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“RESPOSTA COLETIVA”

EUApromete
revide ao
ataque contra
petroleiro

FRANCE PRESSE
Washington, Estados Unidos

Apressãosobreo Irãaumen-
tou ontem, depois que os Es-
tados Unidos prometeram
uma "resposta coletiva" ao
ataque contra um petroleiro
administrado pela empresa
de um israelense, que foi
atribuído a Teerã. "Haverá
uma resposta coletiva", disse
o chefe da diplomacia ame-
ricana, Antony Blinken.
"O Irã continua agindo de

forma t irresponsável", afir-
mou. "As ações iranianas são
uma ameaça direta à liber-
dade de navegação", disse
Blinken um dia depois de ter
acusado o Irã de ter cometido
este ataque no mar de Omã.
Autoridades iranianas des-

mentiram no domingo qual-
quer vínculo comoataque ao
petroleiro "Mercer Street", ge-
rido pela empresa do mag-
nataisraelenseEyalOffer.Um
britânico e um romeno mor-
reram no ataque que, segun-
doWashington, foi executado
com "drones explosivos".
ReinoUnido, Romênia e Is-

raelestãoentreosaliadoscom
os quais Washington coorde-
nouações,disseBlinken.OIrã
prometeu responder a "aven-
turas" contra o país, após as
ameaças de represálias dos
EUA e de Israel. "A República
Islâmica não vai hesitar em
protegersuasegurançaeseus
interesses nacionais", disse o
porta-voz de Assuntos Exte-
riores, Saïd Khatibzadeh.

CANAL DO PANAMÁ

Nova via vai
evitar colisões
entre navios
e cetáceos

FRANCE PRESSE
Panamá

AadministraçãodoCanaldo
Panamáestabeleceu tempo-
rariamenteumanova via de
navegação, nos acessos à ro-
dovia interoceânica, para
evitar a colisão entre os na-
vios que cruzam a rota e os
cetáceos que migram pelas
águas panamenhas.
De 1º de agosto a 30 de

novembro de 2021, os navios
queentramnoCanal "devem
permanecer" dentro das
áreas de navegação designa-
dasnoOceanoPacífico "para
reduzir o riscode cruzamen-
to" com baleias e golfinhos.
Além disso, durante este

tempo, os navios devem li-
mitar a velocidade de nave-
gação por essas áreas, acres-
centou a Autoridade do Ca-
nal doPanamá (ACP) emum
comunicado.

Animais
Atualmente, o Golfo do Pa-
namá,noPacífico,éumlocal
de hibernação das baleias
jubartequechegamdaAmé-
rica do Sul. Esses animais
gigantescos podem ser vis-
tos no arquipélago de Las
Perlas, Isla Iguana, Montijo,
Coiba e Islas Secas.
Grupos de golfinhos po-

dem ser avistados, principal-
mente o golfinho-na-
riz-de-garrafa e o golfi-
nho-pintado-pantropical, es-
pécies comuns e abundantes
no Pacífico Tropical Leste.

PROTEÇÃO Krystsina Tsimanóuskaya é ameaçada de repatriação forçada após
criticar as autoridades esportivas do seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Polônia concedevistoa
atletaolímpicabielorrussa
FRANCE PRESSE
Tóquio, Japão

A atleta bielorrussa Kryst-
sina Tsimanóuskaya, amea-
çada de repatriação forçada
após criticar as autoridades
esportivas do seu país nos
Jogos Olímpicos de Tóquio,
recebeu um visto humani-
tário da Polônia ontem.

O caso, que abala os Jogos
desde domingo, chega após
quase um ano de uma re-
pressão brutal a qualquer
protesto em Belarus, uma
antiga república soviética
entre a Rússia e a União Eu-
ropeia (UE) governada com
mão de ferro desde 1994 pe-
lo presidente Alexander Lu-
kashenko. A velocista teme
ser presa se retornar ao seu
país, que, no último ano, vi-
vencioumilharesdeprisões
e exílios forçados de opo-
sitores, assim como a liqui-
daçãodemuitasONGs e veí-
culos independentes.

Na noite de domingo (1º),
Tsimanouskaya denunciou
que foi forçada por seu téc-
nico, Yuri Moiseyevitch, a
deixar os Jogos Olímpicos e
que, mais tarde, funcioná-
rios do Comitê Olímpico de
Belarus acompanharam-na
atéoaeroportoparaquevol-
tasse para seu país.

Dias antes, a atleta havia
criticado duramente a Fede-

ração de Atletismo de seu
país por obrigá-la a parti-
cipar do revezamento
4x400 metros (quando ela
deveria correr os 100m e
200m) porque outras duas
atletas não haviam passado
nos controles antidoping.

Yuki Iwamura / AFP Photo

Velocista denunciou que foi forçada a deixar os Jogos

A atleta foi escoltada até o
aeroporto por funcionários
do Comitê Olímpico Nacio-
nal de Belarus, onde ela de-
veria passar a noite em um
hotel antes de voltar para
casa.Naacomodação,elaen-
trou em contato com repre-

sentantes do comitê organi-
zadordos Jogospedindoque
aajudassemanãoembarcar
para Belarus. Ontem, ela re-
correu à embaixada da Po-
lônia no Japão.
A atleta rejeitou o retorno

forçado, porque diz ter "me-
do" de acabar na prisão. A
jovem era pouco conhecida
antes deste caso, mas havia
expressado publicamente
sua simpatia pelo movi-
mento anti-Lukashenko.

Marido
Krystsina Tsimanouskaya re-
cebeuumvistohumanitário,
e "a Polônia fará o que for
preciso para ajudá-la a con-
tinuarsuacarreiraesportiva",
tuitou o vice-ministro polo-
nês das Relações Exteriores,
MarcinPrzydacz,cujopaísre-
cebe muitos dissidentes bie-
lorrussos.OpremierMateusz
Morawiecki denunciou no
Facebook o que chamou de
"tentativa criminosa de se-
questraraatleta"e"aagressão
cometida pelos serviços de
Belarus" durante os Jogos.

Omarido de Krystsina, Ar-
seni Zdanevitch, contactado
pela AFP, disse que foi para a
Ucrânia devido ao conflito
entre sua mulher e as auto-
ridades bielorrussas, que
ameaçarama "segurança" do
casal.Eleplanejaseencontrar
com ela na Polônia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A presidente da COOPERATIVA DOS EXTRATORES E GARIMPEIROS DE QUARTZO, FELDSPATO
E DISPOSIDIO DA BAHIA – COOMEQ. Inscrita no CNPJ sob o nº 20.895.519/0001-92 e
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob o Nº 29400040811, no
uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na Rua do Ginásio São José,
nº 11 – Centro – Castro Alves –Ba, CEP: 44.500-000, no dia 02 de agosto de 2021 (terça-
feira). A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 13h, com a
presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 14h, no mesmo dia e local, com
a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quorum
legal, em terceira e última convocação, às 15h, com a presença mínima de 10 (dez) associados,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Pauta da AGE:
I – leitura da ultima ata ordinária;
II – Retificação da ata anterior atendendo exigências da JUCEB
III – Outros assuntos de interesse da sociedade sem deliberação.

Castro Alves, 03 de Agosto 2021
Nelvania da Silva Santana

Presidente

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 19 de agosto de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 31 de agosto de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 31/01/2011, cujos Fiduciantes
são DAVID SAMPAIO DOS REIS, inscrito no CPF/MF sob nº 598.017.355-20, e sua conjugue ADRIANA OLIVEIRA SAMPAIO DOS
REIS, inscrita no CPF/MF sob nº 709.346.655-91, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 1.468.277,29 (Um Milhão Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos - atualizados
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Unidade Autônoma identificadas pelos números 1401 de porta do Edifício
Jeribá, (Torre A),, área privativa de 13,370m², perfazendo área total de 182,825m², com direito a 02 vagas de garagem, do empreendimento
residencial denominado“ Condomínio Palm Ville”, situado à Rua Pituba, nº 72, Itapoan - Salvador/BA”, melhor descrito na matrícula
nº 37.121 do 7º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador/BA. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e
no estado de conservação em que se encontra. Pendências sobre o imóvel: Consta ação em andamento proc. 8082681-
72.2020.8.05.001. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com
lance mínimo igual ou superior a R$ 301.500,00 (Trezentos e Um Mil e Quinhentos Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da
Leiloeira.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (BC _1437-05).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 19 de agosto de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 31 de agosto de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/09/2012, cujos Fiduciantes
são RUBEM MENDES SALES FILHO, inscrito no CPF/MF sob nº 392.614.095-04, e JACQUELINE MARIA DA SILVA, inscrita no
CPF/MF sob nº 354.115.545-00, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 806.173,02
(Oitocentos e Seis Mil Cento e Setenta e Três Reais e Dois Centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído
pelo “Apartamento designado pelos número 2003 de porta do Edifício Brisa da Tarde (Torre 1A), com área privativa de 79,00m² e área total
de 142,430080m², com as vagas de garagem autônoma nº 89 e 90 tipo A coberta, garagem G1, (cada) com área privativa de 10,3500m²
e área total de 14,60454m² do Edifício Brisa da Tarde (Torre 1A), do empreendimento residencial denominado de Brisas Residencial Club,
situado á Avenida Luiz Viana Filho 6.631, em Salvador/BA,melhor descrito na matrícula nº 147.824 do 2º Ofício do Registro de Imóveis
e Hipotecas de Salvador/BA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou
superior a R$ 188.000,00 (Cento e Oitenta e Oito Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (BC 1437-08).

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 045/2021 - 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 futuras e eventuais aquisições de materiais de escritório e papelaria para
atendimento as necessidades do Município de Coribe, abertura no dia 13/08/2021 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, 02 de agosto de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 046/2021 - 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
registro de preço para futura e eventual aquisição de cesta básica pronta, destinadas a pessoas carentes
do Município de Coribe, abertura no dia 13/08/2021 às 15hs00min. 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, 02 de agosto de 2021. Gesandro Soares de Carvalho – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
TP 005/2021 A CPL torna público que será realizado Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal
nº. 8.666/93 Abertura: 19/08/2021 Republicação TP 005/2021 às 09:00 h Obj: Contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra
de construção de uma escola de um pavimento de seis salas de aula para servir de nova sede para a Escola
Municipal Jorge de Lima, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do município desta Prefeitura
http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.
com - Nazaré - Ba, 02/08/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas – Presidente/Pregoeira.
PE nº 036/2021 – 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 17/08/2021 às 08h:00min Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br Nº 867248 PE nº 036/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostas mais
vantajosas para fornecimento futuro e eventual de medicamentos (Hipoglicemiante), utilizado para atender
as necessidades da Assistência Farmacêutica deste município, 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, 02/08/2021.
Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
AVISO DE ERRATA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 O Município de Juazeiro-BA, torna público e
para conhecimento dos interessados, ERRATA ao aviso do Edital/PE059/2021: onde se lê: 06 de agosto de 2021,
leia-se: 13 de agosto de 2021. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos através do
site: www.licitacoes-e.com.br e/ou http://doem.org.br/ba/juazeiro.Maiores informações tel. (074) 3612-3675. E-mail:
licitacao@juazeiro.ba.gov.br Juazeiro-BA 03 de agosto de 2021. Rita de Cássia Sobreira Matos Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 07/21. PA 162/21. Dia 13/08/21 ás 14h30. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
N° da Licitação: 886779. Objeto: fornecimento de material de consumo odontológico. Informações: ipmbrasil.
org.br. Cafarnaum/Ba, 02/08/21. Gabriel Izidio Bomfin Andrade. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 21/21. Dia 13/08/21 às 9h. Objeto: aquisição de medicamentos, insumos, penso
e cosméticos. Menor preço por lote. Edital: www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua Rosalvo Félix,
74 ou tel. 7433642105, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 03 de agosto de 2021. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
Tendo em vista a realização do PP SRP 35/21, PA 01.12.07.21, objeto: aquisição de medicamentos, materiais e
instrumentos hospitalares, declara vencedoras: Mais Saude Material Hospitalar LTDA, CNPJ 17.406.286/0001-02,
Lote 01 - comprimidos, cápsulas e sachês – valor: R$ 420.000,00, Lote 06 - medicamentos injetáveis controlados
– valor: R$ 656.000,00 e Lote 14 – laboratório – valor: R$ 200.000,00; Top Vida Distribuidora Hospitalar LTDA,
CNPJ 05.780.395/0001-06, Lote 02 - medicamentos controlados – valor: R$ 468.500,00, Lote 11 – radiologia –
valor: R$ 34.000,00 e Lote 15 – Odontológico – valor: R$ 545.000,00; Comercial Cirurgica Novo Tempo EIRELI
ME, CNPJ 14.896.908/0001-30, Lote 03 - soluções, cremes, pomadas e géis – valor: R$ 363.000,00 e Lote 07
- cânulas, catéters e sondas de aspiração – valor: R$ 280.000,00; Oliveira & Santos LTDA, CNPJ 04.570.113/0001-
83, Lote 04 - medicamentos injetáveis – valor: R$ 1.987.000,00, Lote 05 - soluções parenterais de grandes volumes
– valor: R$ 419.000,00, Lote 08 - equipamentos de proteção individual – valor: R$ 1.489.000,00 e Lote 09 -material
médico hospitalar – diversos – valor: R$ 1.756.000,00; Casa do Hospital Produtos Ortopedicos e Hospitalares
LTDA-ME, CNPJ 05.891.600/0001-00, Lote 10 - insumos para diabetes – valor: R$ 550.000,00 e Lote 12 - fios
cirúrgicos – valor: R$ 210.000,00 e Lote 13 - itens de curativos – valor: R$ 10.300,00. ////////////////// Após fazer a
verificação e constataçãode que não houve recursos impetrados contrários a decisão dopregoeiro pelas licitantes que
participaram do PP SRP 35/21, PA 01.12.07.21,menor preço por lote, objeto: aquisição demedicamentos, materiais
e instrumentos hospitalares, fica HOMOLOGADO o qual teve como vencedoras: Mais Saude Material Hospitalar
LTDA, CNPJ 17.406.286/0001-02, Lote 01 - comprimidos, cápsulas e sachês – valor: R$ 420.000,00, Lote 06 -
medicamentos injetáveis controlados – valor: R$ 656.000,00 e Lote 14 – laboratório – valor: R$ 200.000,00; Top
Vida Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ 05.780.395/0001-06, Lote 02 - medicamentos controlados – valor: R$
468.500,00, Lote 11 – radiologia – valor: R$ 34.000,00 e Lote 15 – Odontológico – valor: R$ 545.000,00; Comercial
Cirurgica Novo Tempo EIRELI ME, CNPJ 14.896.908/0001-30, Lote 03 - soluções, cremes, pomadas e géis – valor:
R$ 363.000,00 e Lote 07 - cânulas, catéters e sondas de aspiração – valor: R$ 280.000,00; Oliveira & Santos
LTDA, CNPJ 04.570.113/0001-83, Lote 04 - medicamentos injetáveis – valor: R$ 1.987.000,00, Lote 05 - soluções
parenterais de grandes volumes – valor: R$ 419.000,00, Lote 08 - equipamentos de proteção individual – valor:
R$ 1.489.000,00 e Lote 09 - material médico hospitalar – diversos – valor: R$ 1.756.000,00; Casa do Hospital
Produtos Ortopedicos e Hospitalares LTDA-ME, CNPJ 05.891.600/0001-00, Lote 10 - insumos para diabetes – valor:
R$550.000,00 e Lote 12 - fios cirúrgicos– valor: R$210.000,00 eLote 13 - itens de curativos– valor: R$10.300,00.
Canarana/Ba, 02/08/21. Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA
PREGÃO PRESENCIAL N˚ 012- 2021 - A Prefeitura Municipal de Aramari torna público, que se encontra
disponível na sede da administração sala da Comissão Permanente de Licitação. Centro Administrativo
Municipal (CAM), Rua do Bendegó, s/n, Centro – Aramari - Bahia de segunda a sexta das 8:00 hs até as
12:00hs, e-mail copelaramari@gmail.com, o Pregão Presencial 012-2021, objetivando Contratação de
Instituição Financeira para prestação de serviços bancários, com exclusividade, necessários ao pagamento
dos servidores municipais ativos pelo período de 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura do
contrato e conforme especificações a seguir: a) pagamento da folha dos servidores municipais ativos da
Administração Direta Municipal, em número aproximado de 389 (trezentos e oitenta e nove) servidores, em
regime de exclusividade., com abertura das propostas para o dia 13/08/2021 as 9:00 hs, maiores informações
pelo telefone (75) 3432-1175, Ramal 208. Rita de Cassia dos Santos Silva, Pregoeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/13764
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos
de Sonorização (caixas de som, mesas de som, microfones, pedestais, cabos e
conectores). O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 044/2021 – Acolhimento das propostas a partir de:
04/08/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 16/08/2021 às 09:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 16/08/2021 às 10:00 horas. (Horário de
Brasília). O Edital em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 02 de agosto de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30866877.2021.PE.0121.SENAICI
Objeto: Aquisição de Kit Elispot Interferon Gama humano 10x96 testes, para dosagem de interferon
gama em pacientes imunizados com a proteína Spike do SARS-CoV-2, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 12/08/2021 às 10h00min, horário local.

Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30866894.2021.PE.0122.PARK
Objeto: Aquisição de material diverso para execução de paredes drywall em expansões do CIMA-
TEC PARK, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 13/08/2021 às 10h00min, horário local.

Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

Salvador, 03/08/2021
Comissão Especial de Licitação

PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ILHÉUS/BA
1ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS/BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
ARTS. 36 E 56, DA LEI Nº 11.101/2005

PROCESSO Nº 0009434-73.2006.8.05.0103
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

O Dr. Cleber Roriz Ferreira, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e
Comerciais da Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia, faz saber a todos quantos o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e cartório Cível processam-se aos termos os autos
nº 0009434-73.2006.8.05.0103 de RECUPERAÇÃO JUDICIAL movido por NOVADATA SISTEMAS E
COMPUTADORES S.A., no qual a Requerente APRESENTOU SEU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
tendo o plano sido objetado, razão pela qual o D. Juízo determinou a designação de Assembleia Geral de
Credores, ficando, por meio do presente, OS CREDORES CONVOCADOS, nos termos do artigo 56, da
Lei n. 11.101/2005, a COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, que realizar-se-á no dia
19/08/2021, às 09:30 horas, em primeira convocação, no Hotel Praia do Sol, Salão Jacarandá – Auditório,
Endereço: Av. Tancredo Neves, 139 - São Francisco, Ilhéus - BA, 45655-000, Brasil., ocasião em que se
realizará a Assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe,
computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os Senhores
credores para a realização, em segunda convocação, para o dia 26/08/2021, às 09:30 horas, quando a
mesma será realizada com a presença de qualquer número de credores presentes, no mesmo local acima
indicado. A presente Assembleia é convocada para que os credores deliberem sobre as seguintes ordens
do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor;
e b) outros assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. O credor poderá ser representado na
Assembleia por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte
e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes
ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. Os Senhores credores
poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação no cartório da 1ª Vara de
Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA e no escritório do Administrador
Judicial Ângelo Maia Prisco Teixeira, com endereço na Praça Dr. Antônio Viana, 185 Cidade Nova Ilhéus/BA,
CEP 45.652-140, tel.: (73) 3231-7167, no horário comercial. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância futura, foi expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma
da lei. Ilhéus (BA), 30 de julho de 2021. Juiz de Direito: Cleber Roriz Ferreira, Escrivão/Diretor de Secretaria:
Jose Angelo Almeida Fighera.


