. O Dragão
anunciou ontema contratação
do lateral esquerdo Raul,
ex-Bahia. JáoVovô, queocupa
a 3ª posição com quatro pon-
tos, não deve contar com o
atacante Bill, que marcou na
vitória sobre o CRB.

disposição de Doriva para a
partida contra o Vasco, no pró-
ximo sábado”, comentou Ju-
nio em entrevista para o Pro-
grama do Esquadrão.
Sobreoserrosde finalização

duranteaspartidas,oatacante
afirmou que a equipe “está
consciente do que está acon-
tecendo e temos que trabalhar
mais para concluir bem”.

Durante o 1º tempo do em-
pate no último sábado, contra
o Paraná, o lateral esquerdo
Moisés sentiu um incômodo
na coxa e foi substituído. On-
tem, o atleta foi liberado para
realizar exames e não deve es-
tar apto para encarar o Join-
ville.Atual titularnomeiocam-
po, João Paulo Gomes deve
assumir a posição.

vezes mas saiu em branco con-
tra o América-MG e Paraná.
Quem também participou

da atividade foi omeia Renato
Cajá, que já havia feito seu 1º
coletivo na semanapassada. A
expectativa do clube é que o
reforço, que estava jogando
nos Emirados Árabes, seja re-
gularizado hoje, para ser op-
çãoparaocomandantetricolor
já na partida de amanhã. Rô-
mulo, que se recuperou de le-
são, voltou a treinar.
No time titular no empate

contra o Paraná, o volante Da-
nilo Pires comentou sobre o
reforço dos atletas no ataque.
“São jogadores com nível alto
de qualidade. Tenho certeza
que eles vão nos ajudar bas-
tante.OHernaneéumjogador
que vem sendo importante
desdeo início doano commui-
tosgolsevainosajudar.OCajá
está chegando agora, sabe-
mos da qualidade e eles vão
sergrandesreforços”,afirmou,
em coletiva, ontem.

Desfalques
Em recuperação de um esti-

ramento muscular na coxa,
Edigar Junio seguiu com ati-
vidade físicas e não deve ser
relacionado para o confronto
de amanhã. Vice-artilheiro do
Baianão, o atacante marcou
oito gols até aqui nesta tem-
porada.
“Tenho me dedicado bas-

tante, treinando em dois pe-
ríodos. O objetivo é estar à

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Vera Lúcia Matos Lopes, Oficial(a) do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2º Ofício de Feira de
Santana, Bahia, em cumprimento do disposto no artigo 26, da Lei nº 9.154/97, vem intimar o Sr. ROGÉRIO JOSÉ
DOS REIS ANUNCIAÇÃO, CPF nº 321.349.325-20, por não ter sido encontrado no endereço fornecido, para
fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas a Cota de Consórcio128- Grupo 116, com a CAIXA
CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, CNPJ nº 05.349.595/0001-09, do imóvel registrado
sob nº da matrícula 17.606, deste Ofício. Assim procedo a Intimação a Vsª para que se dirija a este 2º Ofício de
Registro de Imóveis situado Avenida Visconde do Rio Branco nº 318- Centro- Feira de Santana - Ba em horário
comercial, no prazo improrrogável de 15 dias, contando a partir da data de recebimento deste documento,
onde deverá efetuar a purga do débito devidamente atualizado 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 Feira de Santana, Estado da
Bahia, dos três de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis. A Oficial Bela.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA BAHIA BA

2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SALVADOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

Atendendo a requerimento firmado pela Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, CNPJ
05.349.595/0001-09, fica o (a) devedor (a) fiduciante/emitente/avalista, Sr (a). MARLENE CICILIATO POLLI,
brasileira, divorciada, comerciária, inscrita no CPF sob número 055.462.748-59, INTIMA a comparecer a este 2º
Ofício do Registro de Imóveis de Salvador BA, para o fim de satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, as presta-
ções vencidas e vincendas do financiamento imobiliário, garantido por Alienação Fiduciária, originada da Escritu-
ra Pública de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia - Caixa Consórcios S/A, lavrada
nas Notas do Tabelionato do 12º Ofício desta Capital, às folhas 009, Livro 0346-E, e sob o número de ordem
228616, em 17 de setembro de 2.009, referente ao apartamento identificado pelos números 002, Bloco nº 73,
Edifício Mauritânia, com 57,95m² de área privativa e 61,07m² de área construída, inscrito no Cadastro Imobiliário
Municipal sob o nº 457.475-3, integrante do Condomínio Paralela Parque IV, localizado em Canabrava, Salvador
BA, registrado sob a matrícula número 80.795, do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Salvador BA, bem como os
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, e legais, inclusive tributos, contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobranças e intimação, nos moldes do disposto no
parágrafo 4º do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do débito em atraso (data base 12.02.2016) de
R$ 18.541,75. Decorridos quinze (15) dias da 3ª e ultima publicação em jornal que circula regularmente nesta
cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica o (a) devedor (a) advertido (a) que no caso de
não purgação da mora no prazo legal, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome da instituição financeira,
ora fiduciária. Dado e passado nesta cidade de Salvador BA, em 12.02.2016

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016

OBJETO: – Contratação de seguro para ônibus, pertencente a Secretaria Municipal
de Educação. Abertura: 07/06/2016, às 08:00 horas Edital/informações, das 08:00
as 12:00, no setor de licitação: na sede da Prefeitura.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016

OBJETO: – Contratação/locação de máquinas e veículos: motoniveladora, patrol, Pá
Carregadeira, retroescavadeira, caçambas, caminhonete e caminhões destinados
ao recolhimento de lixo e entulhos das vias públicas dos distritos, Comunidades e
sede deste município, recuperação de estradas vicinais e no atendimento as obras
publicas deste Município. Abertura: 07/06/2016, às 09:30 horas Edital/informações,
das 08:00 as 12:00, no setor de licitação: na sede da Prefeitura.

Pagnocélio Silva Santos- Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 005/2016

OBJETO: – Construção de três quadras poliesportivas, nesta municipalidade.
Abertura: 09/06/2016, às 08:00 horas Edital/informações, das 08:00 as 12:00, no
setor de licitação: na sede da Prefeitura

Pagnocélio Silva Santos – Presidente da Comissão de Licitação
Paramirim-Bahia, 23 de maio de 2016.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°040/2016. O objeto da presente lici-
tação consiste na Contratação de empresa por Sistema de Registro de Preços para possível e
eventual prestação de serviços de manutenção em bombas e motores elétricos para suprir as
necessidades das secretarias do Município de Casa Nova - BA. Data da abertura: 06/06/2016
09:30 horas, na sede da prefeitura localizada na Praça Dr. Gilson Viana de Castro, s/n – Centro.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°041/2016. objeto da presente licitação consiste na Contra-
tação de empresa por Sistema de Registro de Preços para possível e eventual prestação de
serviços de Recarga de toner, visando suprir as necessidades das Secretarias deste Município
de Casa Nova/BA. Data da abertura: 06/06/2016 11:30 horas, na sede da prefeitura localizada
na Praça Dr. Gilson Viana de Castro, s/n – Centro.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 042/2016. O objeto da presente licitação consiste na Con-
tratação de empresa por Sistema de Registro de Preços para possível e eventual aquisição
de Água mineral e Refrigerante, para suprir as necessidades das Secretarias do Município de
Casa Nova – BA. Data da abertura: 06/06/2016 14:00 horas, na sede da Prefeitura localizada
na Praça Dr. Gilson Viana de Castro, s/n – Centro. Pregoeiro: FÁBIO CASTRO DIAS REIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA-BA

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CONTAR

MOEDAS PARA AS UNIDADES CAIXA LOCALIZADAS NOS ESTADOS DA BAHIA,

SERGIPE E ALAGOAS, tudo em conformidade com as disposições do Edital e de seus
Anexos, que o integram e complementam. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO:
www.caixa.gov.br, no menu principal Áreas Especiais , selecionar Portal de Compras
CAIXA, confirmar com o botão “ok”, em seguida selecionar na opção Pregão Eletrônico,
no item Editais. DATA DE CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23:59 horas
do dia 06/06/2016. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até
às 09h00min horas do dia 07/06/2016. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS
LANCES: das 15:00 às 15:30 horas do dia 08/06/2016. Contato: tel. 0800.7260104.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/7075-2016

Ministério da
Fazenda

Governo
Federal

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ON-LINE

Informações: (71) 3327-2999 / (71) 98211-2013
www.rjleiloes.com.br / rjleiloes@rjleiloes.com.br

RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR, leiloeiro oficial inscrito na JUCEB Nº 07/065773-4, com
sede àAv. Tancredo Neves, 620, sala 812, Ed. Mundo Plaza, Caminho das Árvores, Salvador/BA.,

devidamente autorizado pelo Credor FiduciárioCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-
04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento
particular de 03/07/2012, RICARDO LEÃO DE PAULA VILAS BOAS, brasileiro, CPF 412.068.195-53,
e SUELY DE CERQUEIRA VILAS BOAS, brasileira, CPF 292.537,055-15, residentes e domiciliados na
Rua A, Av. Prof. Pinto de Aguiar, 306, Ap. 29, Cond. Veredas do Atlântico, Patamares, em Salvador-BA, levará
a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 30/05/2016 às 14h15, no
Escritório do Leiloeiro sito à Av. Tancredo Neves, 620, Empresarial Mundo Plaza, sala 812, Caminho
das Árvores, Salvador/BA, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 607.814,95,
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário. IMÓVEL: CASA de
nº 12 da porta e 40750.00699.C812 de inscrição municipal, tipo DUPLEX, integrante do COND. PORTOFINO
RESIDENCIAL CLUBE, construído no terreno, casa essa com a á.c. 179,58m², sendo 98,58m² no pavimento
térreo e 81,00m² no pavimento superior, c/ 2 vagas p/ estacionamento de veículos, e tendo internamente, no
pavimento térreo, living, 2 varandas, lavabo, coz., á.serv., quarto (reversível) e wc de empregada, escada de
acesso ao pavimento superior, que possui 03 suítes c/ sanitário privativo, closet, varanda, circulação dos quartos
e escada de acesso ao pavimento térreo, além de uma parte proporcional nas dependências e instalações
de uso comum e fim proveitoso do condomínio. Matr.nº 29,020 - Reg. Imóv. de Lauro de Freitas - Bahia.
Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 31/05/2016, no mesmo horário e local, para realização
do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 493.194,58. A venda será efetuada em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante,
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932,com as alterações introduzidas pelo
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Inf.: (71) 3327-2999 - www.rjleiloes.com.br / rjleiloes@rjleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ON-LINE

JOSECELLI KILDARE FRAGA GOMES, leiloeiro oficial inscrito na JUCEB Nº 11/023537-1,
com sede à Av. Tancredo Neves, 620, sala 812, Ed. Mundo Plaza, Caminho das Árvores,

Salvador/BA., devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF,
CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília
- DF, nos termos do instrumento particular de 04/01/2012, ARLETE FERREIRA GOMES MATOS VIEIRA,
CPF 086.650.015-49 e GUSTAVO LAIDENER MATOS VIEIRA, CPF 006.579.055-34, residentes
e domiciliados nesta capital, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e
parágrafos, no dia 30/05/2016 às 14:00 horas, no Escritório do Leiloeiro sito à Av. Tancredo Neves,
nº 620, Empresarial Mundo Plaza, sala 812, Caminho das Árvores, Salvador/BA, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 618.334,58, o imóvel abaixo descrito, com a
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário. IMÓVEL: Apartamento designado pelo nº 202 da
porta, a ser construído, integrante do “ED.PALAZZO FLORENTINO“, e vaga de garagem nº 915, estando
o apartamento vinculado a fração ideal de 29,0744m² ou seja 2,0052% e a vaga de garagem à fração
ideal de 4,0168m² ou seja 0,2770%, do terreno próprio com a área total de 1.450,00m²; remanescente
da demolição do imóvel de nºs. 9 da porta e 045.288 de inscrição, à Rua Marechal Floriano, no Canela,
subdistrito da Vitória, zona urbana desta Capital, medindo 28,00 de frente, por 56,00m de frente a fundo,
alargando ao meio, limitando-se de um lado com a casa de nº 011; do outro com o Ed. Canela; e ao
fundo com a propriedade da Universidade Federal da Bahia - UFBA - Faculdade de Bela Artes. Matrícula
nº 20.731 - 1º Ofício de Registro de Imóveis - Salvador/BA. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia 01/06/2016, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior a R$ 398.082,08. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de
conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda
e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão
ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

PREFEITURAMUNICIPAL DE JACOBINA
CNPJ N: 14.197.586/0001-30

REPUBLICAÇÃOPREGÃOPRESENCIAL/REGISTRODEPREÇOSNº 029/2016
Sessão - dia 08/06/2016 às 08:30horas, na Sala da Comissão, na Rua Senador Pedro
Lago, nº 40, Centro. Objeto. Seleção das melhores propostas de Preço para Registro,
Aquisição de Material Permanente e Consumo (Médico Hospitalar) para o Funciona-
mento da UPA no Município de Jacobina, pelo Sistema de Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses. Informações com a Comissão Permanente de Licitações,
das 8:00 às 14:00 ou pelo tel. (74) 3621-2590. Elber Araujo dos Santos- Pregoeiro.

PREFEITURAMUNICIPAL DE LAJE
CNPJ N: 13.825.492/0001-04

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016
O Município de Laje-BA, torna público que, até as 09:00 horas do dia 08 de junho de 2016, estará
recebendo propostas para a Licitaçãomodalidade Pregão Presencial nº. 038/2016, visando à aquisição
de equipamentos e materiais permanentes para a manutenção do Hospital Municipal Vereador
Ranulfo José de Almeida domunicípio de Laje-BA - Nº da proposta 11714799.000/1130-08, através do
menor preço por lote. O edital encontra-se disponível na Divisão de Compras da Prefeitura, situada a
Praça Raimundo José de Almeida, n° 01, centro. Os demais atos relativos a esta licitação será publicado
no diário oficial do município: www.laje.ba.io.org.br. Informações através do telefone (75)
3662-2112/2222. Laje-Ba, 24 de maio de 2016. Rosineide dos Santos Rodrigues-Pregoeira.

PREFEITURAMUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

TOMADADE PREÇOS 004/2016
A CPL realizará licitação em 13/06/2016 ás 15H00MIN, em sua sede para a contrata-
ção da execução das obras e serviços de implantação de pavimentação em
paralelepípedo com drenagem de águas pluviais em ruas de Amargosa, com vistas
ao atendimento do Contrato de Repasse nº 01023660-26. Informações e Cópia do
Edital e-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com,www.amargosa.ba.gov.br, tel (75)
3634-3977. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.amargo-
sa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Presidente da CPL-23/05/2016.

Local: Auditório da Ebal na Avenida Graça Lessa nº 888, Vale do Ogunjá, Brotas, nesta Capital

LEILÃO DE IMÓVEIS Nº 001/2016 – EBAL

A EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S.A. – EBAL, CNPJ sob o nº 14.842.447/0001-12, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, no
estado físico em que se encontram (AD CORPUS), os seguintes imóveis: Item 01) Imóvel situado
na Rua 24 de agosto, nº 298 E, Pirajá, CEP: 41.295-000, Salvador-Bahia, constituído de área
construída de 430,00m²; Item 02) Imóvel com dois pavimentos, situado na Av. Antonio de Freitas,
nº 29, Sussuarana, CEP: 41.213-700, Salvador-Bahia, constituído de área construída de 580m²;
03) Imóvel situado na Rua Costa e Silva, s/n, Capim Grosso-Bahia, constituído de área construída
de 336,00m²; e 04) Terreno com edificações (loja e galpão), situado na Av. João Durval Carneiro,
nº 3303, Feira de Santana-Bahia, constituído de área total de 6.222,92m².
O Edital de Leilão Público, do qual é parte integrante o presente Aviso de Leilão, estará à dispo-
sição dos interessados, no período de 24/05/2016 até 27/06/2016, na sede da Ebal, situada à
Avenida Graça Lessa nº 888, Vale do Ogunjá, Brotas, nesta Capital, no horário das 08:00h às
12:00h e 14:00h às 18:00h na COPEL e no escritório do Leiloeiro Darke Magalhães, sito à Av.
Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center, 913 Sul, no horário das 08:00 às 18:00 horas,
e ainda no site: www.darkeleiloes.com.br.
O Leilão realizar-se-á no dia 28/06/2016, às 10 horas, no Auditório da Sede da Ebal, sitana Ave-
nida Graça Lessa nº 888, Vale do Ogunjá, Brotas, nesta Capital, na presença dos interessados ou
seus procuradores que comparecerem no ato ou ainda aqueles que se habilitaram previamente
no site do leiloeiro para ofertar lances on line. Para visitação dos imóveis e maiores informações,
contatar o leiloeiro oficial pelos telefones: (71) 3113-1712; (71) 98705-6269; (71) 99667-5645,
pelo e-mail: darkeleiloes@yahoo.com.br ou ainda no site www.darkeleiloes.com.br.

ON LINE E PRESENCIAL
DATA: 28/06/2016 ÀS 10:00H

EBAL

SERVIÇO AUTÔNOMODE ÁGUA E ESGOTODE JUAZEIRO - SAAE
PP SRP 17/16. Objeto: prestação de serviços de corte, recorte para atendimento das demandas do
SAAE/Juazeiro. Dia 06/06/16 às 8:30h. Edital pelo 74 3614-9800/9803 ou saae.licitacoes@hotmail.com.
Jucélia Bomfim Gonçalves de Oliveira Rodrigues. Pregoeira.


