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FAMÍLIAS Rotina feminina fica mais pesada, com trabalho profissional feito de casa e tarefas domésticas para dar conta

PANDEMIA SOBRECARREGA MULHERES
JANE FERNANDES

Líder técnica em uma em-
presa de softwares, Valdire-
ne Silva dos Santos Souza, 41
anos, não tem dúvidas de
queoisolamentosocialé um
desafio maior para as mu-
lheres. A ONU Mulheres, en-
tidade ligada à Organização
das Nações Unidas, ratifica a
ideia, destacando que o pú-
blico feminino é três vezes
mais responsável por cuida-
dos domésticos não remu-
nerados do que os homens,
entre outros pontos de vul-
nerabilidade. O órgão fez
uma série de recomenda-
ções para que os governos
contemplem as questões de
gênero na pandemia.

Antes do dia 16 de março,
quando passou a trabalhar
em casa (home office), Val-
direne acordava cedo para
fazer o café da manhã e ar-
rumar o necessário para que
José, 13 anos, e Dandara, 8,
pegassem o transporte es-
colar às 6h30. Depois, se ar-
rumava para o trabalho, on-
de iniciava a jornada às 8h,
mesmo horário de chegada
da trabalhadora doméstica
na casa dela.

Com as medidas de res-
trição em Salvador, os filhos
pararam de ir à escola, Val-
direne passou a trabalhar de
forma remota e liberou a se-
nhora que cuidava das ta-
refas domésticas, mantendo
a remuneração. O marido é
militar e segue trabalhando
fora. Cabe a ela administrar
toda a rotina do lar.

Considerando tudo que
precisa fazer ao longo do dia,
Valdirene diz que tem tra-
balhado “demais”. Na jorna-
da profissional, das 8h às
18h, o dia costuma começar
com reunião de equipe. Em-
bora a pandemia tenha for-
çado o improviso de um es-
paço de trabalho em casa,
sem toda a estrutura da em-
presa, ela percebe que é a
rotina doméstica que mais
tem sobrecarregado o novo
cotidiano.

Valdirene ainda precisa
acompanhar as atividades
escolares dos filhos, que
considera serem “excessi-
vas” para esse momento. Pa-
ra ela, as escolas precisam
considerar que crianças me-
nores podem requerer au-
xílio mesmo em videoaulas,
o que é muito complicado
para pais em home office.

Desde que ficaram sem a
assistente, o marido de Val-
direne assumiu a operação
da máquina de lavar roupas,
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Valdirene: trabalho em casa e mais as tarefas domésticas; secretária Julieta Palmeira fala de redes de proteção

A ONU
Mulheres fez
uma série de
recomendações
para que
os governos
dos países
contemplem
as questões
de gênero na
pandemia

Violência doméstica preocupa
Contextos de emergência,
como o da pandemia, são
apontados pela ONU Mulhe-
res como períodos com
maior risco de violência
contra mulheres e meninas,
especialmente no ambiente
doméstico. O Ministério da
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos registrou
alta nacional de 9% nas li-
gações ao Disque 180 (de
março para abril). Para a pas-
ta, muitos casos de violação
não são denunciados.

Titular da Secretaria de
Políticas para Mulheres da
Bahia, Julieta Palmeira con-
ta que no estado o compa-
rativo entre março deste ano
e de 2019 mostra queda de
50% nas ocorrências, o que
ela atribui à subnotificação.

Dados divulgados pela Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, último dia 27, apontam
queda de 33,2% no registro
de lesões corporais, e 58,2%
nas ameaças.

Para Julieta, a ampliação
do tempo de convivência
com o agressor em casa di-
ficulta a denúncia, sobretu-
do para mulheres nas áreas
pobres, em espaços peque-
nos nas residências.

A secretária afirma que as
redes de proteção à mulher
estão buscando soluções pa-
ra que vítimas possam de-
nunciar no isolamento so-
cial: “Buscamos a constru-
ção de uma Deam [Delega-
cia da Mulher] Digital, há
dificuldades por não ter co-
mo registrar tudo, violência

sexual, por exemplo, que
exige exame. Também es-
tamos vendo uma forma de
ligar o WhatsApp ao 190 pa-
ra casos de emergência”.

Para a secretária munici-
pal de Políticas para Mulhe-
res, Infância e Juventude de
Salvador, Rogéria Santos, os
dados apontam para subno-
tificação e destaca a campa-
nha Dentro ou Fora de Casa,
Denuncie”, parceria com o
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef).
Com conceito de vizinhança
solidária, a iniciativa incen-
tiva não só denúncia de vio-
lações contra os direitos da
mulher, mas também de
crianças e adolescentes.

Rogéria explica que a
campanha tem sido traba-

lhada dentro de condomí-
nios residenciais, com pan-
fletos e cartazes, além de ví-
deos nos que têm estrutura
para exibição. E lembra que
os serviços de suporte con-
tinuam funcionando, como
o Centro de Atendimento à
Mulher Soteropolitana Irmã
Dulce, abrigo com plantão
24 horas. “Temos assistido
mulheres cadastradas no
[Centro de Referência] Lore-
ta Valadares, por telefone ou
WhatsApp, para saberem
que têm nosso amparo”.

Ela diz que, embora não
seja possível manter um
atendimento presencial, ca-
so seja necessário a mulher
assistida receberá a visita de
um técnico no local que for
necessário.

mas não vai muito além dis-
so. Os filhos têm recebido
pequenas tarefas, como ti-
rar os pratos da mesa, no
entanto a participação deles
é atrapalhada pelo fato de
acordarem tarde. Ela diz não
fazer pressão por entender
que para eles é muito difícil
não poder sair de casa.

Divisão
Mãe de uma menina de 6
anos e um menino de 3, Ana
Cristina de Oliveira Teresles-
soro, 40, bancária e personal
organizer, tinha acabado de
voltar de férias quando con-
versou com A TARDE. Em ca-
sa, tanto ela quanto o ma-
rido estão em home office,
mas sem um horário fixo,
então conseguem dividir
melhor as tarefas domésti-
cas e os cuidados com as
crianças. Com a mudança na
rotina, a família deu férias
para a babá.

Ana Cristina diz que cum-
pre seis horas diárias para
executar as atividades se-
manais, mas não consegue
isso de forma ininterrupta,
frequentemente fazendo
períodos de trabalho pela
manhã, durante a tarde e à
noite. Ela é a primeira a acor-
dar, seguindo o horário do
caçula, que costuma pular
da cama entre 5h30 e 6h. A
bancária conta que logo dá
uma fruta para ele e começa
a limpar a casa. O café da
manhã é preparado pelo
marido e servido depois que
a filha mais velha acorda.

Embora o marido seja par-
ticipativo, Ana Cristina per-
cebequeacargamaiorainda
fica para ela, pois cuida da
limpeza de toda a casa, lava
roupas na máquina, passa as
peças que necessitem, guar-
da tudo nos devidos lugares

e ainda lava os pratos depois
do almoço. O acompanha-
mento das atividades esco-
lares da menina também fi-
cacomela,quemesmoantes
da pandemia costumava fa-
zer isso depois das 19h, ho-
rário no qual o caçula ge-
ralmente dorme.

Dois empregos
A noite também é quando a
terapeuta ocupacional Pa-
trícia Silva Oliveira, 45, fica à
disposição do filho de 8 anos
para auxiliar nas atividades
da escola. Ela conta que ele
tem bastante autonomia e
só a chama quando tem dú-

vidas. Com dois empregos,
Patrícia conseguiu transfor-
mar um em teletrabalho,
mas continua presencial-
mente no outro.

A terapeuta ocupacional
ressaltaqueapandemiaaca-
bou acrescentando tarefas
ao cotidiano, como as me-
didas que precisa adotar a
cada retorno para casa.

Antes do isolamento so-
cial, a terapeuta contava
comumadiaristaduasvezes
por semana, mas esse ser-
viço está suspenso até o final
da pandemia. Dessa forma,
após a jornada de trabalho,
seja externamente ou em

home office, ela dedica a noi-
te a uma série de cuidados
domésticos. Patrícia conta
que o marido ajuda com o
mais pesado, como lavagem
de banheiro, mas quase todo
o resto é assumido por ela.

Patrícia ressalta que a so-
brecarga feminina é muito
anterior à pandemia, mas
concorda que foi agravada
por esse período de suspen-
são das atividades normais.
Como a tendência é que com
o fim do isolamento social, a
diarista volte, ela ainda não
sabe o que será mantido da
forma atual de divisão dos
trabalhos.

REDE DE
PROTEÇÃO

DISQUE 180 Central
de Atendimento
à Mulher. O serviço
também pode ser
acessado pelo e-mail
ligue180@mdh.gov.br
e ainda pelo
aplicativo
Proteja Brasil

DISQUE 190 Polícia
Militar

DISQUE 129
Defensoria Pública
da Bahia

Camila Souza (Gov-BA) / Divulgação / 20.2.2017

EDITAL DO ART. 36 DA LEI 11.101/2005
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS
NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA
PROCESSO: 086/1.18.0008145-2.
(CNJ: 0015472-88.2018.8.21.0086)
AUTORA: MCFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FELTROS LTDA
OBJETO: FAZER SABER A TODOS OS INTERESSADOS QUE NOS AUTOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMPRESA MCFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FELTROS LTDA ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ FOI
CONVOCADA PELO DOUTO JUÍZO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL POR MEIO DE PLATAFORMA
DIGITAL A SER REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO NO DIA 29-05-2020, ÀS 11 HORAS. NÃO HAVENDO
QUÓRUM PARA A INSTALAÇÃO (ART. 37, §2º, LRF), FICA DESIGNADO O DIA 05-06-2020, ÀS 11 HORAS PARA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PRESENTES. A IDENTIFICAÇÃO
DOS PARTICIPANTES DAR-SE-Á A PARTIR DAS 09 HORAS.
ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÃO ACERCA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AUTORA E EVENTUAIS
MODIFICAÇÕES, BEM COMO OUTRAS QUESTÕES DE INTERESSE DA RECUPERANDA E/OU DOS CREDORES. OS
CREDORES E PROCURADORES DEVERÃO SE CREDENCIAR PELO SITE DA ADMINISTRADORA JUDICIAL MEDIANTE
CADASTRAMENTO PELO LINK HTTP://ADMINISTRADORAJUDICIAL.ADV.BR/CREDENCIAMENTO-AGC/, SENDO QUE,
POSTERIORMENTE, SERÁ ENVIADO CONVITE POR E-MAIL QUE CONTERÁ AS INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
DO CONCLAVE. AS INFORMAÇÕES PARA O ACESSO E PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL ESTÃO
DISPONÍVEIS NO PEDIDO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL DISPONIBILIZADO EM SUA PÁGINA ELETRÔNICA HTTP://
ADMINISTRADORAJUDICIAL.ADV.BR/RECUPERACAO-JUDICIAL/MCFIL-INDUSTRIA-E-COMERCIO-DE-FELTROS-
LTDA-EM-RECUPERACAO-JUDICIAL/, ASSIM COMO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CACHOEIRINHA/RS, 27 DE ABRIL DE 2020.
JUIZA DE DIREITO: LUCIA RECHDEN LOBATO
ESCRIVÃ: MANOELA PACHECO.

MINUTA PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 07/2020. Dia 21/05/2020 às 9h. Objeto: aquisição de gás de cozinha (carga para
botijão de 13 kg, e cascos vazios). Edital/Informações: na CPL, Pç. 19 de Setembro, 02, de 8 às 12h. Menor
preço global. Ibipeba/Ba, 11 de maio de 2020. Edésio Micael S. Mendonça. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - O Município de Biritinga-ba, torna público que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. Objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado
de Combustíveis (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO AUTOMOTIVO, ÓLEO
DIESEL B S500/ÓLEO DIESEL B S10/FLUA ARLA 32, FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, para o exercício de
2020. Abertura no dia 21/05/2020, às 09:00hs. Edital disponível na Prefeitura Municipal, Praça Municipal n°01.
Biritinga-Bahia, 07 de maio de 2020.. Heber de Almeida Antunes-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - O Município de Biritinga-BA, torna público que fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender
as atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais: de Assistência Social/CRAS E BOLSA FAMÍLIA;
Secretaria de Administração; Secretaria de Saúde; Secretaria de Educação. Abertura no dia 28/05/2020, às
09:00hs. Edital disponível na Prefeitura Municipal, Praça Municipal n°01. Biritinga-Bahia, 07 de maio de 2020..
Heber de Almeida Antunes-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 - O Município De Biritinga-ba, torna público que fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. Objeto: aquisição de material de limpeza, descartáveis e
higiene pessoal, para atender as atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais: de Assistência Social;
Administração; Secretaria de Saúde e Educação. Abertura no dia 29/05/2020, às 09:00hs. Edital disponível na
Prefeitura Municipal, Praça Municipal n°01. Biritinga-Bahia, 07 de maio de 2020.. Heber de Almeida Antunes-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - O Município de Biritinga-BA, torna público que fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para preparo
da alimentação, visando atender aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal De Ensino, através do
programa de alimentação escolar, durante o ano letivo de 2020, com recursos do PNAE-FNDE. Abertura no dia
21/05/2020, às 14:00hs. Edital disponível na Prefeitura Municipal, Praça Municipal n°01. Biritinga-Bahia, 07 de
maio de 2020.. Heber de Almeida Antunes-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI025PRP-2020
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial para registro de
preço no dia 22/05/2019, as 09:00 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização e Informação, situada na Av.
Rio Branco, nº 318, centro, sala de licitações. OBJETO: Seleção das melhores propostas para formação de
Ata de Registro de Preços, futura e eventual aquisição parcelada de materiais de expediente, didático e apoio
administrativo, para suprir as demandas das secretarias de Ação Social, Educação e Unidades Escolares deste
Município de Itaberaba/Ba, pelo período de 12 (doze) meses. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário
de expediente das 8:00 as 13:00hs, PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 11 de maio de 2020

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

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de equipamentos para
academias ao ar livre, para o Município de Lafaiete Coutinho/BA. A Prefeitura Municipal de
Lafaiete Coutinho – BA informa aos interessados que o presente certame foi devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal Sr. José Freitas de Santana Junior, em 08 de maio de
2020 em favor da empresa abaixo relacionada: Nome da Empresa: MG COMERCIAL EIRELI,
inscrita no CNPJ sob nº 18.108.624/0001-92, com sede na Rua Feliciano Bortolini, nº 1640,
Sala 7 21 Andar 1, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC. Para o lote I - no valor global de R$
54.249,00,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais). A Prefeitura Municipal
de Lafaiete Coutinho – BA convoca a empresa para assinar o contrato imediatamente. Lafaiete
Coutinho – BA, 08 de maio de 2020. José Freitas de Santana Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA
CNPJ N: 13.347.539/0001-63

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Município de Nordestina/BA faz saber que, por motivo de interesse público, a sessão do Pregão Presencial
n. 021/2020– Objeto: Aquisição de máquinas, veículos e implementos agrícolas, destinados à Secretaria
de Infraestrutura, Obras e Transporte deste município, designada para o dia 11/05/2020, às 10 horas, será
adiadas para dia 19/05/2020 às 10 horas. Ricardo Souza Bispo– Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PE026/2020, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na aquisição de gêneros alimentícios
(mercearia) que compõe a merenda escolar da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental)
da Rede Municipal de Ensino., no dia 21 de maio de 2020, às 09:15 (nove horas e quinze minutos), edital
e anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua
Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71)
3696-1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este certame ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, código BB nº 814767. Saubara, 07/05/2020 – Wellington Araújo Pimenta – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 018/2020 – PA N° 880/2019. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando contratação de empresa especializada prestação de serviços de locação de sistema hospitalar para
atender demandas do Município de Prado - BA, dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 22 de
Maio de 2020, às 08h:30, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/
editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 08 de Maio de 2020. Meirinalvo S. de Jesus – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 019/2020 – PA N° 045/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando
contratação de empresa especializada prestação de serviços de locação de software de Gestão Educacional para
caderneta eletrônica para atender demandas do Município de Prado - BA, dados complementares no Anexo I
do edital Data e horário: 22 de Maio de 2020, às 09h:30, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no
site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 08 de Maio de 2020.
Meirinalvo S. de Jesus – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 007/2020 - PRORROGAÇÃO - O Município de Coribe
- Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 13.979/20 e a Lei n.º 8.666/93,
fará realizar pregão para o registro de preço para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução
de serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma
das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da
pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, cuja abertura estava prevista para dia
12/05/2020 às 08hs00min, foi prorrogada para o dia 14/05/2020 às 08hs00min. O edital completo encontra-
se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos
www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 08 de maio de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da lei, etc. Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei
9.514/1997, e a requerimento do credor Banco Santander (Brasil) S/A, que, fica intimado a Sra. Lilian Farias Gonçalves,
brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o n° 798.848.305-68, a comparecer a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Avenida Praia de Guarapari, n° 22, Lote 32, Quadra – QD-15, Vilas do Atlântico, 2ª Etapa, Lauro de
Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da
data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de
financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, firmado com a Banco Santander (Brasil) S/A, registrado sob
n° R.05 e R.06, da Matrícula 13.627 RG, referente ao imóvel designado pela Casa n° 10 da porta, inscrição municipal n°
40813.108.CS10, integrante do Condomínio Residencial Mar OndaMorena, situada na Rua Roque José da Silva, n° 108,
Loteamento Miragem em Lauro de Freitas – BA, onde deverá efetuar a purgação do débito, sujeito à atualização
monetária, juros demora 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, no prazo
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário Banco Santander
(Brasil) S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n° 9.514/1997, inicialmente aludida. Este Edital será publicado
por 03 (três) vezes, consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade.
Dado e passado nesteMunicípio eComarca de Lauro de Freitas – BA, noCartório deRegistro de Imóveis, em 16 deMarço
de 2020.AOficial,IvaniaMariaMesquitaRodrigues: K-11,12e13/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da lei, etc. Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei n°
9.514/1997, e a requerimento do credor Banco Santander (Brasil) S/A, que fica, intimado o Sr. Robson Freire de Carvalho
BasilioAlves, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 430.206.665-20, a comparecer a este Cartório de
Registro de Imóveis, situado naAvenida Praia de Guarapari, n° 22, Lote 32, Quadra – QD15, Vilas doAtlântico, 2° Etapa,,
Lauro de Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir da data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de
financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A, registrado sob
n° R.05 e R.06, da Matrícula 13.627 RG, referente ao imóvel designado pela Casa n° 10 da porta, inscrição municipal n°
40813.108.CS10, integrante do Condomínio Residencial Mar OndeMorena, situada na Rua Roque José da Silva, n° 108,
Loteamento Miragem em Lauro de Freitas – BA, onde deverá efetuar a purgação do débito, sujeito à atualização
monetária, juros demora 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, no prazo
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário Banco Santander
(Brasil) S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n° 9.514/1997, inicialmente aludida. Este edital será publicado
por 03 (três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade.
Dado e passado nesteMunicípio eComarca de Lauro de Freitas – BA, noCartório deRegistro de Imóveis, em 16 deMarço
de 2020.AOficial, IvaniaMariaMesquitaRodrigues. K-11,12e13/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
OMunicípio de Taperoá, Estado da Bahia, torna público que realizará licitação namodalidade TOMADADEPREÇOS
N° 001/2020. A presente licitação tem como objeto: contratação de empresa especializada para execução
de obra de reforma do hospital municipal Iomar Meireles localizado na sede da cidade de Taperoá - Ba.
A entrega e a abertura das propostas acontecerão no dia 28 de maio de 2020, às 09:00h, na sede da Prefeitura
Municipal, situada na Praça da Bandeira, 138, Taperoá - BA. O Edital está à disposição dos interessados na sede
da Prefeitura Municipal, das 08h00min às 14h00min horas, no site: www.prefeituradetaperoa.com.br e e-mail:
licitacaotaperoa@gmail.com. Informações gerais através do site: www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail:
licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo tel. (75) 3664-1891.

Taperoá – BA, 08 de maio de 2020.
Murilo Bomfim Assis
Presidente da CPL


