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CPI DA COVID Em seu depoimento, ex-chanceler repassou
responsabilidade sobre atos ao Ministério da Saúde
O ex-ministro
Ernesto Araújo
depõe na CPI
da Covid

Araújo confirma ação
de Bolsonaro em
busca de cloroquina
DA REDAÇÃO

Em depoimento ontem à CPI
da Covid no Senado Federal,
o ex-ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo,
confirmou, a corrida da gestão de Jair Bolsonaro (sem
partido) por cloroquina, remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O
ex-chanceler afirmou que o
presidente interferiu diretamente na aquisição de insumos para a produção do
medicamento.
Araújo adotou um tom
ameno, em contraste com o
utilizado durante a sua gestão frente ao Ministério das
Relações Exteriores, quando
causou tensões com a China
- produtor de insumos para
a vacina, e maior parceiro
comercial do País.
“Em março, havia expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina
para tratamento da Covid,
não só no Brasil, mas no
mundo. Isso baixou precipitadamente o estoque de cloroquina e fomos informados
sobre isso pelo Ministério da
Saúde. A pedido do MS buscamos facilitar a importação
de insumos para a produção

de cloroquina", afirmou em
depoimento à CPI.
De acordo com o ex-chanceler, o Itamaraty enviou telegramas a Índia a partir de
março para tentar garantir a
importação do medicamento e insumos. Embora Araújo
tenha citado o mês de março,
o Itamaraty continuou acionando o corpo diplomático,
em telegramas em junho,
para garantir o fornecimento de hidroxicloroquina,
mesmo depois de sociedades médicas já terem desaconselhado o uso apontando
efeitos colaterais graves.
“Ministério da Saúde foi
quem nos pediu que buscasse viabilizar essa importação”, reforçou Araújo.
Relator da CPI, Renan Ca-

Ex-ministro
foi acusado de
mentir ao
negar falas que
geraram atritos
com a China

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 08/21. Objeto: aquisição de material de expediente. Menor preço por lote. Dia 31/05/21
às 9h. //////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 09/21. Objeto: Aquisição de materiais para construção, hidráulicos, elétricos
e outros. Menor preço por lote. Dia 31/05/21 às 14h. //////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/21. Objeto: aquisição de
Medicamentos. Menor preço por lote. Dia 02/06/21 às 9h. //////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 11/21. Objeto: aquisição
de Material Médico Hospitalar e Material Odontológico. Menor preço por lote. Dia 02/06/21 às 14h. Informações: na
CPL, de 8 às 12h, Av. Nascer do Sol. Nova Redenção/Ba, 19 de maio de 2021. João Célio Oliveira Silva. Pregoeiro.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RIO VERDE - CODEVERDE - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ n° 16.151.532/0001-60
NIRE n° 29300016187

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RIO VERDE - CODEVERDE - EM
LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 24 de maio de
2021, em primeira convocação às 14:00 horas, em segunda convocação às 15:00 horas e em terceira e última convocação
às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Paulo Afonso, nº 323, Térreo, Bairro Candeal, CEP
40.296-340, Salvador-BA., com a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação de relatório e balanço do estado da liquidação
e prestação de contas dos atos praticados relativos ao período de 30/11/2019 a 30/11/2020; 2. Apresentação de relatório
dos processos judiciais em andamento; e 3. Deliberação sobre a continuidade da Liquidação, do Liquidante e do Conselho
Fiscal da Companhia. Salvador - Bahia, 13 de maio de 2021. Jorge Antônio Rocha Moreira - Liquidante da Companhia.

lheiros (MDB-AL), perguntou se Araújo havia discutido com outras autoridades
a situação. Inicialmente negando, o ex-ministro acabou confirmando a participação do presidente Bolsonaro na questão.
“Não. Eu não me recordo
não.Enfim, houve,claro, houve. Não foi exatamente um
pedido para implementar esse pedido do Ministério da
Saúde, mas o presidente da
República ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro
Ministro [da Índia]”, respondeu o ex-chanceler.
Oex-ministrodasRelações
Exteriores causou espanto
aosmembrosdaComissãoao
afirmar: “Não vejo nenhuma
declaração que eu tenha feito
como 'antichinesa”.
O presidente da comissão,
Omar Aziz (PSD), chegou a
afirmar que o depoente faltava com a verdade, e relembrou artigo escrito pelo
ex-ministro no qual usa a expressão “comunavírus”. “Na
minha análise pessoal, vossa
excelência está faltando com
a verdade. Então, eu peço que
não faça isso. Não faça isso”.

Jefferson Rudy / Agência Senado

Otto acusa ex-ministro de brigar
contra a ciência e a verdade
DA REDAÇÃO

Durante a sessão, o senador
Otto Alencar (PSD-BA) criticou veementemente defensores de medicamentos ineficazes no combate à Covid-19. O baiano apontou o
ex-chanceler Ernesto Araújo
como um dos defensores
dos fármacos sem comprovação científica no tratamento da Covid-19.
“O senhor dava declarações para agradar o presidente da República. É preciso corrigir essa falta de
verdade, essa briga perma-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 26/21. Menor valor por lote. Objeto: fornecimento de Material Gráfico. Dia 02/06/21 às 9h.
////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 27/21. Menor valor global. Objeto: serviços de perfuração de poços artesianos.
Dia 02/06/21 às 10:30h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/licitacoes.
Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail: licitacao@joaodourado.ba.gov.br. João Dourado/Ba, 18 de maio
de 2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
PE nº 016/2021 – SRP. A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei
Federal nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 31/05/2021 às 8h:30min Nº 867244
PE nº 016/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual
para aquisição de luvas de procedimento em látex, visando equipar e proteger os profissionais de saúde do município de Nazaré do Estado da Bahia, conforme especificações, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no edital,, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. O Edital
encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial
e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo
Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 17/05/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

AVISO DE LICITAÇÃO-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 116/2021-PREGÃO PRESENCIAL
- N° 034/2021. O Município de Medeiros Neto, por intermédio do Pregoeiro torna público
que realizará no dia 31 de Abril de 2021, as 09h00min, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços topográficos. Edital disponível no setor de Licitações da Prefeitura Municipal ou Fone:
(73)3296-1521. Demais atos serão publicados no Diário Oficial do Município (DOEM) www.
doem.orq.br. Medeiros Neto – BA – 18 de Maio de 2021. Gildásio de Jesus Silva - Pregoeiro
Oficial/Portaria nº. 004/2021.

Torna público o resultado do PE 04/21, PA 94/21, objeto: serviço de intermediação de atividades vinculadas à gestão de abastecimento de combustíveis automotivos, com utilização de cartões magnéticos e
através da utilização de tecnologia da informação para a frota de veículos. Vencedora: Trivale Administação LTDA, CNPJ 00.604.122/0001-97, para o Lote 01. //////////////// Homologa e Adjudica o PE 04/21,
PA 94/21, objeto: intermediação de atividades vinculadas à gestão de abastecimento de combustíveis
automotivos, com utilização de cartões magnéticos e através da utilização de tecnologia da informação
para a frota de veículos, em favor da empresa: Trivale Administação LTDA, CNPJ 00.604.122/0001-97
para o Lote 01 com Taxa Administrativa 0%, valor estimado de R$ 2.784.100,00. Riachão do Jacuípe/
Ba, 17 de maio de 2021. José Carlos de Matos Soares. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 012/2021, Processo Administrativo 079/2021, Tipo: Menor Preço Por Item, Objeto:
Contratação de empresa especializada para aquisição de brinquedos didáticos e pedagógicos, mediante licitação na
modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação de Euclides da Cunha
– Bahia. Sessão Dia: 28/05/2021 às 9h. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.
br e http:/euclidesdacunha-ba.pgbrasil.org. Informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00 às 12:00 horas.
Janessi Olinda Soares de Abreu – Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 013/2021, Processo Administrativo 080/2021, Tipo: Menor Preço Por Item, Objeto:
Contratação de empresa para o aquisição de equipamentos para climatização (aparelho de ar condicionado de 18.000
e 22.000 BTUS), conforme termo de compromisso PAR Nº 4891/2012 - PAR 2011-2014, da Secretaria Municipal de
Educação de Euclides da Cunha – Bahia. Sessão Dia: 28/05/2021 às 12h. O Edital estará disponível nos endereços
eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e http:/euclidesdacunha-ba.pgbrasil.org. Informações através do tel. (75) 32711410 das 08:00 às 12:00 horas. Janessi Olinda Soares de Abreu - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2021 – Adiamento - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, armazenamento,transbordo, transporte, tratamento e destinação final
de resíduos de saúde pertencentes ao grupos “A” esub grupos, grupo “B” e o grupo “E” de resíduos da saúde visando atender ao Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, ficando adiada a abertura para o dia 26/05/2021 às
09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações:
(77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 13 de maio de 2021. Gesandro Soares de
Carvalho – Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2021 - Para o Registro de Preço - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna
público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para o registro de preço para
futura e eventual aquisição de pneus e acessórios para veículos próprios e locados do Município de Coribe, abertura
no dia 31/05/2021 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, 18 de maio de 2021.
Gesandro Soares de Carvalho - Pregoeiro

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – BB Nº 873193.
Abertura: 02/06/2021, às 10h00min. (Horário de Brasília). Objeto: Aquisição de persianas verticais,
completa, em PVC, na cor branca, com lâmina de 90mm, visando substituir as persianas danificadas,
com fornecimento de todo material e mão de obra necessária, conforme características, quantitativos,
condições e especificações disciplinadas nesta Seção. Família: 72.30. Local da sessão: www.
licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.
ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail:
copel@educacao.ba.gov.br, telefone (71) 3115.10166 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira,
das 08:30h às 12:00 h e das 13:30h às 18:00h, no endereço da Secretaria da Educação, 5ª avenida,
nº 550, térreo, sala 05, Centro Administrativo da Bahia – CAB. CEP: 41.745-004. Salvador – BA,
17/05/2021. Pétala Nicolas Hatzinikolaou – Pregoeira Oficial.

SEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Professores no Estado da Bahia – SINPRO-BA, por seu Coordenador Geral, no uso de suas atribuições, CONVOCA EXCLUSIVAMENTE OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ESTEJAM ATUANDO
EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, associados ou não, para a participação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 24 de maio de 2021, com Primeira Convocação às 17h, com 50% dos interessados,
ou Segunda Convocação, às 17h30min, com qualquer quórum, a ocorrer de forma virtual, pela plataforma Zoom
Cloud Meetings, através de link a ser disponibilizado no Instagram (@sinprobahia) e no site da Entidade (www.
sinpro-ba.org.br), às 15h do dia de sua realização, com abertura da sala virtual prevista para as 16h45min, para
informar, discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Avaliar a situação relativa ao não retorno das atividades
letivas presencias ou semipresenciais nas escolas; 2. Referendar e manter as decisões da assembleia realizada
em 17 de maio de 2021; 3. Deliberar sobre deflagração de greve pela categoria docente; 4. O que ocorrer. Por
este Edital, o SINPRO-BA informa que os professores participantes receberão instruções, no ato da assembleia,
a partir da sua mesa diretora, sobre as regras da assembleia e como fazerem a sua identificação na plataforma,
assim como sobre a forma de registro de presença, com disponibilização obrigatória, de nome completo, CPF,
telefone de contato e escola(s) em que leciona, tal como nas assembleias presenciais, para efeito dos registros
e formalidades necessárias. Também por este Edital, o SINPRO-BA informa que a forma de votação dos temas
será apresentada pela mesa diretora da assembleia durante o curso do processo. Salvador-Ba, 19 de maio de
2021. Allysson Mustafa – Coordenador Geral do SINPRO-BA.

nente contra a verdade dos
fatos, da ciência na sua integralidade, da honestidade
do médico no tratamento
com as pessoas. Nunca pensei, médico que sou, que o
meu País tivesse tanta vaga
para charlatão, receitando
medicamento que não tem
eficácia nenhuma para a
doença, tipo hidroxicloroquina”, disse Otto.
Na sequência, o senador
governista Eduardo Girão
(Podemos-CE) saiu em defesa da hidroxicloroquina e
atacou Alencar. “O senhor
está sendo mentiroso, men-

tiroso!”, bradou.
Por sua vez, o senador Ângelo Coronel (PSD-BA) criticou o ex-ministro por acusações feitas contra a senadora Kátia Abreu (PP-TO).
Em março, o então chanceler afirmou que a parlamentar estaria pressionando-o em favor de interesses
da China na instalação da
internet 5G no Brasil.
“É um absurdo ver um diplomata que deveria usar a
diplomacia para tratar bem
as pessoas, usar a diplomacia para atacá-las”, devolveu
Coronel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇO N°. 002/2021. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão-deobra, visando a recuperação de estradas vicinais no município de Mucugê-BA, conforme Convênio
nº 896218/2019, Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa. TIPO: Menor Preço. REGIME:
Empreitada por preço global, FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta, ABERTURA: 03/06/2021, às 09h20min.
LOCAL: Sede da Pref. Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde seu exemplar
poderá ser retirado presencialmente, de segunda a sexta feira de 8h às 12h, Pça Cel. Douca Medrado,
73, Centro ou no portal da prefeitura no end. http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
pagina.php?ref=transparencia&pg=ed, Mucugê/Ba, 18 de Maio de 2021. Marinelia Paraguassú
Novaes Oliveira-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2021 A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FERREIRA realizará licitação em 01/06/2021 às 08h:00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. Nº 873380 PREGÃO ELETRÔNICO n º 030/2021 Objeto: Contratação de empresa para Locação
de máquina pesada (retro escavadeira) e veículo caminhão, com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Infra Estrutura do Município de Muniz Ferreira, na modalidade Pregão
Eletrônico. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.munizferreira.ba.gov.br e
no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail munizferreiralicita@gmail.
com ou pelo Tel. 075 3663-2113. Muniz Ferreira, 18 de maio de 2021. Carine Barbosa Sampaio
- Pregoeira/Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021-SRP O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA TERESINHA realizará licitação em 02/06/2021 às 09h:30min PREGÃO PRESENCIAL nº
017/2021-SRP Objeto: Seleção de propostas para Registro de Preços para contratação de fornecimento
futuro e eventual de materiais de limpeza destinados a atender as necessidades das diversas secretarias
do Município de Santa Teresinha, conforme informações constantes deste Edital e seus anexos. O Edital
encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.br. Informações podem
ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha-Ba, 18 de maio de 2021. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA realizará licitação em 01/06/2021 às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº
873329 PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021 – Objeto: Contratação de empresa para Locação de veículos
e máquinas com motorista/operador, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Santa Teresinha - Ba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.br
e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.
com ou pelo Tel. 075 36392132. Santa Teresinha-Ba, 17 de maio de 2021. João Bastos da Silva Junior
- Pregoeiro/Presidente.

BAHIA PESCA S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Bahia Pesca S/A, para a Assembléia Geral Extraordinária,
a ser realizada no dia 28 de maio de 2021, às 09h30min, presencial, em sua sede social, na Av.
Adhemar de Barros, 967, Ondina, nesta Capital, ou por vídeo conferência, com confirmação prévia
do acionista através dos e-mails: julia.matos@bahiapesca.ba.gov.br ou maryluce.souza@bahiapesca.
ba.gov.br para disponibilização de link, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Recondução de 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes;
2- Eleição de 2 (dois) suplentes.
Salvador, 14 de maio de 2021.
Lucas Teixeira Costa
Presidente do Conselho de Administração.

BAHIA PESCA

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Online

1º Leilão: 27/05/2021 às 14h15
2º Leilão: 28/05/2021 às 14h15
Credora Fiduciária: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Fiduciantes: JOSE PIROVANI e sua mulher DEUSIRA MADALENA SCOTT PIROVANI

LOTE 01 - CAMAÇARI/BA - GUARAJUBA
Lote de terreno próprio de nº 23, da quadra residencial QR-17, integrante do loteamento
denominado Paraíso dos Lagos, Etapa B, situado em Guarajuba, distrito de Monte Gordo, em
Camaçari/BA, inscrito no Censo Imobiliário Municipal de nº 086.004-2, medindo de frente 31,16m
(11,00m + 20,16m), limitando-se com a Via de Borda VP-B (Alameda Panorama do Lago); de fundo
15,00m, limitando-se com o lote 03 da mesma quadra; lado direito 33,35m limitando-se com o lote
nº 22 da mesma quadra; e lado esquerdo mede 23,34m (14,50m + 8,84m), limitando-se com o lote
nº 24 da mesma quadra; perfazendo a área total de 597,40m². Av. 01/22.293 - para constar a
construção de uma casa residencial ediﬁcada no imóvel, com área construída de 316,65m²
(pavimento térreo igual a 190,85m² + pavimento superior = 125,80m²), composta dos seguintes
compar!mentos: varandas e quiosque, living, suíte da ﬁlha, suítes 2, 3 e 4, suíte do casal, banheiro
do casal, banheiro da ﬁlha, lavabo da piscina, lavabo social, banheiro 4, copa-cozinha, setor de
serviço. Imóvel objeto da matrícula nº 22.293 do 1º Oﬁcial de Registro de Imóveis Camaçari/BA.
Lance Mínimo 1 º Leilão: R$ 3.217.090,97
Lance Mínimo 2º Leilão: R$ 5.430.326,52
O(s) arrematante(s) presente(s) pagará(ão) no ato o preço total da(s) arrematação(ões) e a comissão do leiloeiro,
correspondente a 5% sobre o(s) valor(es) de arremate. Caso haja arrematante, quer em primeiro ou segundo
leilão, a escritura de venda e compra, será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. O(s) proponente(s)
vencedor(es) por meio de lance on-line, terá(ão) prazo de 24 horas, para efetuar o(s) pagamento(s) da totalidade
do(s) preço(s) e da comissão do leiloeiro, conforme edital. Correrão por conta do(s) arrematante(s), todas as
despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o caso, rela!vos à(s) transferência(s) do(s) imóvel(eis) arrematado(s).
Eventuais avisos/menções de ações judiciais, no site zukerman.com.br, na divulgação desse leilão, aderirão ao
edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a!vidade da leiloaria. DORA PLAT, leiloeira oﬁcial - JUCESP nº 744.
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br

